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ДЕНЬ ПАРТИЗАНСЬКОЇ
СЛАВИ У БИШЕВІ

22 вересня в Бишівській ЗОШ І-ІІІ ст. відбулося районне свято з нагоди
Дня партизанської слави.
Це ще одна можливість
зустрічі з мужніми і самовідданими людьми, з очевидцями буремних подій
Великої Вітчизняної війни,
тими, хто подарував своїм
нащадкам мирне життя.
Бишівчани радо вітали
прибулих гостей. Спершу всіх запросили на екскурсію до музею бойової
слави краю. Він є гордістю
і окрасою не лише школи
і селища, а й вважається
музейним фондом України.

Його керівник і організатор – фанат своєї справи,
вчитель-методист В. В.
Обухівський.
Володимир
Валерійович розказував, що
раніше музей був історикокраєзнавчим, свідченням
цього є унікальні експонати
чи не з найдавніших часів,
зібрані разом з учнями та
односельцями за 15 років.
Але потім він захопився військовою тематикою, окрім
того в роки війни у Бишеві
діяла велика молодіжна підпільна організація, свідчень
якої накопичилося дуже
багато. Військова форма,
зброя, ордени та медалі,

документальні свідчення,
книги, газети, листи та фотокартки – все це по крупинках збиралося протягом
10 років.
Далі розпочалась учнівська конференція, присвячена партизанському руху
в Україні та, зокрема, в нашому районі „Завжди ми
пам’ятаємо ваш подвиг”.
Боротьба людей на тимчасово окупованій ворогом
радянській території, яка
набрала форми партизанської війни, стала яскравим
свідченням всенародного
характеру Великої Вітчизняної війни. В її ході в тилу

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ворога діяло понад 6200
партизанських загонів та
підпільних груп, в яких воювало більше ніж 1 мільйон
чоловік. В Україні – 500 тисяч, у Білорусії - 370 тисяч,
Росії - 250 тисяч. Партизани
знищили 58 бронепоїздів,
50 тисяч автомобілів, підірвали 12 тисяч мостів, пустили під укіс понад 20 тисяч
залізничних ешелонів.
Ветеранів і колишніх
підпільників привітали голова районної ради М.Д.
Вараницький та заступник голови райдержадміністрації О.М. Майстренко.

'

СТОР. 2

ПЕРЕХОДИМО НА НОВУ
СИСТЕМУ ТЕЛЕФОННОЇ
НУМЕРАЦІЇ
З 14 жовтня буде здійснено заміну національного

(міжміського) префікса “8” на “0”, заміну міжнародного префікса “8-10” на “0-0”, введення на мережі національного коду зони для Київської області “45”.
Зміни торкнуться префіксів виходу на міжміську і міжнародну телефонні мережі, національних кодів зон призначення, а також кодів мереж мобільних операторів.
Причому перехід усіх операторів - і фіксованого, і мобільного зв’язку - відбудеться одночасно.
Замість “вісімки”, яка використовується для виходу на міжміську мережу та мережі мобільних операторів, буде введено нуль. Зміниться формат доступу до мобільного зв’язку, наприклад, потрібно
буде набирати 0-93 (замість 8-093). Відповідних змін
зазнає і формату виходу на міжміські мережі: з 14
жовтня дзвонитимемо, наприклад, в Донецьк за кодом 0-62 (нині діючий - 8-062). Вихід на міжнародний
зв’язок, як це заведено у світі, буде через 0-0 (сьогодні 8-10).
У мережах мобільного (рухливого) зв’язку, що побудовані виключно на цифровому обладнанні, оператори
можуть забезпечити одночасне використання старих і
нових форматів кодів до кінця листопада. У подальшому
автовідповідач інформуватиме абонента про зміну правил набору номера.
Введення в мережі національного коду зони для Київської області “45” передбачає зміни в кодах населених пунктів з формату 044ХХ на 45ХХ, де ХХ код населеного пункту.
Перехід на нову систему телефонної нумерації викликаний потребою узгодження її з європейськими стандартами, оскільки Україна входить у перелік країн, що мають
нестандартну систему нумерації.
План переходу на перспективну систему нумерації
телефонної мережі загального користування України
поетапно буде реалізований протягом чотирьох років
- до 2012 року.

БУДЬТЕ З НАМИ –
ЧИТАЙТЕ
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА –
ТЕЖ ПОТРЕБУЄ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ

Для успішної реалізації завдань і вимог
реформування освіти в галузі фізичного
виховання слід шукати нові шляхи підвищення ефективності особистістю орієнтованого навчання і виховання на уроках
фізичної культури. На думку вчителів фізичної культури нашого району, одним із
таких заходів є Майстер-клас - сучасна
форма роботи, яка націлена на ефективну
співпрацю досвідчених та молодих вчителів.
Минулої п’ятниці на базі Макарівської
ЗОШ №2 відбулася зустріч педагогів (серед яких шість молодих спеціалістів), що
була направлена не лише обмін досвідом,
а й показ на впровадження сучасних навчальних технологій на уроках фізичної
культури. Як і будь-який навчальний предмет, фізична культура в загальноосвітніх
навчальних закладах має працювати на
кінцевий результат.
Специфіка нашої діяльності в сучасних умовах потребує компетентного
мислення і ефективних дій. До того ж
маємо справу із завданнями, вирішення
яких відбувається за логікою практичних
дій, творчого бачення професії, постійного пошуку. Тому й прагнемо, щоб наша
робота дала учням реальну можливість
знайти для себе ту сферу фізкультурно-

спортивної діяльності, яка імпонує їм
найбільше, і в якій вони реалізуватимуться найповніше.
Сьогодні, коли більшість дітей мають проблеми зі здоров’ям, головним
для вчителів даного фаху є диференціація учнів за рівнем підготовленості в
організації навчальної та позакласної
фізкультурно-оздоровчої роботи, де вирішуються завдання зміцнення здоров’я,
удосконалення життєво важливих рухових навичок і вмінь, підвищення ефективності занять. Не менш важливим є
дотримання наступності: дошкільний навчальний заклад – школа. Це дає змогу
порівнювати ступінь фізичної підготовленості учнів різного віку і статі та школи
в цілому.
Сучасний вчитель повинен широко
використовувати різні форми роботи, які
сприяють упорядкуванню і результативності навчальних занять.
Все, що учасники Майстер-класу почерпнули для себе, вони будуть впроваджувати в практику роботи.
Олена МАТЕЙЧУК,
завідуюча районним методичним
кабінетом відділу освіти
райдержадміністрації.

ДО УВАГИ БАТЬКІВ

ДО ПЕРШОГО
ЛИСТОПАДА
ШКОЛЯРІ МАЮТЬ
ОБСТЕЖИТИСЯ У
ЛІКАРІВ

Інакше на уроки фізкультури їм не ходити.
Це — вимога нової програми з фізичної культури,
ухваленої після низки нещасних випадків, що трапилися торік у школах.
Хто з дорослих звертає
увагу на серце дитини? Тепер звертатимуть. Надто
педіатри: якщо в «моторі»
виявлять порушення — відправлять до кардіолога. А
той вже вимагатиме зробити кардіограму. Медогляд проходитимуть у поліклініках (педіатр, хірург,
отоларинголог, стоматолог, невропатолог). Якщо
хтось із лікарів констатує
відхилення від норми —
про це повідомлять дирекцію ЗОШ, а та — батьків.
Їм дадуть конкретні рекомендації щодо подальшого
обстеження, лікування, занять фізкультурою.

З 1 вересня розпочалася передплата на 2010 рік
на „Макарівські вісті”.
Якщо ви наш постійний читач, то знаєте, що
районка ні разу не підводила своїх читачів. Ми
й надалі оперативно інформуватимемо вас про
життя Макарівщини та його людей, надаватимемо, враховуючи читацькі пропозиції та побажання, консультативну допомогу з найрізноманітніших питань, триматимемо в курсі цікавих новин
області, країни, світу, астрологічних прогнозів,
подаватимемо корисні поради в господарських
справах. До вашої уваги 7 програм телебачення,
реклама.
Щоб уже з 1 січня 2010 року отримати перший
номер газети, завітайте до найближчого відділення
зв’язку й оформіть передплату.
Поштові послуги:
Передплатна вартість:
на 6 міс. – 2.55 грн.,
на півроку – 39.42 грн.,
на рік - 3.90 грн.
на рік - 78.84 грн.
Наш індекс: 61291

У В А ГА !

Запрошуємо уболівальників футболу
на районний стадіон смт Макарів, де у
суботу, 26 вересня, о 12-й годині розпочнеться матч між вихованцями молодшої
вікової групи ФК «Макарів-ДЮСШ» - ФК
«Вікторія- ДЮСШ» (м. Обухів).
О 13.30 на поле вийдуть вихованці цих
шкіл старшої групи, а о 16 годині відбудеться матч між ФК «Макарів» та ФК
«Хілд-Любомир» (Ставище).
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Д Е Н Ь П А Р Т И З А Н С Ь К О Ї
С Л А В И У Б И Ш Е В І

Про героїчну роботу та
загибель юних партизанів
молодіжної підпільної організації „Іскра”, що 635 днів

діяла в Ніжиловичах, та підпільників і партизанів нашого району розповіла керівник клубу „Пошук” ЦТДЮ
ім.Д.Туптала Д.С. Нетреба.
Юні месники виконували
все нарівні з дорослими:
добували зброю та харчі
для партизанів, ходили в
розвідку, були зв’язковими.
Клуб повернув із забуття
величезну кількість імен
розстріляних, закатованих
земляків. Зокрема, через 50
років пошуківцям вдалося
знайти могилу закатованої
в роки війни юної розвідниці
Зої Мілєвської.

Серед присутніх у залі
ветеранів та колишніх партизанів був і син закатованого в гестапо учасника

Макарівського підпілля Георгія Кобзєва - Володимир
Кобзєв.
Діна Свиридівна прочитала свій вірш, присвячений зв’язковій Бишівського
підпілля з Леонівки – Фросі
Дрозд та її подругам, який
вона подарувала музею.
Своїми спогадами про
дитинство і юність у буремні часи лихоліття поділилися колишні юні партизани
Надія Гнатівна Клепікова
з Бишева та Володимир
Якович Вірченко з Макарова.
Учні привітали вете-

ВШАНУВАЛИ

Минулої суботи група ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці побувала
на території колишнього Букринського
плацдарму. Ця екскурсія стала можливою
завдяки старанням голови райдержадміністрації В.М.Горбика.
На мальовничому пагорбі правого
берега Дніпра розташувався меморіал на честь воїнів Радянської Армії, які
протягом тривалого часу утримували
12-кілометровий шмат землі, сковуючи
декілька армій гітлерівців. А тим часом
на іншому - Лютіжському плацдармі готувався генеральний наступ для звільнення
столиці радянської України.
У центрі меморіалу височить пам’ятник
по периметру - скульптурні композиції із

ранів квітами. А учасники вокального ансамблю
„Марічка”
Бишівського
будинку культури (керівник В.П. Ступак) разом
з учнями радували глядачів улюбленими піснями воєнних років.
Учні читали вірші.
- Про тих, хто ціною власного життя
виборов для нас сьогоднішній день, є вже
чимало мемуарів, але
ще більше невідомих
сторінок, які ми відшукуємо, – говорить
Обухівський В.В.
Разом з учнями він
провів багато зустрічей
з учасниками бойових
дій, був на місцях дислокації боїв, розкопках.
– І цього літа в районі річки Ірпінь, – продовжує Володимир Валерійович, - ми знайшли
останки бійця з військовою
амуніцією, перепоховання
яких плануємо здійснити на 65-річчя Перемоги.
Адже за словами полководця Суворова: „Війна ще
не закінчилась, допоки не
буде похований останній
солдат”, доки лежать по
наших полях та лісах уламки грізного начиння війни.
Завдяки пошуковій роботі учнів та керівника музею зібрано інформацію
про роботу комсомольської
молодіжної партизанської
організації, яка діяла в Бишеві з перших днів оку-

пації. Її організував їхній
земляк Микола Васильович
Манченко. Він здійснював
загальне керівництво молодіжним підпіллям Бишівського району (сіл Леонівка,
Вітрівка, Новосілки, Пашківка, Чорногородка, Вульшки, Мостище), очолював
розвідку. Партизани сконструювали радіоприймач та
розповсюджували зведення
Совінформбюро. Тримаючи
постійний зв’язок з партизанами, інформували населення про події на фронті,
збирали зброю, звільняли
односельчан від німецької
каторги, здійснювали сміливі напади на ворожі гарнізони. З жовтня 1941р. по листопад 1943 р. вони провели
53 операції та 7 з партизанським загоном, знищивши
більше ста гітлерівських
солдатів. Спалили й розгромили 5 сільських управ,
біржу праці, вивели з ладу
21 молотарку, 18 тракторів,
12
молокозаготівельних
пунктів та 4 склади із зброєю та боєприпасами. Члени
молодіжної організації до
сотні громадян переправили у Київське партизанське
з’єднання. Серед активних
членів організації були: Петренко В.П., Кромбет В.Ф.,
Коба В.І., Лимар М.М., Манченко А.В. (брат керівника
організації), Канівець Т.М.,
Обухівський А.Т. та багато
інших. Всього 89 чоловік.
Учні зачитували спогади
підпільників та партизанів з

ГЕРОЇВ

зображеннями захисників рідної землі у
найтрагічніші хвилини бойових буднів героїчної доби. На бронзових плитах - прізвища захисників, які віддали свої життя в
ім’я свободи країни. Земля між доріжками
вкрита дрібним щебенем, щоб після дощу
не з’являлася іржа від осколків, якими
вона всіяна, поруч цвітуть квіти.
Екскурсанти пройшли біля священних
реліквій минулої війни, вшанували пам’ять
воїнів. Пам’янули тих, хто врятував людство від фашистської навали, створив
умови для життя нинішнього і прийдешніх
поколінь наших земляків.

Бишева: Єви Лимар, Катерини Ступак-Закалюжної та
Андрія Манченка. Керівник
Бишівського підпілля загинув при виконанні бойового
завдання 10 жовтня 1943
року. Посмертно нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня.
Вразила розповідь учнів
про трагічну долю замучених гестапівцями напередодні визволення і кинутих
у колодязь на околиці Бишева нескорених підпільників разом з їх сім’ями. Марію Соловей, Фросю Дрозд,
Арсена Степу та інших жорстоко катували, але вони
нікого не виказали, а потім
живими повкидали в коло-

Відрадно, що до масових видів спорту залучаються все більше і більше
жителів району. От і ми-

спартакіада серед депутатів районної, селищних
і сільських рад на стадіоні
у Макарові. На спортивне

нулої суботи згідно розпорядження голови районної ради на виконання
постанови Кабінету Міністрів України «Про державну програму розвитку
фізичної культури і спорту на 2007-20011 роки»
була проведена районна

свято прибуло 23 команди, які змагалися у перетягуванні каната, шахів,
міні-футболу, настільного
тенісу.
Урочисто вишукувалися команди вздовж
футбольного поля. Кожна з них відрізнялася

Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ,
голова райради ветеранів України.

ГРАФІК

1

Горбик В.М. - голова
райдержадміністрації

2

Грамушняк С.О. - перший
заступник голови
райдержадміністрації

3

Левковський П.І. - заступник
голови райдержадміністрації

4

Майстренко О.М. заступник голови
райдержадміністрації

5

Гуменюк О.М. - заступник
голови райдержадміністрації

Жовтень

Листопад

Грудень

Ясногородка
14.10
Борівка
28.10
Ч.Слобода
1.10
Козичанка
15.10
Андріївка
2.10
Копилів
16.10
В.Карашин
13.10
Гавронщина
27.10
Новосілки
5.10
Маковище
19.10

Фасова
11.11
Наливайківка
25.11
Чорногородка
5.11
Мар’янівка
19.11
Людвинівка
6.11
Грузьке
20.11
Забуяння
10.11
Липівка
24.11
Ніжиловичі
2.11
Бишів
16.11

Мотижин
9.12
Вільно
23.12
Лишня
3.12
Королівка
17.12
Комарівка
4.12
Колонщина
18.12
Кодра
8.12
Опачичі
22.12
Яблунівка
7.12
Соснівка
21.12

Дату проведення виїзного прийому визначає голова села, керівник підприємства за
погодженням з головою райдержадміністрації або його заступниками.
Інформація про кількість відвідувачів, порушені питання і вжиті заходи передається на
другий день після виїзного прийому громадян в юридичний відділ апарату адміністрації
для узагальнення.
Олександр ГУМЕНЮК,
заступник голови адміністрації.

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

СПАРТАКІАДА

особистих виїзних прийомів громадян керівниками райдержадміністрації
в населених пунктах району в третьому кварталі 2009 року
(на виконання Указу Президента України від 7.02.2008 №109/2008)
№ Прізвище, ім’я, по батькові,
посада керівника,
який веде прийом

дязь і закидали гранатами.
За розповідями очевидців,
ще кілька днів потому, там
ворушилася земля. Стара глибока криниця стала
братською могилою для
24-х підпільників.
Учасники
концерту
та присутні вшанували
пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
Після концерту пошукова група учнів разом з
гостями поклали квіти до
пам’ятника партизанам у
центрі селища, до меморіалу „Криниця” та могили
керівника Бишівського підпілля Манченка М.В.

від іншої спортивною
формою,
емблемами,
транспарантами.
Перед початком змагань
до присутніх
звернулися
голова
організаційного комітету,
голова
районної ради
Микола Вараницький,
заступники
голови
організаційного комітету:
голова
постійної комісії районної
ради з питань освіти,
культури,
молоді та спорту Валентина Савченко, начальник відділу з питань фізичної культури і спорту
райдержадміністрації
Олександр Сичевський.
Вони привітали їх зі святом спорту, побажали їм
перемог у турнірах.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ДУМКИ МОЛОДИХ

МОЇ БАБУСІ

Люблю стареньких людей!
Особливо бабусь. Там, де я живу,
– їх так багато! І всі такі різні! І
кожну люблю по-своєму.
Ось сидить на базарі бабця.
Хазяйновита, енергійна, поглядає уважно, трохи хитрувато. А
я вибираю у неї речі усілякі для
дому і завжди намагаюсь приходити саме до неї – так подобається її погляд.
Майже чи не кожного ранку,
коли виходжу на балкон посміхатися сонцю, бачу сухеньку, трохи
розхристану стареньку. Вона завжди яскраво одягнена, неначе
пушинка пролітає з дитячою коляскою, пристосованою до господарських потреб. І важко її назвати бабусею чи бабцею, – вона
саме старенька.
Сама ж я живу із бабулею. У
бабулі м’який погляд, натомлені
руки, повільна хода. Коли дивлюся на неї – тільки і залишається
обнімати її та лагідно так промовляти – бабу-у-уля моя!
Щодо баб… Сторонюся цього слова. Від нього віє холодом
нейтральності. Баби біля мене
Валентина Кирилівна Мотузінська
не живуть. Зате живуть бабки.
Вони міцно стоять на ногах, по- - найстаріша жителька Ясногородки.
вільно, але упевнено ступають по Незабаром їй виповниться 102 роки.
землі. Бабки зазвичай середнього росту, кругленькі, дивитися на З нагоди Дня села, яке відбулося тут
них – одне задоволення, бо щодня напередодні Різдва Пресвятої Богогарно одягаються: у хустинку себе родиці, вона була серед почесних
заквітчають, спідничку нижче колін одягнуть та кофтинку від руки гостей із задоволенням завітавши до
сільського клубу разом з односельцязв’язану.
Бабени зустрічаються мені ми. Громада вшанувала її цінним понайрідше, тому день, коли їх почую, завжди вважаю успішним. дарунком, побажавши довгожительці
Ці бабки полюбляють кумедно ще многіїї літа.
сміятися, частіш за все сміються
з себе. Проходячи повз лавку, де сидить якщо порівнювати їх із квітками, то це, безхоч одна з них, заряджуюсь надзвичайним заперечно, ексклюзив. За ними епоха, їх
позитивом. Тому це не просто бабки – це берегти слід! І любуватися. Ми ж за красиву
справжні бабени!
старість!
Кожна з моїх бабусь – неповторна, і якщо
Олександра СУЗАНСЬКА.

СЕРЕД ДЕПУТАТІВ
Видовищно проходили
змагання з міні-футболу.
Найбільше глядачів збиралося на матчі за участю
команди з Королівки, за
яку грали й жінки.
Хоча й не вибороли
призових місць, проте деяких команд вони
вибили з подальшої боротьби. Майстерну гру
на всіх етапах продемонстрували футболісти з
Кодри. Друге місце у команди з Маковища, третє
– розділили наливайківці
та гавронщинці.
Масовими були змагання з перетягування
каната. Здавалося, що тут
не буде рівних силачам з
Мотижина, проте вони поступилися спортсменам з
Чорногородки. Третє місце виборола команда з
Маковища.
Багато глядачів спостерігало за поєдинками
тенісистів. Майстерну гру
продемонстрував Олександр Горбик, котрий виступав за команду з Мако-

1932-1933 РОКИ В УКРАЇНІ: РОЗПОВІДЬ ОЧЕВИДЦЯ

І ГНИЛА КАРТОПЛЯ
БУЛА ЗА ХЛІБ

Одним із найжахливіших спогадів в історії України є, безперечно, голодомор,
коли через політичну жорстокість та власну зажерливість тогочасної влади декілька мільйонів людей знайшли свою смерть.
Про цей період було багато написано і
розказано, та все одно дуже важливо дізнаватися нові, історичні факти, через
спілкування з очевидцями, адже ще декілька років і не стане того покоління, яке
бачило і переживало жахи голоду.
Ользі Іванівні Малишок 83 роки. Народилася вона на хуторі Почепин, що знаходиться за 3 кілометри від райцентру. Сім’я
була великою - 10 чоловік. Прогодувати
всіх нелегко, а що ж можна казати про те
лихо, що чекало родину в 1932 році. Коли
настав голод, Ользі Іванівні виповнилося 7
років, дівчинка саме пішла в перший клас.
Як тяжко не було висидіти голодними на
уроках, та навчання ніхто не кидав.
Велика сім’я – велика відповідальність
батьків: дітей на ноги поставити, не дати
загинути голодною смертю. Про маму й
тата Ольга Іванівна розповідає з великою гордістю та повагою. Це й не дивно,
подвиг, який вони зробили, врятувавши
сім’ю від голодомору, заслуговує на те,
щоб про них згадували та пам’ятали онуки
- правнуки через роки та століття. Батько
був інвалідом, без ноги, працював у коморі, де йому трохи перепадало зерна, та
шив одяг на замовлення. На щастя мали
корову, мама через день носила бідони
з молоком на плечах у Бородянку. Йшла
пішки з самого ранку до станції, щоб на
виторг купити хліба та крупи. Їсти варили в печі, топили соломою, дрова з лісу
брати забороняли, завжди була охорона,
лише сухі трісочки збирала та приносила
мама. Згадує баба Оля, як мама ділила дітям хліб та кашу: в кожного була своя маленька тарілочка і кожному насипала порцію, щоб одне одного не об’їдали, а хліб
давали - шматочок у день. Хочеш відразу
їж, хочеш до вечора смакуй.
Для нас хліб був найбільшими ласощами, шанували кожну крихточку, не те
що в наші часи. Коли взагалі не було гро-

ЗАКОН

І

шей навіть на крупу - копали стару мерзлу
картоплю, з якої один крохмаль лишився,
і випікали хлібці - з справжнім хлібом ця
страва, звичайно, не зрівняється, та голодній родині і гнила картопля – хліб, пригадує старенька.
Однією із найприємніших згадок було
як сестрин чоловік вночі з Києва приносив тюльку. Ходив пішки, вистоював черги. Розповіла баба Оля як годувальницю
сім’ї – корівку, через хворобу дорізали,
але на щастя мама, працюючи в колгоспі,
випросила там корівку в борг на виплату.
Не така вона була продуктивна, як перша,
та все одно молочко давала. Так і змогли
вижити.
На моє запитання: чим ще харчувалися, бабуся почала розповідати вже про
весну, коли з першими бруньками і травичкою життя почало налагоджуватися.
Збирали щавель, ходили продавати в Бородянку, а на гроші купляли хліб і шкільні
книжки. Збирали та їли квітки акації, «панський» щавель, «апуцькі» (так називають в
народі рослину, що цвіте білими квітками
над рікою).
- Пізніше вже ходили на поле колоски
рвали. Звичайно, це було заборонено, та
нас, голодних, не втримати. Тато пошив
полотняні торбинки, які ховали під одягом,
щоб не помітили сторожі. Ближче до осені, з першими грибочками, стало набагато легше, - розповідає Ольга Іванівна.
На хуторі в період голодомору, на щастя, ніхто не помер, всі вижили. Врятувало
Почепин те, що при владі був родич однієї
почепинської сім’ї, він не дозволив «трусити» хутір, а от в найближчих селах голодна смерть приходила в кожну родину, вигрібали у бідних людей все, до останнього
шматочку, не залишаючи надію вижити.
Найстрашнішим було те, що цього голоду можна було уникнути. Сталін та його
прибічники, втілюючи ідеальну, на їх погляд, модель суспільства, стали вбивцями, грабіжниками, що відбирали останню
надію на життя в простих людей, у батьків
– дітей, у дітей – родину.
Оксана ІГНАТЮК.

С УС П І Л Ь С Т В О

НЕВИПАДКОВІ БЕСІДИ ДЛЯ
УМОВНО ЗАСУДЖЕНИХ

Коли в редакції мені запропонували “візит” до
міліції на виховну бесіду з умовно засудженими,
погодилася майже без вагань. Останні, звичайно,
були, – ще не доводилося мати справу з цією установою. Однак потрібно ж колись починати!
Жарти жартами, а хлопці, з якими мали намір
спілкуватися члени районної громадської організації «Відродження», мали знайомство із міліцією
раніше за мене і за інших обставин.

вища. Другий результат в
Ігоря Максименка з Людвинівки, а третю сходинку п’єдесталу розділили
Віталій Булах з Наливайківки та Валентина Савченко, яка представляла
команду депутатів районної ради.
Все більше і більше
прихильників у такого

давнього виду спорту як
шахи. Вдумливу, композиційну гру демонстрував Олександр Черниш
з Маковища. Другий
результат в Аркадія Михайловського – депутата
Макарівської селищної
ради, третій - в Анатолія
Галінського з Чорногородки.
Хоча спартакіада вже закінчилася,
але учасники не поспішали залишати
стадіон, обговорюючи виступи своєї команди. Хтось
жалкував, що не
довелося
позмагатися на біговій
доріжці, бо ж так
готувався до цього.
Тож переконані, що
наступного разу в
перелік спартакіади буде введено
значно більше видів спорту.
Інф. «М. в.»

... У коридорі в очікуванні своєї черги стоять
ті, хто прийшов на реєстрацію.
Відчувається невелике роздрату-

присутніми голова організації Леонід Димарчук,
стає більш зрозумілим
таке ставлення умовнозасуджених до подібних

Леонід Димарчук та Валентина Литвинова.
вання з приводу
такої
«добровільно-примусової»
затримки. «То одні лекції,
то інші», – невдоволено зітхають до бесіди. Вже під
час розмови, яку завів із

заходів – серед присутніх
є ті, хто вважає себе засудженим несправедливо.
Такі люди твердо переконані, що покарали зовсім
не тих, кого потрібно.

Наприклад, своєї вини
не визнають двоє мешканців Козичанки, що прагнули збути кусок металу,
який лежав на пустирищі. Прибуток отримати із
брухту чоловіки не встигли.
За влучним зауваженням
начальника
Ірпінського міжрайонного відділу
кримінально-виконавчої
інспекції Валентини Литвинової, лише зіпсували собі
біографію. Кожен отримав
рік умовного покарання.
Чоловіки не розуміють, як
на тлі масштабної, на їх
погляд, суспільної
несправедливості
можна зосереджуватися і засуджувати такі дрібні епізоди, подібні їхньому.
Проте суспільство
зосереджується,
оскільки в межах закону важливим є сам
факт правопорушення. У даному випадку
– це спроба заволодіти чужою власністю. Рано чи пізно
кожен, хто переступив закон, буде покараний, і невідомо
ще, кому пощастило
більше – тим, хто
змушений вигадувати чергові інтелектуальні махінації для
збереження себе від переслідування, чи чоловікам
із Козичанки, які отримали
шанс усвідомити переваги
життя за законом.
10 стор.

'
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ідколи
сільським
головою у Ясногородці Тетяна Миколаївна
Семенова стало традицією
проводити тут День села.
Урочисто і радісно, всією
громадою. Ось і минулої неділі в переддень Різдва Пресвятої Богородиці зібралися ясногородці на свято.
В центр села зійшлися від
малого до старого, навіть
батьки з немовлятами на
руках та бабусі й дідусі доволі поважного віку. І не випадково. Десять родин, у
яких народилися діти від
минулого Різдва Пресвятої
Богородиці, чекали на святі
подарунки. Підготувала їх
сільська рада з допомогою
спонсорів й для ветеранів,
серед яких була й найстаріша жителька Валентина
Кирилівна Мотузінська, якій

СЕЛО МОЄ, ДЛЯ

городців зі святом голова
районної ради Микола Данилович Вараницький.
- Щастя, добра і Божої благодаті вам. Дбайте одне про одного, вірте
один в одного. І хай рейтинг влади буде високим, а
село змінюється на краще
з кожним днем.
Процвітання Ясногородці, згуртованості громаді
побажав заступник голови
райдержадміністрації Олег
Миколайович Майстренко.
Керівники району вручили
сільському голові подарунки: плеєр та документи на
комплект меблів для ФАПу.
Приєднався до вітань і
земляк, депутат районної
ради Анатолій Володимирович Ліманський та настоятель місцевого храму
отець Ростислав. Від імені

громада - одна з кращих у
районі. Її ініціативі, активності варто повчитися. І це
значна заслуга сільського
голови та депутатського
корпуса. Діють як одна команда, той результати не
примушують себе чекати.
- Якщо таких очільників
влади на місцях буде більше, то відродяться наші
села і відродиться Україна,
- ділиться своїми думками
гість головний лікар КиєвоСвятошинського району,
заслужений лікар України,
кандидат наук Василь Віталійович Кравченко. – Я
часто буваю тут і бачу, як за
останні роки Ясногородка
змінилася на краще, благоустроїлась, оновилась.
Якось запитував Тетяну
Миколаївну: „Чому ж це ви
всі вулиці асфальтуєте, а ту,

Сільський голова Т.М.Семенова разом з гостями.
класи комп’ютеризували,
оновили
спортінвентар.
Нині за рейтингом школа
займає 4 місце серед неповних шкіл і навчальновиховних об’єднань. Два
роки тому на базі освітньоне все місцевій владі від- го закладу відкрився дитразу вдається, але задуми, садок. Зараз просять взявтілені у життя, красномов- ти сюди на виховання дітей
но говорять самі за себе. навіть жителі сусідніх сіл.
Приміром,
благоустрій
Про неабияку активсела, він – під постійним ність депутатів можуть
контролем місцевої вла- свідчити старання хоча
ди. Більшість вулиць заас- б одного з них - Петра
фальтовані, вночі освітлені. Орестовича Васкула, якоНад озелененням населе- му громада скористалася
ного пункту попрацювали нагодою подякувати на
ландшафтні дизайнери. На громадських засадах у відповіді за
цю ділянку роботи інспектор
з благоустрою
– депутат Іван
Юрійович Свєчніков, за що громада відзначила
його на святі.
Слід відмітити й те, що
сільська
рада
одна з перших у
районі з метою
майбутнього
перспективного
розвитку села
взялася за виготовлення технічЯке ж то свято без частувань.
ної документації нормативно-грошової торжестві. Як грамотний
оцінки землі, схеми плану- юрист він добився відмівання населеного пункту. ни рішення про відселенЗапрацював клуб, чимало ня мешканців будинків,
зроблено для поліпшення які свого часу зводилися
роботи
фельдшерсько- як база відпочинку. (Від
акушерського пункту. Не редакції: коли верстався
менш показовим щодо ро- номер, повідомили, що
боти органу місцевого са- П.О.Васкула помер, вимоврядування є й докладе- словлюємо щирі співчуття
ні зусилля до збереження родині).
школи. Вона була на межі
Окрасою села з минузакриття через недостат- лого року став храм Різдню наповнюваність дітьми, ва Пресвятої Богородиці,
проте отримала друге ди- зведений за благодійної
хання. Її відремонтували, підтримки членів громапроклали новий водогін, ди. До речі, ця подія стала
глибоко символічною для
ясногородців, адже Цариця Небесна здавна користувалася шаною в наших
предків. У честь її народження, як йдеться в книзі
Олени Паршутіної та Володимира Перерви „Містечко
Ясногородка: з православної минувшини”, видрукованої з нагоди цьогорічного Дня села і подарованої
всім, хто завітав на урочистості, був споруджений
у цій місцині ще в 1743 році
храм. З часом він перебудовувався, але в 1959 році
його підступно знищили. І
от через десятиріччя знову
засяяли золоті куполи.
Багато планів у місцевої влади й надалі. І хоч

„Я ЩАСЛИВА, КОЛИ
БАЧУ РАДІСТЬ В ОЧАХ ЛЮДЕЙ”

яка веде до вашої
хати, не поспішаєте благоустроїти?”
То знаєте, що вона
мені відповіла: „До
моєї ще черга не
дійшла”.
Сьогодні
для
багатьох отака позиція може й видасться дивною, а
для Тетяни Миколаївни закономірно
інтереси громади
ставити вище особистих. Так вихована, такі має переконання. Певне
тому й добрі наміРадіють Дню села маленькі ясногородці.
ри сільського голови зробити село кращим здійснюються.
Запорука ж підтримки
в усьому громадою
– щирість очільника
влади. Не показна, а
справжня. Бо ж у селі
всі люди на виду, тут
не сховаєшся. Знають
ясногородці
Тетяну
Миколаївну не тільки
як керівника, хоч і молодого, який постійно
вчиться й вдосконалюється, серцем вболіває за сьогоднішнє й
майбутнє його людей,
але й як добру господиню у власному домі,
люблячу дружину і
Отримали подарунки з нагоди Дня села й 10 родин, де на- турботливу маму. Хіба
родилися діти.
що тільки дивуються,
як вдається діловій
незабаром
виповниться Макарівського благочиння жінці давати у всьому лад,
102 роки, кращих працівни- Української православної завжди бути усміхненою,
ків різних сфер життєдіяль- церкви побажав ясного- привітною і навдивовиж
ності села, найактивніших родцям, щоб Божа Матір по-жіночому чарівною.
депутатів, всіх тих без кого благословляла цю землю
Громада у виборі сільне була б ця громада такою, і людей, які тут працюють, ського голови, який вона
якою є сьогодні.
отець Філарет...
зробила чотири роки тому,
Щиро привітав ясноВітань було багато, бо не розчарована. Звичайно,

Новостворений співочий колектив.
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нинішня економічна криза
намагається вносити свої
корективи, тут шукають
шляхи розвитку. От і на
святі громаді представили бізнес-леді Наталію
Іванівну
Пономаренко,
яка планує звести в селі
виробничу базу друкарні
„Реклама – Прінт” – єдиної в Україні, яка спеціалізується на високоякісному офсетному друці на
пластику. Для Ясногородки це нові робочі місця,
вагоме поповнення місцевого бюджету. До того
ж Наталя Іванівна - з лю-

дей небайдужих до села,
тож уже нині прагне усіляко допомагати у справах
корисних для громади.
Доклали до свята зусиль учасники художньої самодіяльності, яка
останнім часом завдяки
турботам сільських працівників культури відродилася. Привітали піснями і веселим хороводом
земляків вихованці дитсадка і школи, щемно торкнулися душі кожного, хто
був у залі, поетичним словом. Особливо бурхливими оплесками зустріли
ясногородці дебютантів
– новостворений вокальний ансамбль клубу, який
вперше вийшов на сцену
і навіть ще не має назви.
Цього дня щедро вітали благодійники і безкоштовними солодощами,
щедрими
подарунками
дітям, гостинно запрошували за накриті святкові
столи...
- Я щаслива, коли бачу
радість в очах людей, - насамкінець свята зауважила
в розмові сільський голова. – Люди змогли відпочити, повеселитися, як і має
бути у храмовий день.
Анна СУХЕНКО.
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МЕНЕ ТИ ЄДИНЕ
Дев’ятнадцятого
вересня мешканці Плахтянки
вперше відсвяткували День
свого села, якому приблизно двісті років. Воно співпало з освяченням новозбудованого сільського храму
святого Архістратига Михаїла. Це ще раз підтверджує,
що десятиліття атеїстичного свавілля не знищили в
свідомості українського народу віру в Бога. Нині продовжують відроджуватися
християнські традиції. Підтвердженням цьому те, що
й на Макарівщині будують
церкви. На Трійцю церква
почала приймати мирян у
Карашині, а минулої суботи уже й у Плахтянці. Чудова споруда з натуральної
деревини у старовинному
стилі церковного зодчества
гармонійно вписалася в
комплекс центру села.
На свято завітали голова райдержадміністрації
Володимир Миколайович
Горбик, голова районної
ради Микола Данилович
Вараницький, народний
депутат Уляна Миколаївна
Мостіпан, велика родина
Лісовенків, яка зробила

У СТИЛІ СТАРОВИННОГО ЗОДЧЕСТВА

багато, щоб у Плахтянці
також була церква, та багато інших гостей.
Обряд освячення церк-

ПОДВІЙНЕ СВЯТО
В КОМАРІВЦІ

Мабуть ніхто не зрозуміє всю красу і цінність лісу, так
як жителі Комарівки, які третій рік поспіль святкують день
села одночасно з Днем працівників лісу. Все життя цих
людей пов’язане з лісовим господарством, навіть цілі династії лісорубів проживають тут та працюють на славу та
користь рідному краю. Тому не дивно, що кожне їх слово,
вірш чи пісня відображає любов та повагу до природи.
Святкова подія зібрала односельчан та гостей в затишному будинку культури, де людей зійшлося стільки,
що й яблуку ніде було впасти. Це підкреслило те, як жителі люблять власне свято. З привітаннями завітали до
Комарівки заступник голови райдержадміністрації Олександр Миколайович Гуменюк та начальник відділу економіки райдержадміністрації Світлана Михайлівна Дідівська. Почесні грамоти від гостей отримали брати Віталій
та Олександр Костюшки, які є призерами обласного та
всеукраїнського конкурсів звалювальників лісу. Подарунок від райдержадміністрації отримала й школа, де цього
року вперше за парти сіли 14 першокласників.
Виконуюча обов’язки сільського голови Людмила Миколаївна Сич не обійшла увагою і особисто вручила подарунки найстарішому жителю та найстарішій жительці
села, які, незважаючи на свій похилий вік, прийшли відчути цю надзвичайно теплу і святкову атмосферу. Також
подарунок отримала і мати 7-ох дітей, до яких на весілля
пообіцяла запросити і Людмилу Миколаївну. Привітали
односельчан на сцені директор школи Анатолій Григорович Сичевський та лісничий Комарівського лісництва
Сергій Володимирович Кондрацький.
Не обійшлося на святі без запальних танців та пісень.
Бурхливими оплесками зал зустрів маленьких танцюристів з гурту «Тріумф» сусіднього селища Кодра. Вони
стали іскриною на цьому вечорі і їх номера ще гарячіше
розпалювали веселий настрій всієї громади. Доторкнулись до серця своїм співом жінки з художнього колективу, які виконали пісні, що якнайкраще підкреслили життєві цінності села. Неможливо словами передати весь
настрій свята, те, з якою любов’ю ставляться жителі до
рідного краю, до професій, які поєднали їх з природою.
Мабуть, це чари лісу, який оберігає та піклується про тих,
хто поруч, й вкладає в нього всю свою душу. Здається
тому ця неймовірна атмосфера притягує гостей до села,
неможливо один раз відвідавши, не приїхати сюди знову.
З теплими словами поздоровлень приїхав ще один гість,
якого знають та поважають комарівці – депутат районної
ради, лікар центральної районної лікарні Едуард Марцелович Чайковський. Його промова про те, як відважно
борються за краще життя, долаючи всілякі негаразди
мешканці села, була заключною частиною урочистого
концерту та дала новий заряд бодьорості на подальше
проведення святкового вечора. Адже на концерті свято
не закінчилось, за межами будинку культури на жителів
та гостей чекали музиканти.
До невеличкого парку зійшлося, здається, все село,
принесли столики та ослони, де відпочивали молоді та
старі. Весело й гамірно було в той вечір у Комарівці. Щоб
розважити жителів, влаштували лотерею з призами та
конкурсну програму, в якій знову не обійшлося без пісні
про ліс. Як зізналась Людмила Миколаївна, такої кількості
людей ще ні разу за три роки проведення свята не приходило. Всі веселилися від душі, адже святкували не тільки
день села, а й день лісничого, професія якого є для Комарівки напрочуд близькою та рідною.
Оксана ІГНАТЮК.

ви здійснили понад двадцять священнослужителів
на чолі з преосвященним
Іларієм єпіскопом Мака-

рівським. Шановних гостей
квітами та короваєм вітали
діти. Учасники художньої
самодіяльності школи подарували святковий
концерт для всіх присутніх.
Після
відправи
проходило
нагородження найбільш активних прихильників
церкви.
Зокрема,
Орденом Почаївської
Божої Матері нагороджено Василя Трохимовича Лісовенка.
Катерину Василівну
Лісовенко, а також
сина Віталія та доньку
Таїсію Василишину,
настоятеля храму архімандрита Анастаса
Омельченка,
протоієрея Володимира
Осадчого - Орденами
1020 хрещення Русі.
А ті, хто брав участь
у будівництві храму,
також нагороджені
Грамотами Української православної
церкви.

Освячення
храму
здійснив
єпископ Макарівський Іларій у співслужінні
благочинного
Макарівського округу архімандрита Кирила та духовенства.

5

Розділити радість із
плахтянцями на Макарівщині прибули представники Житніх Гір Рокитнянського району і разом
з ними пораділи, що й у
їх друзів також є тепер
такий прекрасний Божий
храм.
Іван КАРУН.

Ласки Божої, з благословення
священноначалія Української
Православної Церкви на
благодатній макарівській
землі розпочато будівництво ще одного Дому Божого, Дому молитви, частки Неба на землі - храму на
Честь Ікони Божої Матері
«Всецариця». Він споруджується силами духовної
спільноти,
православної
громади с. Осикове, яке
входить до Лишнянської
сільської ради (голова Андрій Андрійович Шевчук),
за активної підтримки її

І ЗВЕДУТЬ В ОСИКОВОМУ ХРАМ
Макарова, гості з Пашківки, Фасової, Копилова, серед яких - вихованці
притулку-розподільника
для неповнолітніх, та з інших сіл отримали подарунки - свято-отецькі духовні
настанови та ікони «Всецариця». Учні, присутні на
святі, отримали зошити й
оригінальні ручки, необхідні у новому навчальному
році. Настоятель парафії
ігумен Філарет (Єгоров),
який очолює комісію з бла-

мий в Україні та за її межами своєю пастирською
опікою онкохворих дітей),
нагадав віруючим про
необхідність жити життям
церкви, захищати її, дорожити нею. Отець благочинний, привітавши осиківців
з престольним святом
села, побажав успіхів тим,
хто працює над подальшою розбудовою нового
молитовно-соціального
осередку,
прикликаючи
благословення Боже на всі

та депутатського корпусу.
Осиківський храм розбудовується як частина єдиного
комплексу православного
духовно-просвітницького
комплексу «Ковчег», що діє
при парафії Преподобної
Параскеви Сербської сіл
Лишня та Осиковому й, дякуючи благодійникам, продовжує свою місіонерськосоціальну діяльність.
В свято на честь ікони
Божої Матері «Всецариця», яке віднині є престольним святом в Осиковому,
на місці будівництва було
відправлено Божественну Літургію, очолену благочинним Макарівського
церковного округу УПЦ
архімандритом Кирилом
(Білан). Численні парафіяни - мешканці Лишні, Осикового, Мостища, Ясногородки, Києва, Фастова,

годійництва Макарівської
районної ради, розповів
про ікону Божої Матері
«Всецариця», звернувши
увагу, що саме перед цим
чудотворним образом ми
по-особливому молимося
за онкохворих. І
тепер сугуба молитва за цих недужних
щодня
возноситиметься
на
Макарівській
землі в Осиковому, а парафія вже
почала активну допомогу стражденним. Настоятель
храму Іоанна Богослова с. Пісківка Бородянського
району протоієрей
Георгій Пустовіт,
який народився і
виріс в Осиковому (батюшка відо-

благочестиві дії. Сільський
голова, звернувшись до
присутніх зі словом, низько вклонився всім та запевнив, що сільська рада,
її депутати, виконком та
районний
депутатський

З

корпус, а особливо ті, хто
займається
соціальномедичною та просвітницькою діяльністю, і надалі
підтримуватимуть добру
справу - побудову храму в
селі та всіляку турботу про
тих, хто особливо потребує
допомоги.
Сподіваємося,
що
спільними зусиллями разом ми прийдемо до чіткого
переконання, що храм Божий - це найголовніше місце на землі, а Церква, виконуючи свою спасительну
місію, й в подальшому виходитиме назустріч світові, назустріч суспільству,
говорячи з людьми їхньою
мовою та загострюючи у
свідомості сучасної людини принципову важливість
того, що ми називаємо
духовним виміром життя.
Ми повинні говорити світові Божу правду так, щоб
ця Божа правда була почута. І тоді, якщо все Боже
ми візьмемо за основу і
сенс життя, всі негаразди
й перешкоди ми зможемо
подолати. З допомогою
Всевишнього будемо й
впродовж наступних часів
об’єднувати зусилля служителів Церкви Христової
та представників світської
влади для спільної благочестивої мети - блага нашого народу.
Прес-служба
Макарівського
благочиння
Української Православної Церкви.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
субота, 26 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Фiльм “Iєрусалимський
псалом”.
6.35 “Корпорацiя Сiмба”.
6.50 Анiмац. фiльм “Лис
Микита”.
7.20 Свiт моєї любовi.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
9.20 Доки батьки сплять.
9.55 М/ф “Три мiшки
хитрощiв”.
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Експерти дозвiлля.
11.10 Вихiднi по-українськи.
11.30 Темний силует.
11.50 Кордон держави.
12.45 Наша пiсня.
13.30 Парламент.
14.50 Книга.ua.
15.25 ЧЄ з мотокросу.
15.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єрлiга. “Закарпаття”
(Ужгород) - “Днiпро”
(Днiпропетровськ).

18.00 Кiно.ua.
18.35 Х/ф “Кiн-дза-дза”.
21.00 Новини.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка,
Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 L-формат.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.50 Х/ф “Кiн-дза-дза”.
4.00 Д/ф “Жан Маре напiвбог”.
4.50 Експерти дозвiлля.
5.20 Хто в домi хазяїн?
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.05 “Хранителi iсторiї”.
6.55 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.

* * *

неділя, 27 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Небо на
землi”.
6.35 “Корпорацiя Сiмба”.
6.50 Анiмац. фiльм “Лис Микита”.
7.25 L-формат.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
11.55 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.30 Здоров`я.
13.30 “Околиця”.
14.00 Аудiєнцiя.
14.30 Благовiсник.
15.20 Олiмпiйський хронометр.

15.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. “Чорноморець” (Одеса) - “Карпати”
(Львiв).
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв України. Донецька область.
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.25 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Д/ф “Шампанського”.
2.25 Д/ф “Вiдверто: Колiн Пауел”.
3.20 Служба розшуку дiтей.
3.30 Водяна феєрiя.

1+1

6.10 “Хранителi iсторiї”.
7.20 М/c “Iсторiя Лео”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Чiп та Дейл

Понеділок, 28 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Крок до зiрок.
13.45 Вихiднi по-українськи.
14.05 “Лiнiя долi”.
15.00 Новини.
15.55 Вiкно до Америки.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с “Моко - дитя свiту”.
17.00 М/ф “Казка старого дуба”.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.30 Дiловий свiт.
22.05 Далi буде...
22.35 ПроРегбi.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

23.20 Окрема тема.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Фестиваль мистецтв України.
Донецька область.
3.25 Зiрки помосту.

1+1

6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Караоке на майданi”.
11.00 Т/с “Крем”.
12.00 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Комедiя “Чоловiк для життя,
або На шлюб не претендую”.
14.35 Комедiя “Мамусi”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Лапочки”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.

Вівторок, 29 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.20 Погода.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Здоров`я.
14.10 Автоакадемiя.
15.00 Новини.
15.55 Фестиваль дитячої творчостi
“Всi ми дiти твої, Україно!”.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с “Моко - дитя свiту”.
17.00 М/ф “На лiсовiй естрадi”.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 Д/ф “Тисячолiтнiй Шаолiнь”.
20.45 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.10 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.15 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв. “Барселона” - “Динамо” (Київ).

23.40 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Футбол. Лiга Чемпiонiв. “Рубiн”
(Казань) - “Iнтер” (Мiлан).
3.15 Прес-анонс.
3.20 Д/ф “Едiт Пiаф”.
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Лапочки”.
11.05 Т/с “Крем”.
12.05 Т/с “Некраса поамериканськи”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.55 Т/с “Татусевi дочки”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Лапочки”.

10.40 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
11.15 М/c “Iсторiя Лео”.
12.45 “Шiсть кадрiв”.
13.00 Комедiя “Клуб
шпигунiв”.
14.55 Бойовик “Робокоп”.
17.00 Комедiя “Чоловiк для
життя, або На шлюб не
претендую”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 3”.
23.05 “Наша Russia”.
23.35 Мелодрама “Принцеса
Аврора”.
1.25 Бойовик “Тюряга”.
3.10 Трилер “Реквiєм”.
4.35 Бойовик “Робокоп”.

ІНТЕР

6.40 “Пропуск в прекраснi
вихiднi з Самантой
Браун”.
7.20 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
10.00 “В Городку”.
10.35 “Городок”.
11.15 Х/ф “Три напiвграцiї”.
15.10 “Найрозумнiший”.
17.00 “Позаочi”. Д. Дюжев.

18.00 Т/с “Каменська 5”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi”.
22.30 “Кличко. 10 рокiв до
мрiї”.
23.05 Х/ф “Ведмедяче полювання”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 “Позаочi”.
4.00 “Знак якостi”.
4.40 М/с “Астро Бой”.
5.20 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.05 Факти.
6.25 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.55 Максимум в Українi.
7.45 Добрi новини.
7.50 Х/ф “На мiлинi”.
9.55 Анекдоти по-українськи.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
14.00 12 найкращих шахраїв
України.
14.45 Х/ф “Самiт”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “День “Д”.
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20.55 Наша Russia.
21.35 Велика рiзниця.
22.40 Прожекторперiсхiлтон.
23.30 Вечiрка, козиря.
0.00 Х/ф “Її звали Спокуса”.
2.00 Х/ф “Пила 3”.
3.45 Х/ф “Немає такого
бiзнесу, як шоу-бiзнес”.

СТБ

4.30 “Телешанс”.
6.00 М/ф.
7.25 “Еники-Беники”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф.
13.00 Концерт М. Задорнова “Михайло Задорнов i його задорнова
компанiя”.
13.45 Х/ф “Осiннiй вальс”.
16.00 “Танцюють всi! 2”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Службовий
роман”.
22.20 “Службовий роман”.
Невiдома версiя.
23.20 “Моя правда “Наталя
Корольова”.

0.20 “Зоряне життя. “Зорянi
трагедiї”.
1.20 “Паралельний свiт”.
2.15 Х/ф “Траса 60”.
4.10 “Мобiльна скринька”.
4.25 Х/ф “Швидкий поїзд”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф “Данiель i суперпси”.
7.25 Х/ф “Нетямущi”.
9.25 Будинок закритий на
ремонт.
10.15 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 Формула драйву.
13.50 “Файна Юкрайна”.
14.30 Хто проти блондинок?
15.45 Х/ф “Гремлiни 2. Нова
партiя”.
17.55 Х/ф “Люди Iкс”.
19.55 Х/ф “Скарби нацiї 2”.
22.20 Хто проти блондинок?
23.35 Х/ф “Красень Алфi”.
1.40 Спортрепортер.
1.45 Х/ф “Мiсяць над Парадором”.
3.35 Студiя Зона ночi.
Культура.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
поспiшають на допомогу”.
10.40 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
11.05 “Караоке на майданi”.
12.05 “Смакуємо”.
12.45 “Танцюю для тебе 3”.
15.25 Комедiя “Мамусi”.
17.20 Мелодрама “Здивуй мене”.
19.30 “ТСН”.
20.20 “Я люблю Україну”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.15 Бойовик “Залягти на дно у
Брюгге”.
1.30 Мелодрама “Принцеса
Аврора”.
3.00 “Караоке на майданi”.

ІНТЕР

5.45 Бокс. В. Кличко - К. Ареола.
7.20 “Кличко. 10 рокiв до мрiї”.
8.00 М/с “Смiховинки”.
8.20 “Картата потата”.
9.10 “Квадратний метр”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Пiсочний дощ”.
12.35 Х/ф “Жiноча власнiсть”.
14.35 Х/ф “Смiттяр”.
16.45 “Формула кохання”. А.
Гуськов.
22.30 “ТСН”.
22.55 “Проспорт”.
23.00 Бойовик “Два днi в долинi”.
1.05 “Документ”.
2.05 “ТСН”.
2.35 Бойовик “Два днi в долинi”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка до Латинської
Америки з Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Формула кохання”. А. Гуськов.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.15 Х/ф “Луна з минулого”.
16.50 Новини.
17.05 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Господиня тайги”.
23.40 “Фантастичнi iсторiї”.
Атлантида. Таємниця зниклої
цивiлiзацiї.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
23.00 Бойовик “Маленький Нiкiта”.
1.00 “Документ”.
2.00 “ТСН”.
2.25 Т/с “Циганське серце”.
3.05 Бойовик “Маленький Нiкiта”.
4.35 “Караоке на майданi”.
5.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка до Латинської
Америки з Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Рис.
13.05 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
14.00 Т/с “Ланцюг”.
15.00 Надзвичайнi iсторiї.
“Зiркороби”.
16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.

17.50 Х/ф “Луна з минулого”.
20.00 “Подробицi”.
20.50 Х/ф “Луна з минулого”.
23.00 Бокс. В. Кличко - К. Ареола.
0.15 “Кличко. 10 рокiв до мрiї”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.50 “Картата потата”.
2.25 “Знак якостi”.
3.10 “Ключовий момент”.
3.55 “Ключовий момент”.
4.40 М/с “Астро Бой”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.05 Факти.
6.30 Т/с “Альф”.
6.55 Т/с “Троє зверху”.
7.25 Х/ф “На мiлинi”.
9.20 Квартирне питання.
10.30 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Наша Russia.
13.40 Прожекторперiсхiлтон.
14.30 Велика рiзниця.
15.35 Анекдоти по-українськи.
16.10 Українцi Афiгеннi.
16.50 Х/ф “День “Д”.
0.55 Бункер Гiтлера.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.00 “Картата потата”.
3.35 “Знак якостi”.
4.15 “Ключовий момент”.
5.45 Уроки тiточки Сови.

ІСТV

4.55 Служба розшуку дiтей.
5.00 Країна повинна знати. К.
Стогнiй.
5.35 Факти тижня.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Солдати”.
11.15 Т/с “Леся+Рома”.
11.55 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Зорянi вiйни: Прихована
загроза”.
16.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
20.55 Т/с “Братани”.
21.55 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Господиня тайги”.
23.40 “Старi росiйськi бабцi Маврикiївна i Нiкiтiчна”.
0.50 “Таємниця долини Наска”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.25 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.05 “Знак якостi”.
3.45 “Судовi справи”.
4.25 “Ключовий момент”.
5.55 “Уроки тiточки Сови”.

ІСТV

5.45 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Солдати”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Т/с “Куля-дура”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
6”.
15.05 Т/с “Братани”.
16.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.

18.45 Факти тижня.
19.40 Країна повинна знати. К.
Стогнiй.
20.10 Х/ф “Зорянi вiйни: Прихована загроза”.
23.30 Х/ф “Зомбi в лiтаку”.
1.35 Iнтерактив: Тижневик.
1.50 Х/ф “Грiшники”.
3.30 Х/ф “Графиня з Гонконгу”.

3.40 Термiнал.
3.55 Студiя Зона ночi.
4.00 Невiдома Україна.
4.55 Студiя Зона ночi.
Культура.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком
Реннером”.
7.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.35 М/ф “Спайдермен”.
10.35 Х/ф “Диявол та Денiел
Вебстер”.
12.45 Т/с “Полювання на
Берiю”.
15.00 “Найвитонченiшi
полiцейськi операцiї”.
16.00 Х/ф “Бiла стрiла”.
18.00 Х/ф “Людина президента”.
20.00 Х/ф “Полювання на
пiранью”.
22.40 Х/ф “Диявольський
маєток”.
1.05 Х/ф “Павуки”.
2.40 “Речовий доказ”.
4.00 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

* * *

0.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.10 Х/ф “Мерi Поппiнс, до побачення!”

НОВИЙ КАНАЛ

3.25 Хто лiкував рани козакам?
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.15 М/ф.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 Х/ф “Позаземний”.
13.15 У пошуках iстини. “Чорний
перстень Анни Ахматової”.
14.15 “Слiдство вели. Сталевi
пальцi”.
15.15 Д/ф “Покiрний кат”.
16.00 “Правила життя. “Самогубство швидкого приготування”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
20.00 Х/ф “Все не випадково”.
21.55 Х/ф “Стара подруга”.

6.05 Х/ф “Мiсяць над Парадором”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Живчик старти 2.
9.00 Руйнiвники мiфiв 4.
10.20 Х/ф “Люди Iкс”.
12.20 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.10 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.50 Iнтуїцiя.
17.45 Х/ф “Люди Iкс 2”.
20.20 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”.
22.20 “Файна Юкрайна”.
23.05 Камедi-клаб Росiя.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Люди Iкс 2”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Свiт Ю. Дрогобича.
2.55 Слово i зiлля.
3.10 Медицина Київської Русi.

23.00 Свобода слова.
1.30 Х/ф “Зомбi в лiтаку”.
3.25 Факти.
3.55 Свобода слова.

0.25 “Вiкна-спорт”.
0.35 Х/ф “Ще раз про кохання”.
2.30 Творчий вечiр М. Мiшина
“Одобрямс”.

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Покiрний кат”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Все не випадково”.
11.45 “Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 Чужi помилки. “Жорстокi
iгри”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Барбара
Брильська”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 У пошуках iстини. “Три
кохання батечка Махна”.
20.15 Чужi помилки. “Щоденник
моєї смертi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Реiнкарнацiя.
Наталiя Андрейченко”.

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей 3”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Погода.
7.35 “Пiдйом”.
8.30 Погода.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”.
10.55 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей 3”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Бетмен 4”.
13.50 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вертикаль”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Байкери:
життя за спiдометром.
9.15 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.15 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.15 “Бандитський Петербург 4”.
13.45 “Найвитонченiшi полiцейськi
операцiї”.
14.50 Х/ф “Людина президента”.
16.50 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Група Зета 2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
6”.
21.00 Т/с “Братани”.
22.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.10 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
0.10 Факти. Пiдсумок дня.
0.25 Надзвичайнi новини.
1.40 Х/ф “Чотири брати”.
3.10 Факти.
3.40 Т/с “Мiсячне сяйво”.
4.25 Х/ф “Повернення Клодiн”.

смертi”.
20.15 Чужi помилки. “Дружна сiм`я”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Анатолiй
Папанов”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “Мiцний горiшок”.
2.05 Ювiлейний вечiр Л. Iзмайлова.

0.35 Репортер.
1.00 Х/ф “Вiдьмак”.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.15 Казимир Великий, або Мальович селянський.
3.40 Українське бароко.
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.
5.05 Замок в Олесько.

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей 3”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Вискочка”.
10.55 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей 3”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Бетмен 4”.
13.50 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Група Зета 2”.
16.55 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.25 “Речовий доказ”. Манiяк
Елвiс.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Група Зета 2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.

СТБ

СТБ

СТБ

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Дамоклiв меч”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.20 Х/ф “Стара подруга”.
12.10 “Нез`ясовно, але факт”.
13.05 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Чужi помилки. “Щоденник
моєї смертi”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Реiнкарнацiя.
Наталiя Андрейченко”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. Смачно до

НОВИЙ КАНАЛ
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6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Кобра. Антитерор”.
9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.15 М/ф “Спайдермен”.
11.15 “Вайп Аут”.
12.15 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.40 “Речовий доказ”. Кислота зброя помсти.
15.15 “Легенди бандитського
Києва”. Дiамантова зiрка
Соммерау.
15.50 Т/с “Бандитський Петербург 4”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Полювання на
пiранью”.
21.10 Х/ф “Очi змiї”.
23.20 Х/ф “Павуки”.
1.20 “Речовий доказ”.
2.55 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
23.20 Т/с “Грань”.
0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Ефект близнят”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

НТН

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 39 25 вересня 2009 р.
Середа, 30 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Огляд.
14.35 Новини.
15.00 Прес-конференцiя
Президента України В.А.
Ющенка.
17.10 Iндиго.
17.40 Т/с “Стеж за мною”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 Особливий погляд.
20.35 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.10 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.15 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
“Баварiя” (Мюнхен) “Ювентус” (Турин).
23.40 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.

1.35 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
“Реал” (Мадрид) “Олiмпiк” (Марсель).
3.25 Прес-анонс.
3.30 Муз.ua.
3.55 Кiно.ua.
4.20 Ситуацiя.
4.30 Життя триває...
6.00
6.05
6.55
7.00
7.05

1+1

“Служба Розшуку Дiтей”.
Т/с “Циганське серце”.
“Снiданок з 1+1”.
“ТСН”.
М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Лапочки”.
11.05 Т/с “Крем”.
12.05 Т/с “Некраса поамериканськи”.
13.00 Т/с “Район БеверлiГiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.55 Т/с “Татусевi дочки”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Лапочки”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.

чеТвер, 1 жовтня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.20 Погода.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Фольк-music.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.55 Iндиго.
16.25 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
Огляд.
17.30 Т/с “Стеж за мною”.
18.15 Погода.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
19.45 Футбол. Лiга Європи. “Шахтар” (Донецьк) - “Партизан”
(Белград).
22.00 Новини.
22.15 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
22.20 Дiловий свiт.
22.35 Погода.
22.45 Прес-анонс.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Футбол. Лiга Європи.
“Валенсiя” - “Дженоа”.
3.15 Благовiсник.
3.45 Аудiєнцiя.
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Ситуацiя.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.
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6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Лапочки”.
11.05 Т/с “Крем”.
12.05 Т/с “Некраса поамериканськи”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.

п’ятниця, 2 жовтня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Книга.ua.
14.00 Ситуацiя.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.25 Енергетична Україна.
16.00 Пазли.
16.35 Футбол. Лiга Європи. Огляд.
17.40 Т/с “Стеж за мною”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.30 Дiловий свiт.
21.55 Право на захист.
22.15 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.

22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький
арсенал.
1.21 Класiк-прем`єр-шоу.
2.25 Наша пiсня.
3.00 Т/с “Стеж за мною”.
3.35 Далi буде...
4.05 “Надвечiр`я”.
4.30 Життя триває...
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6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Лапочки”.
11.05 Т/с “Крем”.
12.10 Т/с “Некраса поамериканськи”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.

субота, 3 жовтня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi. “Окраса
Золотоношi”.
6.15 Анiмац. фiльм “Лис Микита”.
6.40 День знань, ч. 1.
7.45 Ноосфера.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
9.00 Анонс передач.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
9.55 М/ф “Стрiла вiдлiтає у казку”.
10.30 Хто в домi хазяїн?
11.00 Експерти дозвiлля.
11.35 Вихiднi по-українськи.
11.55 Темний силует.
12.40 Погода.
12.45 Наша пiсня.
13.20 Парламент.
14.40 Книга.ua.
15.15 Д/ф “Кохання без штампiв”.
15.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. “Оболонь” (Київ)
- “Металург” (Запорiжжя). В
перервi - Погода.

18.00 Кiно.ua.
18.30 Д/ф “Гра у шашки Го”.
18.55 Х/ф “Ясний мiсяць”.
21.00 Новини.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 L-формат.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Культурно-мистецький
арсенал.
1.50 Класiк-прем`єр-шоу №1.
2.45 Класiк-прем`єр. Зустрiч з учасниками першої передачi.
3.15 Служба розшуку дiтей.
3.25 Особливий погляд.
3.55 Д/ф “Кохання без штампiв”.
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.35 Хто в домi хазяїн?
5.00 Експерти дозвiлля.
5.30 Громадська варта.
5.50 Служба розшуку дiтей.

21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
22.55 “Проспорт”.
23.00 Бойовик “Звiр вiйни”.
1.15 “Документ”.
2.15 “ТСН”.
2.40 Т/с “Циганське серце”.
3.30 Бойовик “Звiр вiйни”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка до Латинської
Америки з Самантою
Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Кава
еспрессо (мелений).
13.05 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
14.00 Т/с “Ланцюг”.
15.00 Надзвичайнi iсторiї.
“Смертельне кохання”.
16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
15.55 Т/с “Татусевi дочки”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Лапочки”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
22.55 “Проспорт”.
23.00 Бойовик “Експерт з безпеки”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Цукерки
“Метеорит”.
13.05 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
14.00 Т/с “Ланцюг”.
15.00 Надзвичайнi iсторiї. “Л.
Полiщук. Любка, Любочка,
Мамочка”.
16.00 Ключовий момент.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Татусевi дочки”.
16.35 “ТСН”.
16.55 Т/с “Не родись вродлива”.
17.55 “Шiсть кадрiв”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Бойовик “Перевiзник 2”.
23.15 “Наша Russia”.
23.55 Мелодрама “Блаженство”.
1.50 “Караоке на майданi”.
2.25 Т/с “Циганське серце”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Пиво “Мiцне”
(7%).
13.05 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
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6.05 “Хранителi iсторiї”.
6.55 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
10.40 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
11.15 М/с “Тутанхамончик”.
12.40 Комедiя “Обережно, дiти”.
14.10 “Шiсть кадрiв”.
15.35 Комедiя “Селюки з БеверлiХiллз”.
17.30 “Я люблю Україну”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 3”.
23.00 “Наша Russia”.
23.40 Мелодрама “Чикаго”.
1.40 Бойовик “Перевiзник 2”.
3.05 Комедiя “Селюки з БеверлiХiллз”.
4.30 “Смiшнi пiснi про головне”.
5.45 “Караоке на майданi”.

ІНТЕР

6.40 “Перепустка в прекраснi
вихiднi з Самантою
Браун”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Господиня тайги”.
23.40 Надзвичайнi iсторiї. “Не
родись вродлива”, або
Пластика зiрок”.
0.55 “Таємницi Чингiс Хана”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.15 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
4.00 “Знак якостi”.
4.40 “Судовi справи”.

ІСТV

5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.40 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Солдати”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Т/с “Куля-дура”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
15.10 Т/с “Братани”.
16.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
21.00 Т/с “Братани”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Господиня тайги”.
23.40 “А. Джигарханян. Основний
iнстинкт”.
1.00 “У пащi дракона”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.35 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.

ІСТV

6.00 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Солдати”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Т/с “Куля-дура”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
6”.
15.05 Т/с “Братани”.
16.25 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
14.00 Т/с “Ланцюг”.
15.00 Надзвичайнi iсторiї. “Золотi
половинки”.
16.00 Ключовий момент.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
0.15 Секретнi iсторiї. “Зниклi космонавти”.
1.15 “Подробицi” - “Час”.
1.50 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
2.35 “Знак якостi”.
3.15 “Судовi справи”.

ІСТV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Солдати”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Т/с “Куля-дура”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
7.20 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
10.00 “В Городке”.
10.30 “Городок”.
11.05 Х/ф “Найвищий пiлотаж”.
15.05 “Найрозумнiший”.
16.55 “Позаочi”.
17.55 Т/с “Сьомiн”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi”.
22.30 Х/ф “П`ятниця 12”.
0.40 “Подробицi” - “Час”.
1.15 “Позаочi”.
2.00 “Знак якостi”.
3.20 “Ключовий момент”.
4.50 М/с “Астро Бой”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ІСТV

6.00 Факти.
6.20 Автопарк.
6.50 Максимум в Українi.
7.40 Добрi новини.
7.45 Х/ф “Битва драконiв”.
9.45 Анекдоти по-українськи.
10.05 Т/с “Леся+Рома”.
11.30 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.00 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.

22.00 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.10 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
0.15 Факти. Пiдсумок дня.
0.30 Надзвичайнi новини.
1.30 Х/ф “Дольмен”.
3.00 Факти.
3.30 Т/с “Мiсячне сяйво”.
4.10 Х/ф “Гаряче звинувачення”.
6.20
6.50
6.55
7.00

СТБ

Д/ф “Математики”.
“Вiкна-новини”.
“Бiзнес +”.
Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Аварiя - дочка
мента”.
11.55 “Фантастичнi iсторiї.
Паралельнi свiти. Таємна
брама”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Чужi помилки. “Дружна
сiм`я”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Анатолiй
Папанов”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Зоряна
дружба”.
20.15 Чужi помилки. “Похована
живцем”.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
6”.
21.05 Т/с “Братани”.
22.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.15 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
0.20 Факти. Пiдсумок дня.
0.35 Надзвичайнi новини.
1.20 Спорт.
1.30 Погода.
1.40 Х/ф “Дольмен”.
3.10 Факти.
3.35 Погода.
3.40 Т/с “Мiсячне сяйво”.
4.20 Х/ф “Бiля твоїх дверей”.

СТБ

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Проклятi скарби”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Де знаходиться нофелет?”
11.45 “Фантастичнi iсторiї. Дзеркало. Вхiд в паралельнi свiти”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 Чужi помилки. “Похована
живцем”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Наталiя Медведєва: антизiрка”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
14.00 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.05 Т/с “Братани”.
16.30 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.05 Добрi новини.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
21.00 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.35 Голi i смiшнi.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Автопарк.
1.05 Х/ф “Дольмен”.
2.35 Факти.
3.00 Т/с “Мiсячне сяйво”.
3.45 Х/ф “Народжений 4-го липня”.

СТБ

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Сльози ката”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Єдина”.
10.55 Х/ф “Балада про доблесного
лицаря Айвенго”.
13.00 Х/ф “Корона Росiйської
iмперiї, або Знову невловимi”.
16.00 “Корона Росiйської iмперiї,
або Знову невловимi”.
Невiдома версiя.
17.10 “ВусоЛапоХвiст”.
17.40 “Вiкна-новини”.
14.00 12 найкращих шахраїв
України.
14.45 Х/ф “Загадка Сфiнкса”.
16.45 Х/ф “Обладунок”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Зорянi вiйни 2: Атака
клонiв”.
22.10 Наша Russia.
22.55 Прожекторперiсхiлтон.
23.25 Голi i смiшнi.
0.05 Х/ф “Мертвi дочки”.
2.35 Х/ф “Двоє з Техасу”.
4.10 Х/ф “Говард-качка”.

СТБ

4.50 “Телешанс”.
6.25 М/ф.
7.20 “Еники-Беники”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Ну, постривай!”
13.00 Концерт М. Задорнова
“Михайло Задорнов i його
задорнова компанiя”.
13.50 Х/ф “Танцюй”.
15.50 “Танцюють всi! 2”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Чоловiки!”
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21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Наталiя
Медведєва: антизiрка”.
0.30 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Кожен вечiр об
одинадцятiй”.
2.20 Ювiлейний вечiр А. Iнiна.

0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Конвой пiд
прицiлом”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Моя М. Заньковецька.
3.05 Дерево пiд вiкном.
3.30 Студiя Зона ночi.

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова.
В свiтi злочинних пристрастей 3”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Шимпанзе-шпигун”.
10.45 Т/с “Кадетство”.
12.05 Т/с “Вiола Тараканова.
В свiтi злочинних пристрастей 3”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Бетмен 4”.
13.50 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Тiнi зникають
опiвднi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Група Зета 2”.
16.50 Х/ф “Тiнi зникають
опiвднi”.
18.25 “Правда життя”. Доньки
грiха.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Група Зета 2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Суто англiйськi вбивства”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.

19.15 “Моя правда. Олег i Михайло
Єфремови. Жрець i скоморох”.
20.15 Чужi помилки. “Перевертнi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Михайло Поплавський”.
0.30 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Мiй улюблений клоун”.
2.25 “Веселий концерт”.

23.20 Т/с “Грань”.
0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Червона мiтка”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Мольфар з роду Нечаїв.
2.50 У кожнiй професiї є музика.
3.05 Каплиця Боїмов.
3.20 Студiя Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей 3”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Яйцеголовi”.
10.45 Т/с “Кадетство”.
12.05 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей 3”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Бетмен 4”.
13.50 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.

НТН

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.50 Т/с “Група Зета 2”.
16.50 Х/ф “Хочу Вашого чоловiка”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”. Король київських
жебракiв.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Група Зета 2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.30 “Свiдок”.

17.50 Х/ф “Чоловiки!”
20.00 “Танцюють всi! 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Танцюй”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Пробач”.
2.40 Х/ф “Божевiльний день”.

0.00 Камедi-клаб Росiя.
1.00 Репортер.
1.25 Х/ф “Крик”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 Крапка роси.
3.50 Студiя Зона ночi.

5.10 Т/с “Петя Чудовий”.
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей 3”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Принц i жебрак”.
10.55 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей 3”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Бетмен 4”.
13.50 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.15 “Файна Юкрайна”.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Хочу Вашого чоловiка”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.50 Т/с “Група Зета 2”.
16.50 Т/с “Полювання на Берiю”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Оперативна розробка 2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Параграф вбивцi”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

21.10 “Чоловiки!” Невiдома версiя.
22.15 “Моя правда. Олег i Михайло
Єфремови. Жрець i скоморох”.
23.15 “Зоряне життя. Зоряна
дружба”.
0.15 “Паралельний свiт”.
1.15 Х/ф “Вечеря з дурнем”.
2.45 “Мобiльна скринька”.
3.00 Х/ф “Презумпцiя невинностi”.

3.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.05 Українцi. Вiра.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.
4.50 Студiя Зона ночi. Культура.
4.55 Унiверситети милосердя.
5.10 Вiн врятував нас вiд чуми.
5.20 Зона ночi.

6.00 Х/ф “Магiя в дзеркалi. Атака
качок”.
7.25 Х/ф “Принц i жебрак”.
9.30 Будинок закритий на ремонт.
10.20 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 Формула драйву.
13.50 “Файна Юкрайна”.
14.30 Дольчевiта Капут.
15.35 Хто проти блондинок?
16.15 Х/ф “Закони привабливостi”.
18.10 Х/ф “Дуже епiчне кiно”.
19.55 Х/ф “Мумiя”.
22.15 Хто проти блондинок?
23.35 Х/ф “Любовний лист”.
1.25 Спортрепортер.
1.30 Х/ф “Непропечений”.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком
Реннером”.
7.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.35 М/ф “Спайдермен”.
10.35 Х/ф “Падiння комети”.
12.45 Т/с “Полювання на Берiю”.
15.00 “Вайп Аут”.
16.00 Х/ф “Оперативна розробка 2”.
18.00 Х/ф “Кордон. Тайговий
роман”.
21.00 Х/ф “Людина президента 2”.
23.00 Х/ф “Урок виживання”.
1.10 Х/ф “Павуки 2”.
2.50 “Речовий доказ”.
4.05 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

НТН
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МІЛІЦЕЙСЬКА
ХРОНІКА

ЗАТРИМАЛИ
З ОПІЄМ

На вулиці Проектна
в Макарові оперуповноважений ВКМСД та працівник державтоінспекції
затримали
підозрілого
Т. У нього вилучили одноразовий пластиковий
шприц, заповнений 1,5
куба ацетильованим опієм, який він придбав, як
пояснив, для власних потреб.

ЗЛОДІЯ
ЗНАЙШЛИ

До міліції надійшло повідомлення про те, що в
Макарові на вулиці Фрунзе у будинок громадянки
З. прокрався злодій й викрав гроші. Правоохоронці прибули на місце. Зізналась у скоєнні злочину
гр. Д.

ПОСТРАЖДАЛИ
ВОДІЇ

Двадцять першого вересня на дорозі поблизу
Березівки водій автомобіля «Газель» зіткнувся з
автомобілем «ЗИЛ». Господар «Газелі» отримав
тілесні ушкодження.
Цього ж дня у Плахтянці на вул. Кавказька водій моторолера не
впорався з керуванням і
отримав численні ушкодження.
Леся ОБОРСЬКА,
інспектор по роботі з
населенням та громадськими формуваннями
Макарівського РВ ГУ
МВС України в Київській
області, молодший
лейтенант міліції.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 39 25 вересня 2009 р.

КОНСУЛЬТУЄ КРУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЯКЩО ДО ВАС „ІДЕ” РЕВІЗІЯ...

Враховуючи чисельну кількість
контролюючих органів існуючих
у нашій державі, важливо знати
повноваження кожного з них. Одним з таких органів є Контрольноревізійне управління в Київській
області (КРУ), яке здійснює функції
державного фінансового контролю
на підприємствах, установах та організаціях у межах своїх повноважень, визначених законом.
Ревізії, які проводяться КРУ в Київській області, поділяються на планові та позапланові. Порядок, умови
та строки їх проведення визначено
ст.11 Закону України „Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.2009 №2939-ХІІ.
Зокрема,
плановою
виїзною
ревізією вважається ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані роботи органу
державної контрольно-ревізійної
служби і проводиться за місцезнаходженням такої юридичної особи
чи за місцем розташування об’єкта
права власності, стосовно якого
проводиться така планова виїзна
ревізія.
Планова виїзна ревізія проводиться за сукупними показниками
фінансово-господарської діяльності
підконтрольних установ за письмовим рішенням керівника відповідного органу державної контрольноревізійної служби не частіше одного
разу на календарний рік.
Право на проведення планової виїзної ревізії підконтрольних установ
надається лише у тому разі, коли їм
не пізніше ніж за десять днів до дня
проведення зазначеної ревізії надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення
її проведення.
Проведення планових виїзних
ревізій
здійснюється
органами
державної
контрольно-ревізійної
служби одночасно з іншими органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за
нарахуванням і сплатою податків та
зборів (обов’язкових платежів). Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами
виконавчої влади, уповноваженими
здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів
(обов’язкових платежів), визнача-

ється Кабінетом Міністрів України.
Позаплановою виїзною ревізією
вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державної
контрольно-ревізійної служби і проводиться за наявності хоча б однієї з
таких обставин:
2) підконтрольною установою подано у встановленому порядку скаргу
про порушення законодавства посадовими особами органу державної
контрольно-ревізійної служби під час
проведення планової чи позапланової
виїзної ревізії, в якій міститься вимога про повне або часткове скасування
результатів відповідної ревізії;
3) у разі виникнення потреби у
перевірці відомостей, отриманих
від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою,
якщо підконтрольна установа не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий
письмовий запит органу державної
контрольно-ревізійної служби протягом десяти робочих днів з дня
отримання запиту;
4) проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи;
5) у разі надходження доручення
щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури,
державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами
законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державної контрольноревізійної служби;
6) у разі, коли вищий орган державної контрольно-ревізійної служби в порядку контролю за достовірністю висновків нижчого органу
державної
контрольно-ревізійної
служби здійснив перевірку актів
ревізії, складених нижчим органом
державної
контрольно-ревізійної
служби, та виявив їх невідповідність
вимогам законів. Позапланова виїзна ревізія в цьому випадку може
ініціюватися вищим органом державної контрольно-ревізійної служби лише у тому разі, коли стосовно
посадових або службових осіб нижчого органу державної контрольноревізійної служби, які проводили

планову або позапланову виїзну
ревізію зазначеної підконтрольної
установи, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу.
Позапланова виїзна ревізія може
здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися
частіше одного разу на квартал.
Позапланові виїзні ревізії суб’єктів
господарської діяльності незалежно
від форми власності, які не віднесені Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні” від 26.01.2009 №2939-ХІІ,
до підконтрольних установ, проводяться
органами
державної
контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі
подання прокурора або слідчого для
забезпечення розслідування кримінальної справи.
Орган
державної
контрольноревізійної служби, прокурор або
слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до
суду письмове обґрунтування підстав
такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які свідчать про
виникнення підстав для проведення
такої ревізії, а також на вимогу суду інші відомості.
Тривалість планової виїзної ревізії
не повинна перевищувати 30 робочих днів.
Тривалість позапланової виїзної
ревізії не повинна перевищувати 15
робочих днів.
Подовження термінів проведення
планової або позапланової виїзної
ревізії можливе лише за рішенням
суду на термін, що не перевищує 15
робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.
Обмеження у підставах проведення ревізій не поширюються на ревізії,
що проводяться на звернення підконтрольної установи, або ревізії, що
проводяться після порушення кримінальної справи проти посадових осіб
підконтрольних установ, що ревізуються, відповідно до кримінальнопроцесуального законодавства.
Посадові особи КРУ в Київській
області вправі приступити до про-

ведення ревізії за наявності підстав
та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших
суб’єктів господарської діяльності під
розписку:
1) направлення на ревізію, в
якому зазначаються дата його
видачі, назва органу державної
контрольно-ревізійної
служби,
мета, вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, звання та прізвища посадових
осіб органу державної контрольноревізійної служби, які проводитимуть ревізію. Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності
підпису керівника органу державної контрольно-ревізійної служби, скріпленого печаткою органу
державної контрольно-ревізійної
служби;
2) копії рішення суду про дозвіл
на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються
підстави проведення такої ревізії,
дата її початку та дата закінчення,
а в разі проведення ревізії щодо
суб’єктів господарської діяльності, не віднесених цим Законом до
підконтрольних установ, - також
номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що
порушив кримінальну справу.
Ненадання цих документів посадовим особам підконтрольних установ
та інших суб’єктів господарської діяльності або їх надання з порушенням
вимог, є підставою для недопущення посадових осіб органу державної
контрольно-ревізійної служби до
проведення ревізії.
Проведення ревізій не повинно
порушувати нормального режиму
роботи підконтрольних установ та
інших суб’єктів господарської діяльності.
Окремими видами заходів є зустрічні звірки. Зустрічні звірки не
є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у
їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу
(підрозділу) державної контрольноревізійної служби.
Телефон КРВ у Макарівському
районі - 5-21-73.
Відділ правової роботи КРУ в
Київській області.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОГОДА В ДОМІ

У САДУ І НА ГОРОДІ

НЕЗАБАРОМ
ВИСАДЖУВАТИМЕМО ЧАСНИК

До
вирощування
озимого часнику треба підходити відповідально і починати
підготовку грядки після збирання капусти
або редиски. Грунт
до посадки часнику
встигає відпочити. Намагайтеся не саджати
його після цибулі або
звичайного часнику,
оскільки у них спільні
шкідники та хвороби,
тому повертати часник
на старе місце можна тільки через 3 роки.
Місце вибирайте захищене від холодних вітрів.
Грядку робіть з півдня на
північ, щоб грунт добре
(рівномірно) прогрівався.
Можна внести перегній
або компост.
Часник саджають на
початку жовтня, якщо посадку зробити раніше, то
після вкорінення паростки
можуть вийти на поверхню
землі і підмерзнути. Зубки
відбирають більші і розташовують на відстані 5–6 см
один від одного. Глибина
посадки - до 6 см, міжряддя - близько 30 см, щоб
краще було підпушувати і
прополювати.
Посаджений часник засипають тирсою і листям

шаром 3 см, щоб навесні
не утворювалася щільна
грунтова кірка від танення
снігу. Якщо земля пухка,
коріння добре дихає.
Часник - вологолюбива
рослина, але її надлишок
переносить погано. Полив
припиняють за 20 днів до
збирання. Якщо ж з поливанням затягнути, то рослини довго стоятимуть зелені, головки не визріють,
лусочки на зубчиках будуть
тонкими. Такі погано зберігаються.
Часник чутливий до добрив, але свіжий гній краще
не вносити, оскільки стрімко почне рости листя, а голівки не формуватимуться.
Обов’язково
видаляйте
стрілки - це значно підвищує врожайність. Дозріває
озимий часник на початку

ЛЮБИТЕЛЯМ
Г Р И Б Н И Х С Т РА В

Взяти: 1 кг грибів, 2 шт. ріпчастої цибулі, 50 г вершкового масла, 1 склянку панірувальних сухарів, 8 шт. яєць, 1
склянку сметани, перцю чорного меленого, солі на смак.
Гриби дрібно нарізати, посолити, злегка обжарити на
вершковому маслі, перекласти в каструлю, додати олії
і тушкувати до м’якості. Яєчні жовтки розтерти з сіллю,
змішати зі сметаною і вилити в посуд, де тушкуються гриби з цибулею. Потім обережно все перемішати зі збитими
яєчними білками, змішаними з сухарями, сіллю і перцем.
Підготовлену масу викласти в змащену олією і посипану
сухарями форму, вирівняти поверхню, змазати її сметаною і запекти в духовці. Спечену бабку вийняти з форми,
викласти на блюдо. Навколо викласти нарізані сирі овочі
і зелень.

ГАРЯЧІ ГРИБОЧКИ

Склад: 500 г цілих свіжих грибів - печериць, 1/3 склянки лимонного соку, 2-3 зубчики часнику, пучок петрушки,
сіль за смаком, 50 г вершкового масла, 1 ч. ложка сухого
курячого бульйону (1 кубик).
Вилити в каструлю лимонний сік, 2-3 склянки води,
закип’ятити і додати гриби, варити під кришкою протягом 30 хвилин. Розігріти у сковороді вершкове масло, додати посічений часник, зелень петрушки і 1 ч.л. курячого
бульйону, все добре перемішати. Зняти з вогню гриби,
злити воду і висипати гриби на сковороду і обжарювати
ще протягом 5-10 хвилин. Подавати на блюді гарячими.

МАКАРОНИ, ЗАПЕЧЕНІ З ГРИБАМИ

Знадобиться: 250 г варених макаронів, 500 г свіжих грибів, 1 цибулина, 50 г вершкового масла, 3 яйця, 1
склянка молока, сіль.
Гриби очистити, промити, відварити, нарізати часточками і обжарити на сковороді з жиром і нашаткованою
цибулею до готовності. Варені макарони розділити на дві
частини. Одну частину укласти шаром в глибоку, змазану маслом сковороду, на неї покласти гриби з цибулею,
зверху рівним шаром викласти решту макаронів. Збити
яйця до піни, змішати їх з молоком, посолити і залити
цією сумішшю макарони з грибами. Поставити сковороду у розігріту духовку і запікати 10-15 хвилин.

Чи відомо вам, що акваріум не лише
окраса інтер’єру, а ще й потужне джерело енергії. Але від води,
що не рухається, користі
мало - енергія залишається лише у потенціалі (саме
тому майстри фен-шуй
часто рекомендують ставити декоративні фонтани
у будинку). Та й що це за
акваріум без золотих рибок. Вони не лише красиві,
але й корисні в домі, створючи необхідний рух води,
розбуджуючи енергію від
сну. І найголовніше, рибки
- один з символів благополуччя, а золоті рибки - ще
й символ розвитку, прагнення до кращого. Пригадайте, ким вони були?
Простими карасиками. А
ким стали?
Придбання золотих акваріумних рибок — це серйозний крок, а не просто
розвага. У багатьох після цього змінюється життя. Але щоб акваріум з рибками приносив користь, його необхідно
поставити у тому місці квартири, яке
приймає енергію води. Умовно квартиру
можна поділити на три сектори: східний,
південно-східний і північний (найкраще
визначати їх за допомогою компаса).
Кожний з секторів відповідає за різні
сфери нашого життя, тому потрібно вибрати, що ми хочемо розвивати у даний
період, і поставити акваріум саме туди.
У східному секторі акваріумні рибки
дають енергію нашим починам, ідеям, народженню всього нового. Молодожонам
буде корисно знати, що східний сектор

Г О С П О Д И Н І
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також відповідає за народження дітей, їх
щастя та успіх. Отже, якщо хочете роз-

почати щось нове або розраховуєте на
збільшення в родині - це ваш варіант.
Південно-східний - сектор плодів і результатів. Акваріум у південно-східному
секторі помешкання особливо актуальний
для тих, у кого власний бізнес; його можна
поставити у тому ж місці і в офісі. В будьякому разі таке розташування акваріума
позитивно впливає в першу чергу на фінансову сторону нашого життя.
Якщо ваша мета - успішна кар’єра,
швидке зростання на роботі або адаптація
на новому місці роботи чи навчання, акваріум у північному секторі - це саме те, що
вам потрібно.
А, взагалі, головне - точно знати, чого
хочеш у першу чергу, і з цього починати. А
не бажати всього і відразу.

З А М І Т К У

ПРО МОЛОКО І НЕ ТІЛЬКИ

Молоко дуже швидко вбирає запахи, тому його треба зберігати у посуді із закритою кришкою.
Довше зберегти молоко в зимовий час можна так: перед кип’ятінням
у нього додати трохи цукру (1/2 ст.
ложки на 1 літр), а влітку - соди (на
кінчику ножа).
Молоко не прокисне, якщо в нього
покласти листок хрону.
За відсутності холодильника зберегти його можна довше, якщо посуд
з молоком накрити кришкою, поставити у каструлю, наповнену водою,
накинути зверху серветку або рушник, зануривши його кінці у воду.
Молоко не втече, якщо краї каструлі змастити жиром.
Щоб молоко швидше закипіло,
можна покласти в нього трохи цукру.

.
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ГРИБНА БАБКА

ЗМІНІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ

серпня. Із збиранням
не затягуйте, при перезріванні
головка
розсипається.
Якщо весною часник виріс купчасто, бажано, розсадити кожну часничинку окремо,
і восени отримати прекрасні головки (при такому ж догляді), тільки
на 2–3 тижні пізніше.
Приживається він чудово.
Стрілки зимового
часнику не викидайте, в них
міститься багато вітамінів.
Стрілки можна нарізати,
а потім 2 хвилини побланширувати у гарячій воді і
відразу залити холодною.
Покласти в банки, залити
гарячим маринадом: на 1
л води 50 г цукру, 50 г солі
і 100 г 9%-ного оцту (або 3
чайн. ложки есенції), простерилізувати 3 хвилини і
закрутити.
А
якщо
пропустити стрілки часнику через
м’ясорубку, посолити, перемішати, то вийде смачна
і корисна маса, яку можна
намазувати на хліб.
Їжте часник! Він дуже
корисний! Обов’язково додавайте до їжі хоча б один
зубок, і ви завжди будете
бадьорі і здорові.

.
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Молоко не пригорить, якщо його
кип’ятити у каструлі з товстим дном,
заздалегідь обполоснувши її водою.
Якщо молоко все ж таки пригоріло,
позбутися неприємного запаху можна таким способом: відразу ж перелийте його в інший посуд, поставте в
таз з водою, додайте в молоко дрібку
солі і трохи збовтайте.
Сметана легше збивається, якщо
покласти в неї трохи сирого білка.
Кислий сир частково можна “виправити”. Загорніть його в марлю,
складену у два шари, стисніть у грудку, кінці марлі туго закрутіть, покладіть сир на дошку, зверху накрийте
дошкою і під невеликим вантажем
залиште на 2-3 години.
Дуже кислий сир втратить кислоту і стане ніжним, якщо змішати

.
.

.

його з рівною кількістю свіжого
молока і залишити на годину, потім
відкинувши на марлю, покладену
на друшляк, дати молоку стекти, а
сир покласти під прес.
Якщо манна каша, що залишилася, дуже загусла, тонким гострим ножем наріжте її скибками,
обжарте з двох боків і подавайте
в гарячому вигляді, поливши сметаною, змішаною з цукром і меленою корицею.
Рис погано розварюється в
молоці, тому при приготуванні
молочної каші його заздалегідь
відварюють до напівготовності у
воді.
Якщо при варінні рису додати в
нього трохи оцту, готовий рис набуває білого кольору.

.

.

.

НОВИНИ МЕДИЦИНИ

ОНКОЛОГІЧНІ НОВОУТВОРЕННЯ
МОЖНА ЛІКУВАТИ ЗА 30-90 ХВИЛИН

Перший у Східній Європі медичний центр “Кіберклініка Спіженка”, в якому для лікування раку використовується унікальна технологія “кіберніж”, відкрито в
селі Капітанівка Києво-Святошинського району Київської області. Роботизована радіохірургічна система
CyberKnife G4 дає змогу видаляти злоякісні пухлини
в будь-якій частині тіла без пошкодження навколишніх
здорових тканин. Засновником клініки є доктор медичних наук, академік АМНУ Юрій Спіженко. Завдяки його
зусиллям сьогодні кожна людина може розраховувати
на допомогу в Україні.
Ідея її створення виникла півтора роки тому, а збудувати її ціною неймовірного напруження всіх учасників
цього процесу вдалося за 9 місяців. Медичний центр
представляє собою радіологічну клініку, що дає змогу без
хірургічного втручання та без болю лікувати онкологічні
новоутворення за 30-90 хвилин.
На відміну від гама-ножа, за допомогою якого можна
лікувати пухлини головного мозку розміром не більше 2,5
см, причому необхідна фіксація голови пацієнта спеціальною рамкою. При використанні кіберножа немає потреби
цього робити, а лікуванню піддаються пухлини розміром
до 5-6 см. Пацієнт повертається додому того ж дня. Протягом 2,5 місяця після опромінення пухлина зморщується, потім туди випадають солі і на тому місці утворюється
невеликий рубець. “Ця технологія вже запрацювала в
Україні, і сьогодні немає необхідності направляти наших
людей за кордон”, - наголосив Юрій Спіженко.
Вартість операції залежно від об’єму і локалізації
пухлини коливається від 12 до 17 тис. доларів, дітям надається 10-відсоткова знижка. У клініці лікують пухлини
легень, передміхурової, підшлункової та молочної залози, печінки, нирок, головного і спинного мозку, кісток
черепа тощо.

АНАЛЬГЕТИКИ МОЖУТЬ
ЗРОБИТИ ВАС НАРКОМАНОМ

Безрецептурні анальгетики, які приймають мільйони людей по всьому світу, здатні спричиняти залежність
всього за три дні, стверджують британські вчені. Йдеться
про препарати, що містять опіат кодеїн, які добре відомі і
в Україні. Щодня по телебаченню нам радять завдати з їх
допомогою “подвійного удару” по хворобі.
Нещодавно влада Британії офіційно заявила про тисячі британців, залежних від болезаспокійливих препаратів, що містять кодеїн. Більшість з них “підсіли” на кодеїн,
що міститься у таких препаратах, як Нурофен і Солпадеїн, випадково, причому жінки частіше стають жертвами
залежності, ніж чоловіки. Занепокоєння з приводу “прихованої наркоманії” змусило уряд вжити ряд заходів з
врегулювання проблеми. З наступного року всі упаковки
таких препаратів міститимуть напис: “Викликає наркотичну залежність. Приймати не більш ніж три дні поспіль”.
Без рецепту можна буде купити не більш як 32 таблетки
за раз, проти нинішніх 100.
Симптомами для відміни кодеїну є пітливість, дратівливість, нудота. Втім, цей вид наркоманії часто не
помічається ніким,
оскільки
прийом
знеболюючих на регулярній основі є соціально прийнятною
дією. Лікарі часто
не знають про проблему залежності, а
пацієнти надто соромляться
шукати
допомогу або боротися за настільки необхідну їм підтримку. Словом, не вірте рекламі, Солпадеїн з подвійною
силою може завдати удару і по вашому здоров’ю.
Укрінформ.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

Дуже велике прохання повернути
загублений чорний гаманець з документами за винагороду.
Телефон 8-063-831-64-68. Юрій.

Д О У В А Г И В И П УС К Н И К І В
БОРІВСЬКОЇ ШКОЛИ!

Запрошуємо всіх випускників взяти
участь у святкуванні 40-річчя нашої школи, яке відбудеться 17 жовтня 2009 року.
Початок - о 12 годині.
Дирекція школи.
ПРЯМА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
«СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ»

29 вересня 2009 року з 10-00 до 12-00 Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Київській області спільно
з Київською обласною державною адміністрацією,
Головним управлінням Служби безпеки України у
м. Києві та Київській області, Державною податковою адміністрацією у Київській області та Головним
управлінням Міністерства внутрішніх справ у Київській області буде проводитись пряма телефонна лінія «Суспільство проти корупції».
Відповіді на запитання можна отримати за
телефоном - 8(044)286-84-11.

ПП “Філоненко“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.: 8-067-412-26-61; 8-067-538-19-86; 8-0412-44-97-01.
ЗІПСОВАНИЙ договір-дарування на будинок, який знаходиться в селі Борівка, виданий 21 липня 1988 року Борівською сільською радою на ім’я ОРЛОВОЇ Валентини
Григорівни (обдарована) та СТАХІВСЬКОГО Миколи
Івановича (даритель), вважати недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на
житловий будинок, який знаходиться в селі Липівка по
вулиці Коцюбинського, 2, видане 28 березня 1998 року
на підставі рішення виконкому Липівської сільської
ради від 20 лютого 1998 року №1 на ім’я ГРЕБЕНЮК
Валентини Миколаївни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ №136773 на право
власності на квартиру, яка знаходиться в Макарові
по вулиці Піонерська, 7, кв. 16, видане Макарівським
БТІ на підставі рішення виконкому Макарівської се-

Адміністрація, профком та весь колектив ТОВ
„Слобода Ко” сердечно вітають з ювілейною датою
від Дня народження директора підприємства
ПРИСЯЖНЮК Нелю Вікторівну.
Від усього серця Вам бажаєм
Здоров’я, затишку, тепла!
Хай гарний настрій розквітає,
Щоб в серці молодість жила.
Бажаєм Вам снаги та сили,
Щоб був щасливим кожен день,
Щоб до 100 років Ви раділи
Вітанням люблячих людей!

Розцінки на розміщення політичної реклами на період проведення
виборів Президента України 17 січня 2010 року в газеті «Макарівські
вісті» та ефірі ТРК «АВІС»:
- в газеті - 4,5 гривні за один квадратний сантиметр на 2-8 сторінках;
- на телебаченні – 6 грн. 60 коп. за
одну секунду в ефірний час з 19.30
до 23.30;
- на радіо – 5 гривень за одну секунду ефірного часу у вівторок, четвер з 6.45-7.00 та в суботу і неділю
з 14.00-15.00.
П Е Р Е В Е З Е Н Н Я ( 2 0 Т О Н Н ) . В А Н ТА Ж Е Н Н Я ТА Р О З В А Н ТА Ж Е Н Н Я К РА Н О М М А Н І П УЛ Я Т О Р О М . П Л И Т И , Б Л О К И ,
П І Н О Б Л О К И , Ц Е ГЛ А , П Л И Т К А . . .

ТЕЛЕФОН - 8-067-301-95-45.
лищної ради від 17 травня 2006 року за №170 на ім’я
ПОДКОПАЄВОЇ Любові Іванівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯД № 980392, виданий 9 лютого 2008
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації на підставі рішення Ясногородської сільської ради
від 20 лютого 2006 року № 215-29-IV на ім’я МЕНДЕЛЄЄВОЇ
Тетяни Олексіївни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ–КВ №044558, зареєстрований 6
листопада 1998 року за №395 Лишнянською сільською
радою на підставі рішення 15 сесії 22 скликання від 19
грудня 1997 року №5 на ім’я ШИША Григорія Давидовича, вважати недійсним.

НЕВИПАДКОВІ БЕСІДИ ДЛЯ
УМОВНО ЗАСУДЖЕНИХ
Початок на 3 стор.
Зі своєї витівки – невдалої крадіжки, окрім
строку, також більше
нічого не отримав гр. Г.
із Мар’янівки. Дивним
чином, хлопець сам не
знає, як все трапилося
– перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Як виявилося, такий
стан навіть із охоронця (хлопець працював
саме в охороні) може
перетворити у злочинця. Поруч із ним сидить
вісімнадцятирічний К.
із Копилова. Він переступив межу закону, за
власним визначенням,
спонтанно. Маючи за
собою велику суму
боргу, він не знайшов
іншого шляху та обрав
для вирішення своїх
проблем крадіжку.
Під час бесіди К. зізнався, що таким чином гроші здобувати
все-таки не потрібно
було. Сьогодні К. навчається, а в майбутньому буде зварникоммонтажником.
Залишається сподіватися, що цей та подібні йому вчинки закарбуються у пам’яті
хлопців, як такі, що не
приносять нічого доброго, окрім покарання. Що, власне, і хотіли

донести до присутніх
ініціатори бесіди.
Тема розмови про
випадковість була обрана Леонідом Димарчуком та психологом
Оленою
Ольшановською не випадково.
Адже йдеться про те,
що є фундаментом для
поведінки у соціумі, –
картину світу кожного
із нас. Саме від неї залежить, як ми будемо
ставитися до викликів життя – битися за
свою правду, шукати
порятунку в алкоголі чи
достойно
сприймати
будь-які подарунки долі
(навіть, якщо цей подарунок відверто нам не
дуже подобається).
Та енергійність, з
якою присутні закивали
головами на запитання ведучого щодо випадковостей у їх житті,
виявили психологічну
неготовність взяти на
себе відповідальність
за свої думки, слова,
вчинки, і, зрештою, за
все життя. Тому працювати над такою готовністю, за словами
Леоніда
Димарчука,
слід «інтенсивніше та
індивідуальніше», тобто з кожним окремо чи
невеликими групами.
І найкращий результат

може дати спілкування
за стінами міліції.
Співпраця із Центром «Духовного, культурного та ділового
розвитку» розпочалася
наприкінці літа цього
року. Говорити про результати таких зустрічей поки що зарано, але
сам факт такої ініціативи з боку громадської
організації свідчить про
поступове налагодження здорових стосунків
у нашому суспільстві.
Умовно засуджені є
членами суспільства,
тому так важливо, щоб
вони скористалися тим
шансом, що надають
подібні бесіди – усвідомити свою вину, взяти відповідальність за
власне життя.

Довідка. На обліку
в районі перебуває 142
особи. Показово, що 80
з них - це особи, чий вік
не перевищує 35 років.
Частіш за все причинами затримання молоді
стають крадіжки, незаконне володіння транспортом,
нанесення
тілесних
ушкоджень,
маніпуляції з наркотиками.
Олександра
СУЗАНСЬКА.
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ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ СВЯТОМ!

Мостищенська сільська рада щиро поздоровляє колектив спеціалізованої ЗОШ-інтернату
з 65-річчям від Дня заснування.
Сердечно бажаємо вам, шановні, успіхів у вихованні та навчанні підростаючого покоління. Хай зерна ніжності,
любові, теплоти, доброзичливості
проростуть рясно в серцях ваших
вихованців. Міцного здоров’я, благополуччя, миру, злагоди колективу
та випускникам дитячого будинку і школи-інтернат.

ВІКНА, ДВЕРІ, БАЛКОНИ

від “ВІЗАЖ”.
м. Житомир.
ВИРОБНИК - НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ.
ПП ХАРЧУК.
ЗНИЖКА ДО 20%.
ВХІДНІ БРОНЕДВЕРІ.

Виїзд на заміри,
консультація - безкоштовно.

ТЕЛ.: 8 (097) 461-96-17; 8 (095)-194-85-62.
ВІКНА, ДВЕРІ металопластикові з
п’ятикамерного профілю «TROCAL»
(Німеччина) та БРОНЬОВАНІ двері.
м. Житомир. З Н И Ж К И - 2 5 % .
ТЕЛ.: 8-067-337-18-77, 8-063-397-10-87.
ДОС ТАВИ МО КАМІНЬ, Щ ЕБІНЬ, ВІДС ІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво платника податку на додану вартість № 13906123 НВ №471592, видане
Державною податковою інспекцією в Макарівському районі 22 липня 1997 року Макарівському підприємству «Райагропроменерго», вважати недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво №715 на право особистої власності на житловий будинок, який знаходиться в Макарові по вулиці О.Кошового, 18, видане 28 листопада 1994
року за №1 Макарівською районною радою і зареєстроване 2 січня 1995 року за №2422 Макарівським БТІ на ім’я
БОРДЮГА Юрія Ілліча, БОРДЮГ Тамари Михайлівни,
БОРДЮГ Анастасії Юріївни та БОРДЮГ Ольги Юріївни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНІ: витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно (реєстр. №1478663, № витягу 10665457,
№ запису 2084 в книзі 22) серії СВУ №969936 та техпаспорт (реєстр. №2084; інвент. №2457) на квартиру,
яка знаходиться в Макарові по вулиці Піонерська, 16,
кв. 7, зареєстрований 5 квітня 2006 року Макарівським
БТІ на ім’я ПОДКОПАЄВОЇ Любові Іванівни, вважати
недійсними.

27 ВЕРЕСНЯ – ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО

Другим двонадесятим святом церковного року
(який розпочався 14 вересня за новим стилем)
після Різдва Пресвятої Богородиці є свято Воздвиження Хреста Господнього.
Римські імператори-язичники намагалися
повністю знищити в людстві спогади про священні місця, де постраждав за людей і воскрес
Господь наш Іісус Христос. Імператор Адріан
(117-138) наказав засипати землею Голгофу і
Гроб Господній і на штучному пагорбі поставити
капище язичницької богині Венери і статую Юпітера. Однак через 300 років Промислом Божим
великі християнські святині – Гроб Господній і
Животворчий Хрест були знову знайдені християнами і відкриті для вшанування. Це відбулося за рівноапостольного імператора Костянтина
Великого, який першим з римських імператорів
припинив гоніння на християн. У 313 році він видав так званий Міланський едикт, за яким була
узаконена християнська релігія. Він з допомогою Божою здобув у трьох війнах перемогу над
ворогами, бачив на небі Боже знамення – Хрест
з написом «Цим переможеш». Палко бажаючи
відшукати Хрест, на якому був розіп’ятий Господь наш Іісус Христос, направив до Ієрусалиму
свою матір, благочестиву царицю Єлену, надавши їй лист до Патріарха Ієрусалимського Макарія. Розшукуючи Животворчий Хрест, вона розпитувала християн і іудеїв, але тривалий час його
пошуки залишалися марними. Зрештою їй вказали на одного старого єврея на ім’я Іуда, який
повідомив, що Хрест закопано там, де стоїть капище Венери. Капище зруйнували і, звершивши
молитву, почали копати землю. Незабаром були
знайдені Гроб Господній і неподалік від нього три
хреста, досточка з написом, зробленим за наказом Пілата, і чотири цвяхи, що пронзили Тіло
Господа. Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розіп’ятий Спаситель, Патріарх Макарій
почергово поклав хрести на покійника. Коли був
покладений Хрест Господній, до небіжчика повернулося життя. Побачивши воскреслого, всі
переконалися, що знайдено Животворчий Хрест.
Християни, які у великій кількості прийшли вклонитися перед Святим Хрестом, просили святителя Макарія підняти, воздвигнути Хрест, щоб всі
змогли хоча б здалеку благоговійно бачити Його.
Тоді Патріарх і інші духовні особи почали високо
піднімати Святий Хрест, а люди, проголошуючи:

«Господи, помилуй», благоговійно вклонялися
Чесному Древу. Ця урочиста подія відбулася у
326 році. Свята цариця Єлена позначила місця,
пов’язані з земним життям Спасителя, заснуванням понад 80 храмів, споруджених у Віфлеємі – місці Різдва Христового, на горі Єлеонській,
звідки Господь вознісся на небо, в Гефсиманії,
де Спаситель молився перед Своїми стражданнями і де була похована Божа Матір після успіння. В Константинополь свята Єлена привезла
з собою частину Животворчого Древа і цвяхи.
Рівноапостольний імператор Костянтин повелів
спорудити в Ієрусалимі величний і великий храм
на честь Воскресіння Христового, що включав в
себе і Гроб Господній, і Голгофу. Храм будувався
майже десять років. Свята Єлена не дожила до
освячення храму; вона відійшла у вічність у 327
році. Його освячено 13 вересня 335 року. На наступний день, 14 вересня (27 за новим стилем),
вирішили святкувати Воздвиження Чесного і
Животворчого Хреста. В цей же день згадується
ще одна подія, пов’язана з Хрестом Господнім, його повернення з Персії після чотирнадцятирічного полону знову до Ієрусалиму. В царювання
візантійського імператора Фоки (602-610) персидський цар Хозрой ІІ у війні проти греків розбив грецьке військо, пограбував Ієрусалим і увіз
в полон Животворчий Хрест Господній і Святого
Патріарха Захарію (609-633). І лише за імператора Іраклія (610-641), який з Божою допомогою
переміг Хозроя і заключив мир з сином останнього, Сіроєсом, християнам було повернено їх
святиню – Хрест Господній. З великими урочистостями Животворчий Хрест було принесено до
Ієрусалиму.
В слові на Воздвиження Хреста святий Андрій
Критський говорить: «Хрест воздвигається, і всі вірні стікаються, Хрест воздвигається, і град торжествує, і народи звершують празднество».
Ми вшановуємо Хрест Господній як символ перемоги добра над злом, життя над смертю.
Вітаючи всіх зі святом Воздвиження Хреста
Господнього, бажаємо кожному нести свій життєвий хрест не ремствуючи, з радістю, з надією,
з оптимізмом. Тобто жити глибиною і повнотою
життя.
Настоятель храму на честь Воздвиження
Хреста Господнього с. Мостище ігумен
Філарет (Єгоров).
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С Е Р Д Е Ч Н І
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я
З нагоди славного ювілею - 80-річчя від Дня народження щиросердно поздоровляємо ветеранів:
КОРХ Наталію Михайлівну з Фасівочки,
БЕНКІВСЬКУ Марію Яківну з Бишева,
СКОВОРІВСЬКУ Олену Василівну з Рожева та
МАЛИШОВУ Людмилу Василівну з Ясногородки.
Нехай на крилах осіннього вітерцю прилинуть у Ваш дім, шановні ювілярки, добро,
мир, злагода та достаток і наповнять Вас
міцним здоров’ям, силою та снагою, а серце зігріють душевним теплом та любов’ю
рідних людей. Хай буде радість у серці і в
хаті, а всі дні - на сонце багаті.
З повагою президія районної організації
ветеранів України.

*****

Дорогу матусю, бабусю, прабабусю
КОРХ Наталію Михайлівну
усім теплом наших сердець поздоровляємо із ювілейним
80-річчям від Дня народження і сердечно бажаємо міцного здоров’я, добра, радості, тепла і всього сповна.
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде - його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі
Ще років сто бажаємо прожить.
Хай Вам щастя, злагода й достаток
Сиплються немов вишневий цвіт,
Хай намалює доля з буднів свято
І подарує Вам багато щедрих літ!

Діти, внуки та правнуки.

*****

Колектив Ситняківської ЗОШ адресує найщиріші та найтепліші вітання з нагоди 55-річчя від Дня народження директору школи
БАРАНОВСЬКОМУ Петру Федоровичу.
Висловлюємо сердечну вдячність за відданість
святій справі виховання підростаючого покоління. Нових Вам творчих злетів до вершин педагогічної майстерності, творчого натхнення та успіхів
у шляхетній освітянській справі - плекати
майбутнє нашої країни, виховувати молоде покоління. Міцного здоров’я Вам, шановний імениннику, сили, наснаги, щастя,
миру, злагоди, достатку та добрих сходів на
освітянській ниві.

*****

Адресуємо найщиріші привітання з нагоди 55-річчя
від Дня народження директору Ситняківської ЗОШ
Петру Федоровичу БАРАНОВСЬКОМУ.
Хай щастям Доля Вас вітає
Й здоров’я щедро посилає.
Хай Ваше дерево родинне
Рясними яблуками стигне.
Нехай Ваша самовіддана праця повертається до Вас теплом
людських душ, які Ви плекаєте,
здоров’ям, силою та снагою на довгідовгі роки життя.

З повагою Ситняківська сільська рада.

*****

Щиро вітаємо нашого дорогого іменинника - сина,
чоловіка, тата, дідуся
ГОЛУБОВА Володимира Михайловича
з ювілейною датою - 50-річчям від Дня народження.
Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле Тобі
благословення,
Нехай здоров’я й сили дарують всі святі.

З повагою мама, дружина, дочки,
зяті та внучка Оленка.

Працівники Макарівського РП ЗАТ “А.Е.С. Київобленерго” якнайтепліше поздоровляють із ювілейною датою від Дня народження
БЕЗСМЕРТНУ Катерину Вікторівну.
Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе
серед людей, найкращі всі, що розквітають квіти, даруємо Тобі у цей святковий день.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
в роботі нехай ладиться усе, за справи
добрі хай шанують люди, в сім’ю хай Доля
затишок несе. Нехай літа біжать своєю
стежкою, але нехай ніколи не мина велика радість, що цвіте мережкою, і Доля
чиста, сонячна, земна!

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМЦЮ

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ.
ТЕЛЕФОНИ: 8-067-507-53-06; 8-067-368-21-78.

Цієї прекрасної теплої осені святкує свою золоту
дату – 50-річчя від Дня народження
ЛЕВЧЕНКО Олександр Віталійович з Калинівки.
Тож з такої нагоди дружина, діти та мама шлють
йому щирі вітання та сердечні побажання доброго
здоров’я, щастя і спокійних службових буднів.
Хай збуваються всі мрії, хай квітне життєва дорога цвітом любові,
шани і поваги рідних та близьких,
хто поруч.

*****

Сьогодні депутатові Київської обласної ради (фракція БЮТ)
Олександру Віталійовичу ЛЕВЧЕНКУ
виповнюється 50 років від Дня народження.
Хай усміхається Вам щаслива доля, хай усюди супроводжує удача, а душевне тепло та
щира любов рідних і близьких завжди
освітлюють Ваше життя радістю, злагодою та добром.
Міцного здоров’я і довголіття щиросердно зичать Вам партійна організація «ВО «Батьківщина» та депутати фракції БЮТ у районній раді.

*****

Ситняківська сільська рада щиросердно поздоровляє із золотою датою – 50-річчям від Дня народження депутата Київської обласної ради
ЛЕВЧЕНКА Олександра Віталійовича.
У цей прекрасний день шлемо Вам, шановний ювіляре, щирі слова та найкращі побажання довгих років
життя, у радості та в достатку. Хай і в подальшому життя
Вам дарує нові надії, хай благополуччям,
радістю, любов’ю, добром та теплом буде
повна чаша Вашого життя, щоб при міцному здоров’ї, у колі щасливої родини та
з друзями відзначили ще не один ювілей.
Натхнення Вам, успіхів у справах та здійснення найзаповітніших мрій.

*****

Дирекція, профком та весь колектив СТОВ
“Зоря” с. Соснівка сердечно поздоровляють з ювілейним Днем народження
ТЕСЛЕНКО Ірину Йосипівну
і щиро їй бажають міцного-міцного здоров’я, тепла, добра, достатку, миру, злагоди, невичерпної енергії та повернення в колектив.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя й дружба
Та вічно юна, нестаріюча душа.

*****

З нагоди прекрасного свята - 20-річного ювілейного Дня народження від щирого серця поздоровляємо
нашу дорогу, рідну внучку та племінницю
ПЕТРИК Валентину Вікторівну.
Бажаємо, щоб синіло небо у Тебе над
головою і джерела били чистою водою,
щоб спориш зелений на шляху стелився, а бузок квітчастий в Твої вікна бився.
Щоб яблука і груші Тобі падали під ноги і
завжди минали болі та тривоги.

Бабуся та тьотя,
село Фасова.

*****

ТИНДИКУ Олексію – 27 вересня виповнюється
25 років від Дня народження.
Тож від щирого серця поздоровляємо його і зичимо
усіх земних благ.
У кожного з нас є єдине життя.
Хай доля Тобі ніколи не зрадить.
Прекрасним хай буде Твоє майбуття,
А роки принесуть здоров’я
і радість.
Крокуй уперед в будь-яку непогоду,
Не знай Ти ніколи журби і образ.
Козацькому роду нема переводу,
Бо ми на землі живемо один раз!
З любов’ю родина.
М Е ТА Л О П Л А С Т И К О В І В І К Н А , Д В Е Р І
«КВЕ», «TROCAL», ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ
СКЛОПАКЕТ (М. ЖИТОМИР) — ЗАВОДСЬКЕ
ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРОФЕСІЙНИЙ МОНТАЖ;
ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ, ПЛАСТИКОВІ
ВІ Д К О СИ ( ЗО ВНІ ШНІ ТА ВНУ ТРІ ШНІ).
ТЕЛЕФОН 8-097-208-90-83.

КОПАЄМО ТА
ЧИСТИМО КРИНИЦІ.
ТЕЛ. 8-097-572-38-04.

- Приватизація, переоформлення прав на
землю, присвоєння кадастрових номерів;
- Експертна оцінка майна:
будинки, квартири, земельні ділянки,
майнові комплекси, автомобілі;
- Землевпорядні та геодезичні роботи:
визначення меж на місцевості, тощо;
- Консультація з питань нерухомості.
СМТ. МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23/7
(ПАНСЬКИЙ ПАРК, БІЛЯ БТІ)

ТЕЛ. (067) 915-52-13; (044) 221-74-94.
(Ліцензія серії АВ №305396 від 26.02.2007р.)

Дистриб’ютор «ТМ Wrigley»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ТОРГОВИХ
П Р Е Д С ТА В Н И К І В

з власним автомобілем по Макарову.
Заробітна плата - від 5000 грн.
ТЕЛЕФОН

8-044-232-55-14.

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ
П І Д О Ф І С И , М А ГА З И Н И
В СМТ. МАКАРІВ ПО ВУЛИЦІ ФРУНЗЕ, 20-Б.

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ. 6-06-99.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ в Макарові по вул. Заводська, 17 цегляний будинок+ділянку 43
сотки+погріб, сарай, т. д. Вода та всі зручності на вулиці. Ціна - 300 тис. грн. Можливий продаж у кредит. Тел.: 8 (044) 332-7410, 8-067-917-69-55.
ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ земельну ділянку 2,6
га під забудову в селі Липівка Макарівського району. (Ділянка в межах села, на одному акті). Комунікації підведені. Ціна - 1 млн.
грн. Можливий продаж у кредит. Тел.: 8 (044)
332-74-10, 8-067-917-69-55.
ПРОДАЮ свиней корейської породи. Телефони: 5-25-45, 8-063-148-96-65.
ПРОДАЮ кобилу. Село Калинівка. Телефон
- 8-093-122-84-31.
ПРОДАЮ хату в селі Липівка по вулиці Фрунзе. Телефон - 8-063-945-93-42.
ПРОДАЮ корову. Село Липівка. Телефон –
3–15–79. Сліпенька Катерина Петрівна.
ПРОДАЮ нові запчастини до причепа автомобіля ЗІЛ-130 та автомобіль «МАЗ-503» (самоскид) на ходу. Телефон - 8-097-630-51-12.
ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру в Макарові по
вул. Проектна. Телефон - 8- 050-721-03-34.

Дирекція, профком та весь колектив ДП ВАТ “Київхліб”
“Макарівський хлібозавод” глибоко сумують з приводу смерті колишнього працівника
ФЕДОТОВОЇ Марії Олександрівни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійної.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.

Виконком та депутати Ясногородської сільської
ради глибоко сумують з приводу передчасної смерті депутата Ясногородської сільської ради

Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067173-92-92, 8-097-742-20-80.

і висловлюють щирі співчуття його батькам – Людмилі
Михайлівні та Оресту Петровичу в їх тяжкому горі.

ВАСКУЛА Петра Орестовича
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ГОРОСКОП

28 ВЕРЕСНЯ - 4 ЖОВТНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

Почекайте до середи,
якщо плануєте розпочати
щось важливе. У першi два
днi тижня можуть виникнути фiнансовi проблеми, вiрогiднi
крадiжки, втрати. Не поспiшайте
форсувати подiї в романтичних
стосунках. Друга половина тижня
вдалiша для всiх справ. Ухвалюючи
рiшення, радьтеся з партнерами.
В особистому життi напруга почне спадати ближче до вихiдних.
Для вiдпочинку i розваг бiльше
пiдходить п`ятниця, а суботу i
недiлю присвятiть домашнiм справам.
Сприятливi днi: 28, 3;
несприятливi: 30.

Подiї на цьому тижнi
ущiльнюються, i вам потрiбно проявитися вiдразу в
декiлькох напрямах. Максимально розширюйте сферу контактiв, створюйте собi рекламу зараз формуються перспективи на
декiлька мiсяцiв наперед. Перша
половина тижня сприятлива для
початку нових справ. Але з четверга зiштовхнетеся з проблемами,
якi поставлять вас перед складним
вибором. Не пiддайтеся спокусам,
робiть те, в чому впевненi, i радьтеся з партнерами.
Сприятливi днi: 2;
несприятливi: 28.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)

Вас може не влаштовувати розподiл обов`язкiв у
справi, якою ви займаєтеся.
Ваше навантаження зростає, а фiнансова сторона викликає
неспокiй. Не порушуйте зобов`язань
i обiцянок, не поспiшайте розривати
спiвпрацю. Загроза вашому стану
почне розсiватися пiсля цього тижня, а поки будьте терплячi i знаходьте
компромiс у проблемних ситуацiях.
У понедiлок i четвер можливi важливi
змiни в особистих стосунках.
Сприятливi днi: 28, 1;
несприятливi: 30.

На цьому тижнi роботи у вас стане бiльше, але
будуть приємнi моменти,
якi компенсуватимуть вам
витрати сил. Проявляйте творчi
здiбностi, втiлюйте iдеї, що накопичилися. Ефект не примусить себе
чекати. Уникайте значних змiн у
четвер, коли є небезпека спокуситися тим, що може створити вам
проблеми. З суботи вплив Венери
стає сприятливим для змiни iмiджу,
але покупки вiдкладiть до початку
наступного тижня.
Сприятливi днi: 2;
несприятливi: 29.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).

Немає жодних обмежень. Набирайте темп з самого початку тижня i смiливо
вирiшуйте всi питання, що
накопичилися. Якщо є можливiсть,
вiдкладiть роботу, яка примушує вас
сидiти на одному мiсцi, i займiться
тим, що розширить коло корисних
i дружнiх зв`язкiв. Критичним днем
на цьому тижнi може стати четвер.
Будьте уважнi в подорожах, нiчого
не ремонтуйте i не експериментуйте. Домашньою роботою краще зайнятися у вихiднi днi. Зустрiчi i побачення плануйте на п`ятницю.
Сприятливi днi: 3, 4;
несприятливi: 1.

РАК (22.06-22.07)

Зараз для вас важливо привести своє життя
до ладу. Почнiть зi свого
будинку, придбайте предмети, якi внесуть у нього додатковий комфорт i стануть джерелом естетичного задоволення.
Вiдносини з близькими помiтно
покращають, якщо ви разом займетеся переплануваннями i перестановками. Але великi покупки краще вiдкласти до наступного
понедiлка. А поки погортайте каталоги i порадьтеся з тими, хто
може дати вам хорошу пораду.
Сприятливi днi: 4;
несприятливi: 30.

ЛЕВ (23.07-23.08)

На вас чекає багато контактiв з рiзними
людьми. Будьте уважнi до
пiдказок, якими доля сигналить про наближення важливої
подiї. Це може бути цiкаве знайомство, пропозицiя або iнформацiя,
одержана якимось незвичайним
чином. Плануйте романтичнi
зустрiчi, поїздки i розваги на
п`ятницю. У вихiднi придiлiть увагу
здоров`ю, поспiлкуйтеся з батьками, проявiть себе з кращого боку.
Сприятливi днi: 28, 29;
несприятливi: 3.

ДIВА (24.08-23.09)

Подумайте,
чи
всi
зв`язки
ви
використали, щоб розширити свої
матерiальнi перспективи.
Вам подобається спокiйна робота,
але на цьому тижнi бiльше користi
буде вiд зустрiчей, переговорiв
i листування з тими, хто може
пiдкинути вам новi iдеї. У четвер
можуть з`явитися термiновi справи або буде потрiбна допомога комусь з родичiв. Спiльнi сiмейнi заходи допоможуть уникнути стресу
i укрiплять ваш тил для активного
вирiшення зовнiшнiх проблем.
Сприятливi днi: 4;
несприятливi: 2.
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Минулої неділі, хто проїздив
трасою від Мотижина до Ясногородки не міг не запримітити
білого птаха з чорними крильми, який здавна був оберегом
української оселі. Сидів на
зламаному сухому стовбурі берези, роздивляючись всюдибіч, шукаючи сумним поглядом
таких же птахів з чорним окриленням. Цієї пори співродичі
його вже вирушили у мандри
до теплих країв. Що примусило
одинокого лелеку залишитися,
можна лише здогадуватися.
Але дуже хотілося б, щоб він не
загинув і наздогнав своїх або
знайшов прихисток у людей.

СКОРПIОН (24.10-22.11)

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Якщо у вереснi залишилася якась незавершена справа, то тепер вона
може повернутися i зажадати активностi від вас. Шукайте
пiдтримку i допомогу серед колег. Умiння працювати в групi є
затребуваною якiстю. Тiльки не
намагайтеся поєднувати дiловi i
романтичнi iнтереси. У вiвторок
може вiдбутися важлива зустрiч.
Будьте уважнi, щоб не пропустити
iстотнi деталi. П`ятниця обiцяє багато приємних подiй, але витрати
краще обмежити.
Сприятливi днi: 3;
несприятливi: 29.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)

Навiть
дiлове спiлкування на цьому тижнi супроводжуватиметься приємними емоцiями. Придiлiть
бiльше часу рекламi своєї справи або своїх здiбностей. У вас є
шанс одержати додаткове джерело доходiв, якщо бiльше людей
дiзнаються про те, якими навиками
ви володiєте. В особистому життi
зайва скритнiсть може стати причиною проблем i конфлiктiв у четвер. Намагайтеся вiдновити мир
у вiдносинах у вихiднi. Проявiть
щедрiсть i фантазiю.
Сприятливi днi: 28;
несприятливi: 29.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)

Нарештi для вас настав
благодатний час. Труднощi
позаду, але роботи не поменшало. Тiльки тепер вона
радуватиме i, окрiм морального
задоволення, можна розраховувати на зростання доходiв. Тиждень сприятливий для поїздок,
угод iз зарубiжними партнерами.
Можна записатися на якi-небудь
курси. Запросiть своїх друзiв разом позайматися спортом. Це
допоможе вам швидко вiдновити
сили для нових справ.
Сприятливi днi: 2, 4;
несприятливi: 30.

РИБИ (20.02-20.03)

Вам можуть нагадати
про вiдкладенi справи
або iдеї, якими ви займалися на початку цього року. Збирайте iнформацiю,
ведiть переговори. Але поки
не поспiшайте укладати угоди або вкладати кошти в новi
проекти. Витрати зараз краще
обмежити i спробувати розрахуватися з боргами. У стосунках багато невизначеностi.
Не плутайте дружнi, дiловi i
романтичнi стосунки. В кiнцi
тижня важливi ситуацiї почнуть вияснюватися.
Сприятливi днi: 4;
несприятливi: 29.

ЛЮДИ І ДОЛІ

НА 64 РОЦІ ЖИТТЯ ЧЕСЬКИЙ МУЗИКАНТ
ЗНАЙШОВ РІДНОГО БРАТА В УКРАЇНІ

У репертуарі видатного чеського музиканта, професора Празької
академії мистецтв Штефана Рака, якого по праву називають “гітарним Паганіні”, українські мелодії з’явилися не так давно. Маестро
захопився ними після того, як мати перед смертю розкрила йому
сімейну таємницю: він - син радянських танкіста і медсестри, його
справжнє ім’я - Степан, а за національністю він не чех, а українець.
Люди ж, які виростили Штефана, дали йому блискучу освіту і безмежно любили, виявилися прийомними батьками.
Хлопчик народився у переможному 1945 році. Коли Червона армія вступила у Прагу, він захворів. Тим часом війська, а з ними - його
мати і батько змушені були йти далі, на Берлін. Недужу дитину залишили у шпиталі - доліковуватися. За деякий час мати повернулася
за Степанком, але його вже встигла всиновити бездітна чеська сім’я.
Подружжя, до того ж, одразу змінило прізвище. Це й перешкодило
знайти усиновителів. Словом, у повоєнному сум’ятті сліди дитини загубилися.
П’ятдесят років шукала сина мати, яка після війни жила на Закарпатті. Писала у Червоний Хрест, посольства... А молодшому синові,
Володимиру Сливці, завжди нагадувала: у тебе в Празі є старший
брат, вірю, що він живий. Перед смертю заповіла: ви обов’язково повинні знайти один одного...
- Я знав про існування Степана, - розповів Володимир, - а він про
мене - ні. Отож я продовжив материні пошуки. І ми таки зустрілися:
допомогли телепередача “Жди меня” та посольство Чеської Республіки в Україні...
Брати зустрілися на концерті маестро Штефана Рака у Києві. Видатний музикант, графік концертів та лекцій якого розписаний на рік
уперед, пережив друге потрясіння: на 64-му році життя він уперше
побачив молодшого брата, колишнього водія-дальнобійника із Закарпаття. Після концерту вони довго сиділи у київському скверику,
розмовляючи і вдивляючись один в одного. Штефан не засуджує
прийомних батьків, які так довго не розповідали йому правду: адже
вони любили його, як рідного. Брати домовилися разом побувати на
могилі матері на Закарпатті, а також почати пошуки батька, який вже
після війни зник безвісти.

СЕР ДЖОН НЕ
СТАВ БАТЬКОМ

Бо йому відмовлено в усиновленні хлопчика з українського дитячого будинку, повідомляє
Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту України.

У міністерстві нагадують, що,
згідно з українськими законами,
усиновлювач має бути одружений. Тоді як сер Елтон Джон не
лише не одружений, але і є представником нетрадиційної сексуальної орієнтації.
Будинок дитини, в якому наразі проживає 14-місячний Лев,
його хотів усиновити Елтон Джон,
є спеціалізованим притулком
для дітей, чиї батьки померли від
СНІДу.
Музикант побував тут на запрошення українського фонду
“АнтиСНІД”, з яким тісно співробітничає.

НАЙ-НАЙ

ЦЕ ЦІКАВО

МІНІМАЛЬНІ ЗАРПЛАТИ
ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ
Найбільші мінімальні зарплати в Євросоюзі держава гарантує

працівникам у Люксембурзі та Ірландії. Таким є “вердикт” рейтингу,
складеного журналом Forbes на основі даних статистичного агентства
“Євростат”,
що
оприлюднено на сайті
Державної служби зайнятості України.
Так, у маленькому
князівстві мінімальна гарантована зарплата сягає
1642 євро, що дало йому
змогу очолити список. За
Люксембургом йдуть слідом Ірландія (1462 євро),
Бельгія (1387 євро), Нідерланди (1382 євро),
Франція (1321 євро) і
Великобританія
(1010
євро).
До речі, з 27 країнучасниць Євросоюзу лише 20 гарантують громадянам мінімальний
заробіток.
У колишніх соціалістичних країнах, де переважна частина економіки належала державі, мінімальні зарплати відповідали прожитковому мінімуму. Після приєднання до Євросоюзу рівень виплат у таких
країнах, як Польща і Словаччина, швидко зростає, проте абсолютна
величина мінімальної зарплати залишається все ж таки надзвичайно
низькою.
Найнижчий рівень гарантованої мінімальної зарплати, згідно з
“Євростатом”, - у Румунії (153 євро) та Болгарії (123 євро).
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НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

ПОМЕРЛА
НАЙСТАРІША
ЖИТЕЛЬКА
ЗЕМЛІ

У Лос-Анджелесі у віці 115
років померла Гертруда Бейнс американка, яка вважалася найстарішою жителькою планети,
повідомляє Бі-бі-сі. Цей титул
вона отримала в січні, коли померла португальська жінка Марія
де Жезуш, також у віці 115 років.
Гертруда Бейнс народилася 6 квітня 1894 року. Останні
роки життя вона провела в лікарні для людей похилого віку.
Чарльз Уїтт - лікар, який лікував
Гертруду, повідомив, що своє
довголіття вона завжди пояснювала вірою в Бога і здоровим
способом життя. За словами
лікаря, за два дні до смерті Гертруда Бейнс була в прекрасній
формі: “Вона була при розумі і
часто посміхалася”.
Після смерті Гертруди Бейнс
найстарішою жителькою планети вважається 114-річна японка
Кама Тінен.
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