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ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня автомобіліста і дорожника!
Сучасні транспортні шляхи стають
ознакою модернізації життя, свідченням стабільного та динамічного розвитку держави. Сподіваємось, що автодорожники та автомобілісти й надалі
докладатимуть максимум зусиль для
покращення умов пасажирських та вантажних перевезень, впровадження нових послуг та маршрутів.
Важко уявити собі сучасне життя, господарську діяльність та побут кожної людини
без автомобільного транспорту. В цій важливій сфері економіки трудиться численна
армія професіоналів, праця яких багато в
чому визначає функціонування всіх галузей

господарства району, життєдіяльність
населених пунктів.
Вітаємо всіх, хто вірний професійному обов’язку, трудиться на
автобусах, вантажному та легковому транспорті. Ви керуєте різними
машинами, але всі ви – на одному
шляху. Від вашої майстерності та
якості роботи дорожників залежить
своєчасність здійснення перевезень.
Ваша завзята та відповідальна праця
викликає заслужену повагу.
Щиро бажаємо всім працівникам автомобільного транспорту та дорожнього господарства щастя, добробуту, нових трудових здобутків, невичерпної енергії, міцного
здоров’я, подальшої успішної та безаварійної роботи!

Володимир ГОРБИК,
голова райдержадміністрації.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

ІЗ СВЯТОМ ВАС, ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Адміністрація та профспілковий комітет філії «Макарівське райДУ» сердечно вітають працівників та ветеранів дорожньої галузі з професійним
святом – Днем автомобіліста і дорожника.
Ми вдячні вам за нелегку самовіддану працю, високий професіоналізм. Бажаємо всім вам і вашим
сім’ям міцного здоров’я, родинного благополуччя,
святкового настрою, життєвої енергії, стабільної роботи, безпечної та гідно оплачуваної праці. Нехай усі
ваші благородні справи приносять людям користь, а
вам вдячність і повагу.
Т Р И В А Є П Е Р Е Д П Л АТА Н А ГА З Е Т И І
ЖУРНАЛИ: РОЗПОВІДЬ ПРО КОЛЕГ

ДОРОГОЮ ДОБРА ТА ПРАВДИ

Такої оцінки заслуговує популярний часопис “Наша
віра”, який, хвала Богові, ось уже 20 літ живе і не пориває зв’язків зі своїми читачами. Він досить міцно врісся у
нашу розхлябану дійсність, чесно служить людині та Богу.
Це не гучна фраза, а озвучено духовні й ідеологічні засади, принципи “Нашої віри”, що сприяють національному пробудженню і розвитку релігійної культури.
Певен, за свій вік для вдумливих і уважних читачів, часопис був і вчителем, і вихователем, і порадником. Наш
великий мислитель Григорій Сковорода казав: “Віра
риє і рухає гори... Віра освітлює шлях, прямуючи яким
людина наближаться до Бога”. Здається, це ніби казано про “Нашу віру”, яка повставала проти богохульства,
аморальності, ницості, сумлінно засівала українську
ниву буття зернами мудрості та правди. Зловісний молох
шматував нашу землю, а духовна тиснява, без суспільних
орієнтирів, притлумлювала можливості й волю людини.
Тому „Наша віра” зажди була спасенним острівцем для
тих, хто був чистий душею, у кого не запліснявіла совість,
хто “надію складає на Господа”. Бо той, хто вірить, не відступиться, не зігнеться...
СТОР. 4.
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БУДЬТЕ З НАМИ –
ЧИТАЙТЕ
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

Триває 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

КОЛИ КРАЇНА МОЖЕ
СПОДІВАТИСЯ НА КРАЩЕ?

Незважаючи на глибоку світову економічну кризу, Україні вдалося уникнути масштабних страйків і конфліктів у вітчизняних галузях виробництва. Позитивні зміни є. Так принаймні вважає голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат Михайло Волинець.
На підтвердження своїх слів він навів цифри. Якщо на початку поточного року у фонді зайнятості було зареєстровано 930 тис. безробітних
(майже мільйон), у травні - 727 тис., то у вересні їхня кількість суттєво
знизилася - до 558 тис. Але слід урахувати й те, що у їхньому розпорядженні сьогодні є лише 75 тис. вакансій, що для вирішення проблеми
явно недостатньо.
Називалася ще одна тривожна цифра. Понад 90 відсотків робочих місць,
що пропонуються сьогодні молодим людям, припадає на неформальний
сектор економіки, де, як відомо, роботодавці часто-густо нехтують елементарними соціальними гарантіями.
За словами Михайла Волинця, завдяки спільним зусиллям профспілок і
уряду, досягнуто головного - виплачується зарплата.
СТОР. 3.
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ПРЕЗИДЕНТСЬКА ВИБОРЧА
КАМПАНІЯ СТАРТУВАЛА!

У понеділок, 19 жовтня, в Україні офіційно розпочалася кампанія
з виборів Президента України.
Відповідно до Календарного
плану основних організаційних
заходів з підготовки та проведення виборів Президента України,
оприлюдненого Центральною виборчою комісією, перший день
строку виборчого процесу — 19
жовтня 2009 року.
Висування кандидатів на пост
Президента України розпочнеться 20 жовтня і завершиться 6
листопада 2009 року. Відповідно
до календарного плану, висувати
кандидатів мають право політичні
партії, виборчі блоки політичних
партій, громадяни України шляхом самовисування.
Кандидати у Президенти мають
подати документи для реєстрації
до Центральної виборчої комісії до
9 листопада включно.
Протягом п’яти днів з дня прийняття документів ЦВК має прийняти рішення про реєстрацію
кандидата у Президенти або про
відмову в реєстрації. Після цього у триденний термін після реєстрації кандидат має отримати
офіційне посвідчення кандидата на пост Президента, а також
рішення про його реєстрацію
має бути оприлюднене у газе-

тах “Голос України” та “Урядовий
кур’єр”.
Реєстрація кандидатів триватиме до 13 листопада включно.
До 18 листопада ЦВК має оприлюднити в газетах “Голос України”
і “Урядовий кур’єр” список зареєстрованих кандидатів на пост Президента.
Проведення
передвиборної
агітації “за” або “проти” кандидата розпочинається наступного
дня після його реєстрації і триває
до 24.00 останньої п’ятниці перед днем виборів — 15 січня 2010
року.
17 січня 2010 року голосування
з обрання Президента триватиме
з 8.00 до 20.00.
Розгляд звернень, які надійшли до дільничної виборчої комісії
(ДВК) у день виборів, здійснюється невідкладно після закінчення
голосування.
Підрахунок голосів виборців
на виборчій дільниці розпочинається після закінчення розгляду
звернень, які надійшли до ЦВК.
До 27 січня 2010 року мають бути
встановлені результати голосування у день виборів Президента
України і складений відповідний
протокол. Після встановлення
результатів виборів головуючий
на засіданні Центральної вибор-

чої комісії офіційно оголошує результати виборів.
Не пізніше ніж на третій день
після підписання протоколу результати виборів публікуються у
газетах “Голос України” і “Урядовий кур’єр”. Не пізніше ніж через
30 днів після офіційного оголошення результатів виборів новообраний Президент України має
вступити на посаду.
Як відомо, відповідно до Закону “Про вибори Президента
України” обраним у день виборів
Президентом України вважається
кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців (50% + 1 голос), які взяли
участь у голосуванні. Про обрання
Президента Центральна виборча
комісія оформлює протокол.
Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох
кандидатів на пост Президента
України, і за результатами голосування жоден кандидат не набрав більше половини голосів
виборців, які взяли участь у голосуванні, ЦВК приймає рішення
про проведення повторного голосування, про що зазначається
у протоколі про підсумки голосування у день виборів Президента
України.

25 ЖОВТНЯ ПЕРЕВОДИМО ГОДИННИК НА ЗИМОВИЙ ЧАС
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок обчислення часу на території України“, 25 жовтня ц. р. на всій території країни о 4 годині за київським часом скасовується дія літнього часу переведенням годинникової стрілки на 1 годину назад.
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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ
УКРАЇНИ»: ДУМКИ ЛЮДЕЙ

•

У другому розділі проекту Конституції Президента
України, де зазначені права, свободи та обов’язки людини і громадянина у статті 47, зокрема третьому пункті,
йде мова про те, що „держава захищає права споживачів,
здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції...”.
Проте на даний час цей контроль відсутній, технології
виробництва не дотримуються, продукція харчової промисловості містить не лише їстивні компоненти, але як
ось, наприклад, згущене молоко виготовляється з додаванням промислового клею або молочні продукти містять
звичайний пральний порошок та безліч консервантів, а у
морозиво, улюблені літні ласощі не лише дітлахів, але й
дорослих, додається барвник „кармін”, який однозначно приносить шкоду, тим паче для дитячого організму. А
прекрасна апетитна шинка у вітрині магазину, яка вимочена в селітрі, у процесі приготування, щоб бути м’якою,
теж скорочує потихеньку час перебування кожного громадянина України, який її придбав, на нашій прекрасній
і родючій землі. Ці дані не є таємницею, адже кожен, хто
дивиться телевізор, має змогу переглянути передачі про
якість продуктів харчування на одному з українських телеканалів, ця інформація є доступною для всіх. Однак ніякої реакції з боку держави взагалі немає, жодних штрафів, перевірок, закриттів підприємств та приватних фірм,
які дозволяють собі таким займатися. То яким же чином
держава „захищає” права споживачів. Знов все тільки на
папері.

ДО 300-РІЧЧЯ ПАМ’ЯТІ ДАНИЛА ТУПТАЛА

„СВЯТІ БАТЬКІВЩИНИ СВОЄЇ
І ПІСЛЯ СМЕРТІ НЕ ЗАЛИШАЮТЬ”

У ці осінні дні Макарів згадує свого видатного уродженця, який, як
казав Іван Огієнко, „один із тих передових українських великих духовних мужів, що реально вели вперед розвій Української Церкви, і що залишили плідні сліди своєї видатної праці в кожній закупині українського
релігійного й культурного життя”.
28 жовтня 1709 року душа митрополита Димитрія Ростовського (Данила Туптала) відійшла до Господа. За давнім звичаєм під голову святителеві поклали рукопис його видатних творів, а в своєму погребельному слові митрополит Яворський не раз повторив „Святий Димитрій,
святий”. Через 48 років митрополита було проголошено святим.
Ми всі учасники шляху повернення святого імені в наш край, а з цим і
повернення нас самих до духовності.

•

У статті 48 розділу „Права, свободи та обов’язки” значно розширено четвертий абзац у порівнянні з нині діючою Конституцією, у якій записано: „Кожен має право
на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну
плату, не нижчу від визначеної законом”. У проекті нової
Конституції значно доповнений, і у ньому вже говориться:
„кожен, хто працює, має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеного законом прожиткового мінімуму”. Це дуже доречно конкретизовано, щоб заробітна плата була не нижча
прожиткового мінімуму.
Ось, якби держава ще виступала гарантом права на
працю, так само як захисту від незаконного звільнення,
що вказується в останньому абзаці статті 48 проекту нової Конституції України.

МОЛИТВА ЗА МАКАРІВ

Святий Димитрій, моли Бога
За свій Макарів рідний,
за наш край,
За мир і щастя, злагоду і спокій,
Родючу землю і квітучий гай!
Хай дасть Господь любові нам і сили,
Добра і світла в душах і серцях!
Молись за нас, моли за нас,
Димитрій Макарівський Святий на Небесах!
Блакитне небо, сяйво сонця.
Лани квітучі, синь Здвижа Як янголи, як охоронці
Зірки вночі над ним кружать,
Жіноча усмішка і врода,
І чоловіча міцна стать Макарів, син свого народу.
Тебе не можна не кохать!
... Століття йшли, тривоги,
спокій,
Невтомна праця і жага,

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
ВОНИ ЖИВУТЬ ВІЧНО...

ранені і вбиті, закриваючи
землю від ворога своїми
скривавленими
тілами.
Живим на місці бою залишився один командир.
Часу на роздуми немає,
- прямо на нього швидко насувається ворожий
танк. З останніх сил Дмитро
Шепеленко зв’язує гранати і
жбурляє їх під гусениці…
Йому вже не судилося
побачити підкріплення, але
завдяки передбачливості та
таланту командира, власній
мужності та хоробрості його
бійців на полі бою було знищено більше сотні мотопіхоти та двадцять німецьких
танків.
52 бійці передового загону разом зі своїм командиром Дмитром Івановичем
Шепеленком навічно лягли в
нашу поліську землю, рясно
скропивши її кров’ю і віддавши за неї своє життя. А
було їм по 18-19 років, командиру – двадцять два...
Молоді, красиві, талановиті
вони не лишили після себе
нащадків...
Чотири роки тому пошуківці відшукали рідну сестру

командира – Мотрю Іванівну
Шепеленко. В своєму листі
до пошуківців вона розповіла, що в родині батьків було
п’ятеро синів і дочка. Жили
вони в селі Орловець Черкаської області.
В 1931 році працелюбну сім’ю розкуркулили і вивезли до Сибіру... Лише в
1940 році повернулись вони
в рідний Орловець. Брати з
перших днів війни пішли на
фронт, де й загинули. Один
з них, Дмитро Іванович, був
кадровим командиром та від
самого західного кордону до
Київщини пройшов з боями.
Він похований у братській
могилі обабіч шосе біля села
Небилиця.
Діна НЕТРЕБА,
керівник патріотичного
краєзнавчого клубу «Пошук» Макарівського ЦТДЮ
ім.Д.Туптала.

ДЕНЬ СЕЛА ТА 40-РІЧЧЯ ШКОЛИ

17 жовтня в с. Борівка пройшло святкування Дня села, до якого долучилися також
голова райдержадміністрації В.Горбик, голова районної ради М.Вараницький, заступник
голови райдержадміністрації О.Майстренко,
начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Л.Факторович, начальник відділу освіти райдержадміністрації В.Гартфіль та
громада села. У ході заходу керівники району та сільський голова Л.Королькова вручили
грамоти та цінні подарунки найстаршим жителькам села, ветеранам праці, які мають нагороди „За доблесну працю”, членам виконавчого комітету та депутатам сільської ради.

Шторми років із хвиль жорстоких
Макарів пережив в віках Він гідно ніс свій хрест і шаблю,
Бунчук козацький, хліб і спів,
І предків гідності ні краплю
Не запродав, не загубив!
... Великий дух, високий приклад
Служіння Богу і землі Макарівський Святий Димитрій
З Макарова ніс Слово в світ.
Охороняючи Макарів
Молитвою у небесах,
Відводить досі зло і чвари
І будить Бога у серцях!
Ігор ГОДЕНКОВ,
смт Макарів.

СВЯТОМУ ДИМИТРІЮ
РОСТОВСЬКОМУ

Тиша в келії, тиша в душі,
Світло лампади й ікони святі,
Тиха молитва і тиха сльоза,

Книга відкрита, як чиста душа...
Скільки провів у молитві ночей?
Скільки зронив світлих
сліз із очей?
Душу й життя своє праці віддав,
Світ православний у вірі навчав.
Світ Тебе знає, Димитрій Святий!
Серцем відкритим в молитві своїй.
Молиться скрізь
Православна душа.
Марною праця твоя не була.
На Батьківщині, на рідній землі,
Щиру молитву приносим тобі.
В мирі й Любові щоб всі ми жили,
Й дзвони церковні лунали
завжди.
Божая милість щоб з нами була,
Діва Марія від бід берегла,
Люди до Божого Храму ішли,
І не згасала молитва душі.
смт Макарів.

Марія ВЕРХОВЕЦЬ,

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ
СЛУХАННЯ МАЮТЬ СТАТИ
ДЖЕРЕЛОМ РЕФОРМУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ДО 65-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
ВІД НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

Йшов 1941 рік. Ворог намагався повністю захопити шосе „Житомир – Київ».
Біля Небилиці зосередились
основні сили фашистів.
За наказом нашого командування
сформовано
передовий загін з курсантів
військового училища на чолі
з лейтенантом Дмитром Шепеленком. Їм наказано утримувати відрізок шосе між
селами Небилиця – Ставище до підходу основних сил
144-го стрілецького полку 27
стрілецького корпусу.
Зайнявши напередодні
біля шосе бойові позиції, 17
липня о 4 годині ранку, загін
пішов в атаку.
...Ось уже горять п’ять ворожих танків. Та ворог отримав підкріплення. На позиції
Шепеленка посунула мотопіхота фашистів у супроводі
великої кількості важкої техніки. Все живе здригалося
навколо від оглушливого
гуркоту та свисту. Під ногами рвалися міни та снаряди.
Чорні хмари диму заволокли
і небо, і землю. Хлопці не відступали ні на крок. Один за
одним падали вони тяжко по-
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Після урочистостей всі гості свята мали
змогу скуштувати коровай та вареники з різноманітними начинками, а також прослухати
концерт за участю народного аматорського
фольклорного колективу „Чебреці” та помилуватися феєрверком.
Цього ж дня відбулося святкування 40-річчя Борівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів, на яке завітали випускники всіх років. Голова райдержадміністрації В.Горбик та голова районної ради
М.Вараницький з нагоди ювілейної дати
подарували навчальному закладу музичний центр.

В приміщенні Одеської національної юридичної академії завершились
перші щорічні Всеукраїнські громадські слухання «Політико-правове забезпечення державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування».
В них взяли участь посадові особи секретаріату Президента України,
секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату Верховної Ради України,
Конституційного та Адміністративного
судів України, обласних державних адміністрацій, обласних рад, генеральної
прокуратури, представники центральних органів виконавчої влади України,
іноземних держав, вищих навчальних
закладів, наукових установ, представники громадських організацій, територіальних органів Головдержслужби,
Центрів перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій, магістратур галузі знань «Державне управління», ЗМІ.
Мета – визначення політико-правових
інструментів забезпечення законодавчої бази державного управління у сфері
державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування, внесення
пропозицій щодо практичного застосування органами влади правових важелів на шляху адаптації державного
управління до стандартів Європейського Союзу.
Під час громадських слухань відбулося обговорення запропонованих
тем у секціях:
– політичні та правові аспекти забезпечення державного управління;
– практичні аспекти удосконалення управлінської діяльності в органах
державної влади та місцевого самоврядування;
– основні напрямки удосконалення
чинного законодавства про державну
службу та службу в органах місцевого
самоврядування;
– особливості розгляду спорів у
публічній службі в адміністративних
судах;
–
політико-правові,
науковометодичні та інституційні аспекти підвищення кваліфікації кадрів органів
публічної влади.
Проаналізувавши
особливості
політико-правового забезпечення дер-

жавної служби та служби в органах місцевого самоврядування, обговоривши
вітчизняний досвід публічного адміністрування на шляху адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, учасники слухань зазначили,
що наявне політико-правове забезпечення державної служби України не
відповідає сучасним вимогам державотворення, тенденціям розвитку публічної влади, потребам громадського
суспільства. Для ефективного розвитку України необхідне реформування
державної служби, концептуальними
засадами якого є: зростання професіоналізації, прозорості, адміністративної
культури, правової захищеності та політичної нейтральності державних службовців, впровадження європейських
стандартів.
Визнаючи, що вирішення проблемних питань розвитку державної
служби на сучасному етапі потребує
об’єднання зусиль владних структур,
громадських, профспілкових організацій та наукових закладів, учасники
слухання, дійшли висновку, що проведення щорічних Всеукраїнських громадських слухань з питань політикоправового забезпечення державної
служби та служби в органах місцевого
самоврядування в Одесі має стати одним з джерел реформування державної служби.
Учасниками слухань внесені пропозиції щодо політичних та практичних
аспектів забезпечення державного
управління, удосконалення управлінської діяльності в органах державної
влади та місцевого самоврядування,
основних напрямків удосконалення
чинного законодавства про державну
службу в органах місцевого самоврядування, особливості розгляду спорів
у публічній службі в адміністративних
судах, політико-правових, науково
методичних та інституційних аспектів
підвищення кваліфікації кадрів органів
публічної влади.
У закритті Всеукраїнських громадських слухань взяли участь начальник
Головдержслужби України Тимофій
Мотренко, голова Одеської обласної
державної адміністрації Микола Сердюк, голова Одеської обласної ради
Микола Скорик та президент Одеської
національної юридичної академії Сергій Ківалов.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
„SCANIA” В УКРАЇНІ ПРАЦЮЄ ВЖЕ 16 РОКІВ
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Є В І Д Т Е П Е Р Ї Ї П Р Е Д С ТА В Н И Ц Т В О Й Н А М А К А Р І В Щ И Н І

Не можна не побачити, їдучи в Київ, що у Калинівці, на колишньому
подвір’ї тваринницької ферми макарівського колгоспу „Комуніст”, сучасну будівлю й вивіску „Сканія”. Закономірна цікавість людей, що за
нове підприємство побудовано у нашому районі в надзвичайно стислі
строки? Року вистачило, щоб звести корпус й впорядкувати територію. Тож на прохання читачів районки представляємо „Київ-Скан”.
Взагалі своє перше представництво в Україні “Scania” відкрила у
1993 році, а сама історія заснування
компанії починається з 1891 року. На
сьогоднішній день “Scania” є одним
із лідерів у сфері виробництва вантажівок і автобусів. Також важливою
сферою діяльності залишається виробництво промислових і морських
двигунів. Це міжнародна корпорація
з представництвами в більш ніж 100
країнах світу. Виробничі потужності
знаходяться в Швеції, Нідерландах,
Франції, Бразилії. Заводи зі складання вантажівок і автобусів з комплектуючих розташовані в десяти країнах
Африки, Азії і Європи.
В Україні до послуг клієнтів сервісна мережа, яка складається з 7
відповідних станцій у найбільших
містах: Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Сарнах,
Одесі. З цього року такий матимемо
й у нашому районі.
– Розвиваючи сервісну мережу на
ринку України, – розповідає комерційний директор, керівник з продажу
та сервісу Андрій Даллакян, – черговим етапом стало будівництво дистрибюторського центру. В пошуках
землі з запропонованих варіантів
найбільше підійшов варіант у Калинівці Макарівського району: західне
направлення, за межами, але й неподалік Києва, інтенсивний транспортний коридор, наявність транспортної
розв’язки, перспектива будівництва

кільцевої дороги. Всі ці складові й
визначили обрання даної місцевості. „Київ-Скан” буде інтегрованим
центром: тут знаходитимуться центральний офіс, склади автомобілів
та запчастин, які доставлятимуться в
усі наші сервісні станції, виставочний
майданчик, учбовий центр, де готуватимемо спеціалістів для себе. На
цій же території розташовані зараз
лізингова компанія та представництво з надання фінансових послуг.
„Київ-Скан” займатиметься продажем автомобілів та їх ремонтом.
Наразі це найбільший центр в Україні. Він зареєстрований у районі, тож
від його діяльності надходитимуть
податки до місцевого бюджету. У
планах і дві інші компанії перереєструвати за місцем знаходження.
Сьогодні тут іде повним ходом
монтаж устаткування. Проект приміщення типовий. Це для того, щоб
клієнтам, які вже мали справу з подібними ремонтними сервісами,
могли в ньому легко орієнтуватися.
Невеличка екскурсія (адже ще не в
усіх приміщеннях зроблено монтаж)
дала представлення про те, як працюватиметься тут людям. Все механізовано, комп’ютеризовано. Тож і не
дивно, що потребуватиме не більше
70 механіків та слюсарів. Висококваліфікованих, зі знанням комп’ютера
і... англійської мови. Так-так. Англійської мови. Адже доведеться обслуговувати перевізників міжнародних

компаній. Проте нехай молодих людей не лякають такі високі вимоги. Не
знають – навчать. Саме з цією метою
у центрі й працюватимуть навчальні
класи.
До послуг працюючих є їдальня
(обіди за рахунок компанії), душові,
роздягалки, кімната для психологічного розвантаження й відпочинку.
Всього у майбутньому трудитимуться у „Київ-Скан” до двохсот людей.
Поцікавилася я й таким питанням, яка соціальна захищеність
працюючих. На що Андрій Юрійович
відповів:
– У плані соціальної їх захищеності компанія дотримується усіх відповідних законодавчих актів України.
Насамперед, усі мають право на медичне страхування.
– Світовий кризис, мабуть, – запитую у співрозмовника, – торкнувся
й компанії “Scania”?
– Так. Продаж автомобілів і в
Україні впав. Але “Scania” продовжує працювати й розвиватися. В
цьому ви мали змогу переконатися
сьогодні. Навіть у нестабільний час
будівництво у нас не зупинилося і
швидкими темпами проводиться
монтаж устаткування. Через місяць,
впевнений, відбудеться презентація
„Київ-Скан”.
Та найбільше, що мене вразило, –
то віра у майбутнє. Ні – не компанії.
За своє більш, як сторічне існування
“Scania” міцно утвердилася на міжнародному ринку у сфері виробництва й продажу вантажівок й автобусів. Віра компанії у майбутнє України,
яка нині також переживає кризу. Віра
ця будується ніяк не на політичних, а
на економічних прогнозах.
Світлана ТРИГУБ.

Ф О Т О Ф А К Т

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

В УМОВИ ВСТУПУ ДО
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ВНЕСЕНО
ЗМІНИ

Наступного абітурієнтського літа вступники подаватимуть до приймальних комісій вищих навчальних закладів України сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох обов’язкових предметів
- української мови та літератури, математики або
історії України (залежно від спрямування ВНЗ) - та
профільного предмету, який визначить сам навчальний заклад. Про це на прес-конференції про особливості вступної кампанії наступного року розповів
міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК.
За його словами, пільгові категорії вступників відтепер повинні подати до приймальних комісій ВНЗ оригінал
документа про закінчення середньої освіти та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти. Таким чином, на думку головного освітянина країни, можна
уникнути цьогорічної ситуації, коли в престижних вищих
навчальних закладах на престижних факультетах майже
всі місця державного замовлення були зайняті пільговиками.
Під час вступної кампанії 2010 року приймальні комісії вищих навчальних закладів мають право обмежувати кількість напрямів, на які подає документи будь-який
абітурієнт. Це обмеження дасть змогу значно зменшити
конкурси у провідних ВНЗ і відібрати справді тих студентів, які хочуть навчатися обраній спеціальності. Наступного року, сказав міністр, зі списку пільговиків буде виключено переможців Малої академії наук.
Ще одна несподіванка чекає на тих вступників, хто не
надавав великого значення вивченню державної мови. З
наступної вступної кампанії всі тестові завдання для ЗНО
друкуватимуться лише українською мовою. На прохання
вступників їм видаватимуться перекладні термінологічні
словники тією мовою, якою вони навчалися в середній
школі. Два попередні роки абітурієнти складали тести
рідною мовою, оскільки це був перехідний період для
того, щоб вони вивчили державну мову, підкреслив Іван
Вакарчук. Тепер цей період минув.
Міністр зауважив, що нові умови прийому до вищих навчальних закладів України вже зареєстровані Мін’юстом
України. Вони набудуть сили закону з 1 листопада ц. р. З
1 грудня почнеться реєстрація учасників на зовнішнє незалежне тестування.
Віктор ЧУХЛІБ.

Приємно бачити як благоустроюються села та селища району. Тим паче нині, коли економічна криза потіснила чимало задумів та планів соціального розвитку.
Кілька місяців тому в рубриці «Фотофакт» ми опублікували світлину, де зафіксували залишене понівеченим після проведення комунікацій тверде покриття на
вулиці Проектна в Макарові. Особливо якщо задощить,
тут було ні проїхати, ні пройти. А це ж місце – людне:
кілька торгових закладів, поряд – житловий масив. І ось
за кошти місцевого бюджету (65 тисяч гривень) та благодійних внесків підприємців (70 тисяч гривень) дорогу
відремонтувати. Нове асфальтоване покриття радує і
водіїв, і пішоходів.

ЦІЄЇ ЗИМИ НА НАС ЧЕКАЮТЬ
ЧОТИРИ ВІРУСИ ГРИПУ

В епідемічному сезоні 2009-2010 років, за прогнозами
ВООЗ, можлива циркуляція трьох штамів вірусу “Брізбен”.
На цей грип може захворіти кожна людина, яка не має
імунітету проти цих збудників. Однак нинішній епідсезон
ускладнюється тим, що до цих трьох вірусів може додатися
ще й пандемічний грип. “Таким чином, є небезпека захворіти на чотири віруси грипу”, - попереджає директор Українського центру грипу Олександр ГРИНЕВИЧ.
За його словами, в Європі
наразі спостерігається пандемічний вірус, що превалює
над сезонним, тож не виключено, що така ситуація згодом
складеться і в нас.
За словами О.Гриневича,
захворюваність на сезонний
грип в Україні не виходить за
звичайні для цієї пори року
рамки. Як ситуація складатиметься надалі, залежить від
настання холодів, бо зростання
захворюваності
на
сезонний грип, як правило,
починається після перших заморозків. Очікується, що наприкінці жовтня кількість захворювань на сезонний грип
значно збільшиться.
Директор УЦГ повідомив,
що в Україні зареєстровано
5 вакцин для профілактики

сезонного грипу, які наразі є
доступними. Інформацію про
них можна знайти в Інтернеті,
тож кожна людина має можливість розпочати вакцинацію
проти сезонного грипу.
Перший заступник головного державного санітарного
лікаря України Людмила Мухарська у свою чергу зазначила, що ситуація в Україні щодо
вакцинації в цілому “певною
мірою небезпечна”. Тенденція
до значного зменшення кількості профілактичних щеплень
також спостерігається і стосовно вакцинації проти грипу.
Вона поінформувала, що 5
років тому за сезон було вакциновано проти грипу 1 млн
наших співвітчизників, а торік
щеплення проти грипу зробили лише 250 тисяч осіб.

АКТУАЛЬНО

До речі, в Україні вакцинація проти грипу не є
обов’язковою і належить до
рекомендованих за епідемічними показами. З огляду на це
з державного бюджету кошти
на придбання вакцини проти
грипу не виділяються, але для
груп ризику вона може закуповуватися за рахунок місцевих бюджетів.
Перший заступник головного державного санітарного
лікаря України підкреслила,
що в цьому сезоні рекомендується вакцинація проти
сезонного грипу і окремо
проти пандемічного. Насамперед це стосується працівників тих професійних груп,
які за родом своєї діяльності найбільше спілкуються
з людьми, тобто медиків,
працівників сфери обслуговування, банківської сфери,
торгівлі тощо, а також представників груп ризику, тобто
осіб, які мають певні хронічні
захворювання, дітей та людей літнього віку.
Надія ЮРЧЕНКО,
(УКРІНФОРМ).

КОЛИ КРАЇНА МОЖЕ
СПОДІВАТИСЯ НА КРАЩЕ?

(Закінчення. Початок на 1
стор.)
У той же час, найбільшу стурбованість профспілок викликає стан
справ у фінансовому секторі, бо від
його функціонування залежить робота підприємств, а це, як відомо,
робочі місця і виживання соціальної сфери. Тому профспілки конче
зацікавлені в тому, аби ефективно
запрацювали підприємства. Особливо турбує проблема забезпеченості підприємств кредитами. Бо
переважна частина коштів з 63-х
мільярдів гривень, що пішли на рефінансування, за словами голови
Конфедерації вільних профспілок
України, залишилася в офшорах.
Якщо ж завтра зупиняться підприємства, тисячі людей залишаться на
вулиці.
Сьогодні багато українців вимушені працювати за кордоном. Михайло Волинець розповів про свої
зустрічі з представниками Єврокомісії в рамках участі України в проекті “Східне партнерство”, де обговорювались питання ставлення до
українських громадян, які працюють
у країнах ЄС.
Українцям, які працюють в Італії,

а також Португалії, запропоновано ставати на профспілковий облік.
Місцеві профспілки надаватимуть їм
досить активну допомогу.
Разом з Федерацією профспілок України Конфедерацією вільних
профспілок створено центри у 10
областях України, підібрані люди,
які постійно контактують з тими,
хто працює за кордоном, і їхніми
сім’ями. Кваліфіковані фахівці поясняють тим, хто збирається виїхати
на роботу за кордон, їхні права і механізми, як ними скористатися.
Повертаючись до нагальних питань профспілок в Україні, Михайло
Волинець наголосив, що головними
питаннями, які мають вирішуватися,
є заробітна плата, охорона праці,
збереження робочих місць і відносини з роботодавцями. Надію вселяє те, що ситуація у світі все ж таки
поступово покращується. А практика показує, що час змін від США і Заходу до України складає приблизно
дев’ять місяців. Отже, ще місяць два, і ми поступово відчуємо поліпшення становища, - запевняє голова Конфедерації вільних профспілок
України. Хотілось би вірити.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НА ТЕМУ ДНЯ

НАШІ РЕЛІКВІЇ

НОВА РОДИНА ДЛЯ ДИТИНИ

Працюючи на посаді начальника
відділу соціальної роботи районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді не перший
рік, інколи стаю свідком того як
гине сім’я, найчастіше причиною
стає оковита, рідше безробіття,
розлучення. Поступово діти стають
заручниками нездорового способу
життя своїх батьків, стають жертвами їх поведінки та виникає реальна
загроза здоров’ю та життю маленьких громадян, і врешті, дітей вилучають із рідних сімей.
Дуже важко спостерігати за
тим, як матері, задурманивши
свою свідомість алкоголем або
наркотиками, легко розлучаються з рідною дитиною, інколи вони
говорять: «Ну й забирайте, ще народжу собі!»... І що далі? Батьки
продовжують пиячити, вести розгульний спосіб життя, не працюють, зовсім не задумуються про
майбутнє. Єдиним покаранням
для них є сплата аліментів, призначена судом. А їхня дитина? Що
ж відчує вона, коли батьки фактично публічно відмовилися від
неї? Дитину буде переслідувати
все життя почуття провини, що
винна в усьому, що поводилася
не так, через це стала непотрібною рідним батькам. Дитина дуже
тяжко переживає втрату родинних стосунків, а найдужче сумуватиме за рідною матір’ю. Звідси
з’являються комплекси неповноцінності, її прояви - агресія, девіантна поведінка, або ж навпаки:
замкненість, депресивний стан і,
навіть, суїцидні наміри.
Порятунком для зраненої душі

може стати нова родина, яка зможе зігріти родинним теплом та
любов’ю. На жаль, кількість знедолених дітей на сьогодні значно
перевищує кількість охочих людей,
які б взяли до своєї родини чужу
дитину.
Найкраще середовище для розвитку дитини є сімейне оточення.
Отож, втративши рідну родину, дитина має шанс знайти нову. Законодавством України передбачено такі
форми сімейного виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: усиновлення/
удочеріння, опіка/піклування, дитячий будинок сімейного типу та
прийомна сім‘я. Протягом останніх двох років у районі усиновлено
12 дітей, взято під опіку 57, 3 дітей
проживають у прийомній сім’ї та 6
виховуються в дитячому будинку
сімейного типу.
Держава надає родинам, які беруть на виховання дітей, матеріальну і соціальну підтримку. Вихованці
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу перебувають на
державному забезпеченні. Кожен
місяць батькам виділяються кошти
у розмірі двох прожиткових мінімумів: на харчування вихованців,
придбання для них одягу, взуття,
медикаментів, предметів особистої гігієни, іграшок, книг, інвентаря
й устаткування. Батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу
одержують грошове утримання за
виховання 5 і більше дітей. У випадку прийомної сім’ї такі виплати
непередбачені.
Щоб стати прийомними батьками або батьками-вихователями,

необхідно пройти відповідну підготовку в ході тренінгових занять, що є обов’язковою умовою
юридичного оформлення таких
сімей. Для створення прийомної
сім’ї необхідні відповідні житлові
умови, що дають змогу забезпечити дитині індивідуальне місце
проживання. Визначальною умовою створення дитячого будинку
сімейного типу є надання родині
відповідної житлової площі. Тобто
батькам-вихователям позачергово надається індивідуальний будинок або багатокімнатна квартира
відповідно до норм, передбачених
законодавством. Прийомні діти і
вихованці дитячих будинків сімейного типу виховуються в родині до
18-річного віку, а у випадку продовження навчання - до 23 років.
При влаштуванні дітей у прийомні
сім’ї та дитячі будинки сімейного
типу сімейних правовідносин не
виникає.
Якщо ви небайдужі до дитячої
долі, можливо, саме ви зможете
допомогти дитині-сироті чи дитині,
позбавленій батьківського піклування, відчути батьківську любов
і турботу, створивши для неї прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу або стати опікуном чи
усиновителем.
За детальнішою інформацією
звертайтесь за телефоном 6-0151.
Валентина КАШУБА,
начальник відділу соціальної
роботи Макарівського районного центру соціальних служб для
дітей, сім’ї та молоді.

ДВА СЕЛА ОТРИМАЛИ ГАЗ
– ДОПОМОГЛА ПАРТІЯ РЕГІОНІВ

19 жовтня у с. Миколаївка
Вишгородського
району відбулося урочисте відкриття газопроводу, який забезпечив природним газом мешканців
с. Миколаївка та частину
села Лісовичі.
Допомогу в добудові та введенні у дію газопроводу на прохання
мешканців села надав народний депутат від Партії
регіонів, заступник Голови Партії регіонів, керівник Київської обласної
організації Партії регіонів
Юрій Бойко. Окрім нього,
в урочистій події взяли
участь представники керівництва Вишгородської
райдержадміністрації та
районної ради, голова
правління ВАТ «Київоблгаз» Віталій Тітов, народний депутат від Партії
регіонів Дмитро Притика.
Спочатку Юрій Бойко
вислухав проблеми мешканців сіл Миколаївка, Лісовичі та Литвинівка і пообіцяв вже найближчим
часом вирішити найболючіші з них.

Одразу після цього
розпочалася така очікувана урочиста церемонія
- відкриття газопроводу. В
своєму виступі Юрій Бойко
зазначив:
- Сьогодні у ваших селах - справжнє свято. Я
довго працював керівником «Нафтогазу України»
і часто відкривав газопроводи у селах і містах
України. Всі ми добре розуміємо, що коли в селі
немає газу, то майбутнього у села також немає
- воно буде вимирати. Як
тільки з’являється газ з’являються підприємства, майстерні, пекарні,
і село починає розвиватись. Так, у нас дійсно
дуже багато проблем
на селі, але у вас тепер
є головне - до
ваших трьох сіл
дійшов газ і тепер у них є майбутнє. Ви побачите, що це так.
Я можу навести
приклад, коли
ми
приїхали
у місто Турку,
що знаходиться дуже високо
у Карпатських
горах,
коли
газу не було,
там навіть навчання в школі
проходило
так: один клас
вчився, а інший
ходив по лісу і
збирав дрова,
щоб мати можливість
опалювати школу. Як тільки
з’явився газ, то село
повністю змінилося. Через рік там почав розвиватися бізнес, приїхали
інвестори, які почали
будувати підприємства,
з’явилися нові робочі
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місця. Так само буде і у
вас, не відразу, але село
буде розвиватися. Я вас
хочу від щирого серця з
цим поздоровити.
Литвинівський
сільський голова Алла Рибальченко від імені мешканців села висловила
подяку Партії регіонів,
яка, за її словами, дуже
швидко відгукнулась на
прохання мешканців села
добудувати
газопровід,
лідеру Партії регіонів Віктору Януковичу, керівнику Київської обласної
організації Партії регіонів
Юрію Бойку і народному
депутату від Партії регіонів Дмитру Притиці.
Після
урочистого
відкриття газопроводу,
щоб переконатися, що

ми Юрій Бойко вперше
запалив газ у будинку,
- усі переконалися, що
сім’я Іванченків, як і кілька сотень їх односельців,
більше не матиме проблем з опаленням.
У Миколаївці і Лісовичах
Вишгородського
району було побудовано
підвідний газопровід високого тиску довжиною
2,5 км, діаметром 110
мм та газорозподільчий
пункт у с. Миколаївка.
Також було побудовано
вуличні газопроводи загальною довжиною ще
два з половиною кілометра. Всі роботи виконувалися за новою технологією, з використанням
поліетиленових труб.
Незважаючи на те, що

мешканці села справді
отримали газ, учасники урочистої події відвідали будинок Петра
та Надії Іванченків, які
проживають по вулиці
Набережній,3. Разом з
гостинними господаря-

Партія регіонів перебуває
в опозиції, вона робить усе
можливе для поліпшення
якості життя громадян вже
сьогодні, в тому числі - надаючи допомогу в добудові
та введенні в дію сільських
газопроводів.

“ГІАЦИНТОВА МАДОННА”
ПОВЕРТАЄТЬСЯ

Чудотворну “Гіацинтову мадонну”, до якої львів’яни
впродовж століть молилися та зверталися за допомогою,
виявили у своїй експозиції науковці Львівського музею
історії релігії. На початку 70-х років минулого століття
цю скульптуру разом з сотнями інших експонатів музей
отримав у спадок. Проте лише тепер було здійснене дослідження алебастрової статуї Богородиці, що й дало
змогу зробити такий сенсаційний висновок.
Її святість і чудодійність було стверджено папськими
документами в 1587, 1708, 1759, 1855 роках, а також грамотами львівських митрополитів й архієпископів у 1401 і
1759 роках. Вважалося, щo 1946 року домініканці забрали “Гіацинтову мадонну” із собою до Польщі і помістили
її в скарбницю монастиря Святої Трійці ордена проповідників у Кракові. А виявилося, що вона не покидала міста.
УКРІНФОРМ.

ДОРОГОЮ ДОБРА ТА ПРАВДИ

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
Хвала “Нашій вірі”, що стійко й розважливо відстоює право на незалежне самоврядування української
церкви. Нині в православному світі є десятки автокефальних церков, але вони не шкодять православ’ю, не
збурюють до ворожнечі, розбрату. Лише нам, як бачимо, шкодить і капостить чужорідна сила, яка всупереч Святому письму “не чинити насильства”, зухвало
нав’язує великій християнській державі свої заскорублі імперські норми та правила.
“Наша віра” багато друкує цікавих, вагомих і повчальних матеріалів з нашої історії і покрученого безладом
сьогодення, аби ми навчилися бачити правду життя, могли зануритися у свій внутрішній світ і збагнути духовну
суть свого існування.
Гострі та викривальні публікації газети стривожують,
наводять на думку, що ліпше жити з Богом, молитися
йому, ніж з можновладною знаттю, яка чинить сваволю,
розруйновує Україну. Без віри людина не зможе кріпко і
впевнено стояти на землі. Та ще, як вчив Г.Сковорода,
коли ми будемо дивитися на світ “очима розуму”, тоді
впевнимося, що “Господь живе в самих нас” і йому буде
легше “згубно винищити хамове плем’я”.
Творцями часопису є невеличкий колектив з чотирьох душ разом з його засновником і редактором Євгеном Сверстюком. Колишній в’язень ГУЛАГУ, а нині
- письменник, філософ, людина глибоких патріотичних
і державницьких поглядів, котра переймається, самовіддано вболіває за Україну. Він бачить наші рани, духовний безлад і спустошення. Хочеться знати, чому в
нас стільки скорботи та відчаю... Придивишся і бачиш,
на тлі масового зведення церков сонну, бездіяльну людину, людину з вчорашнього дня, яка не збагнула суті
Святого письма: “Біблія є новий мир і люд Божий, країна й царства, й любові”.
Усім нам хочеться мати “країну й царства, й любові”. А
що насправді маємо? Чому так низько впали? Говоримо,
що нібито в час війни Україна не зазнала такого лиха, як
нині. А це тому, що ми геть опустилися, зміліли, покірно
тягнемо своє ярмо.
Цікаві роздуми Євгена Сверстюка “На чому тримаємося”, надруковані в „Нашій вірі” під рубрикою “’Громадянська позиція”. Читаючи їх, відчув ще й глибоке громадянське звучання, суть якого в цей безрадісний час
мусила б дійти до наших сердець. Автор, для прикладу,
наводить поетичні рядки великих духовних поводирів:
Шевченка, Франка, Лесі Українки, Павла Грабовського,
аби справедливо дорікнути нашій інтелігенції та сучасним “інженерам людських душ”, котрі - геть збайдужіли - не проявляють і не беруть активної участі в суспільному житті країни. А це, мабуть, не лише апатія, а
й духовна відсталість, моральний занепад. І подумав:
що нас уже не зворушить, не збадьорить і не підійме
мученицький голос поета:
- Уперед, хто не хоче конати.
Стати трупом живим живучи!
Теперішнє поетичне слово, мов шурхіт сухого листя,
позбавлене громової сили, аби розбудити, розтривожити людський дух. Люди поопускали голови. Чого чекаємо? Адже за такого “хатоскрайства” плодяться шахраї та
жорстокі експлуататори...
Сього часу, аби не згубити віру серця, Григорії Сковорода кожному радив читати Біблію. Бо “віра й любов
спрямовують все коло справ своїх на той кінець, щоб
дати життя нашому духові, благородство серцю, світлість
думкам, як голові всього сущого. Коли дух у людини веселий, думки спокійні, серце мирне, то все світле, щасливе, блажене...”
Чи поселиться оця мудрість у наших душах, аби стати
суттю життя, щоб кожен з нас міг відчути не зловісний дух
владоможців, а перст Господній? На це питання я знайшов відповідь у виступі Євгена Сверстюка, який він проголосив на І з’їзді Народного руху України 20 років тому.
Виступу, назва якого “Духовні джерела відродження”, час
не зашкодив. Він і сьогодні значущий своєю змістовністю
і актуальністю. Але, читаючи його, зітхав: за два десятиліття нашої самостійності духовні джерела замулилися,
заросли бур’янами, а їхню життєдайну силу підмінили алкоголем, наркотою та пагубною розтлінністю...
Та попри всі негаразди, не падаймо у відчай, відчуймо, що на сторожі нашої духовності й віри стоїть “Наша
віра”. Через бідність не кожен може стати читачем “Нашої віри”, а хто стане ним, тільки виграє, збагатиться,
помине його духовна бідність, яка перетворює людину
на покірну істоту без помислів і жадань. Не чекаймо месії, організовуймося, сіймо любов до знань і правди, без
яких немислиме відродження українського народу.
Іван ЗАХАРЧЕНКО,
с. Ситняки.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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“НЕ ПО СЛОВАМ, А ПО ДЕЛАМ ЕГО...”

СВЯТО
МУЗИКИ
Свято – це за-

вжди особлива подія у житті будьякого колективу, тим
більше такого творчого і успішного, як
колектив Макарівської дитячої школи
мистецтв (директор
М.М.Савенко). Адже
це захоплюючі години дитячого та юнацького життя, радість, щастя спілкування
через пісню, музичний твір.
Ось і до цього концерту викладачі та учні готувалися заздалегідь. Вихованці школи дарували батькам свій талант.
Живе й захоплююче мистецтво звуків розкриває багатогранність нашого життя,
допомагає відчути красу і гармонію навколишнього, наповнює душу емоціями.
Виступ
п’ятикласника
Антона
Карпця
(викладач
І.М.Саленко), який зіграв на
фортепіано першу частину
„Лунної сонати” Бетховена,
не залишив нікого з присутніх
байдужим. Звуки цимбал торкалися струн душі, коли виступала Ліна Гапоненко (викладач
Г.Ю.Кравченко). Дуже сподобались виступи баяністів Іллі
Логінова та Василя Вишневого
(викладач В.Я.Садковський), гітаристів (викладач Т.М.Скорик),
юних співаків Насті Титаренко та Анни Горбик, молодшої
і старшої груп хору (викладач
Н.М.Степурко, концертмейстер
Г.Є.Котигорошко) та інших.
Такі свята сприяють духовному розвитку юних особистостей.
Людмила ВАВІЛО.
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26 ЖОВТНЯ - 190 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ АРТЕМІЙОВИЧА ТЕРЕЩЕНКА
(1819-1903), ВІДОМОГО УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМЦЯ І МЕЦЕНАТА

Він залишив після себе не тільки добру пам’ять, а й чудові собори, будівлі, лікарні,
школи. Всім, що мав, завдяки своєму світлому розуму і доброму серцю, Терещенко щедро ділився з бідними, малозабезпеченими, хворими та старими людьми.
Ще юнаком Микола взявся продовжувати батькову справу - торгівлю хлібом, тільки
вже на іншому, більш високому рівні. Пізніше
спробував чумакувати і також успішно.
З 1861 року, після скасування кріпосного
права, панські господарства одне за одним
банкрутували. Микола Терещенко почав їх
скуповувати. Незабаром він став власником
цілої низки цукрозаводів.
Уже з молодих років Микола долучився
до громадської і благодійницької діяльності.
Спільно з братом заснував велику лікарню,
на утримання якої постійно відраховував два
відсотки своїх прибутків. Три відсотки Терещенки перераховували на потреби заснованого ними ж притулку для малолітніх сиріт та
інших знедолених. А невдовзі брати звели й
гордість Глухова - Трьох-Анастасівську церкву в неовізантійському стилі.
З часом Микола з родиною переселився
до Києва. На той час наша нинішня столиця
користувалася репутацією визнаного центру
благодійності в усій великій імперії.
У 1882 році у престижному місці Києва,
біля самого Бесарабського ринку він розпочав будівництво безкоштовного притулку для
дорослих. Це був не дерев’яний будиночок,
а триповерховий кам’яний, справжній архітектурний шедевр. Меценат залучив до проектування кращого київського архітектора,
академіка Ніколаєва. Дім прийняв одразу
500 бездомних і знедолених, а взимку їх було
вже 600.
Згодом 1000 бездомних розмістились у
двох великих будинках братів Терещенків.
Вони утримувались у них безкоштовно. При
будинках відкрили різні майстерні. Вчорашні
безпритульні освоювали робітничі спеціальності, влаштовувались на роботу й отримували заробіток.

КУБОК «ЗОЛОТА ОСІНЬ»
У «КОЛОСА-1»

Вже в котре в цю прекрасну пору, коли
дерева причепуряються у різноманітні
барви, у Мотижині проводиться розіграш
кубка «Золота осінь» з футболу серед
школярів району. Зініціював цей турнір
місцевий підприємець, депутат районної
ради (фракція БЮТ) Ігор Сухенко. Цьогоріч вибороти почесний кубок, золоті,
срібні, бронзові медалі та цінні подарунки
прибуло дев’ять команд: «Аякс» (Копилів),
«Ірпінь» (Новосілки), «Зоря» (Колонщина), «Колос»
(Бишів),
«Нива»
(Лишня), Макарівських шкіл №1 та
№2, Мотижинського ліцею «Колос-1»
і «Колос-2».
Перед початком змагань до
юних спортсменів
звернулися організатор турніру Ігор
Сухенко, заступник
голови райдержадміністрації
Олег
Майстренко,
начальник районного
відділу освіти райдержадміністрації Віктор Гартфіль. Вони
привітали футболістів зі святом спорту,
побажали їм перемог, вибороти нагороди.
Зважаючи на юний вік футболістів (не
старші 8-го класу), на кількість команд, то
матчі тривали 20 хвилин. Програвша команда вибувала з подальшої боротьби.
Розпочали турнір футболісти з Новосілківської і Макарівської №1 шкіл. Перемогли макарівці, а в наступній грі вони
поступилися колонщинській «Зорі» з мінімальним рахунком 0:1. Колонщинці
програли мотижинському «Колосу-1» з
рахунком 2:1. Коли зустрічаються мотижинці і копилівці, то ці матчі завжди цікаві,
напружені. Це суперництво у них здавна.
Основний час гри не виявив переможця,
тож суддя Анатолій Проценко призначив
серію пенальті. Майстерну гру демонстрували воротарі обох команд. І все-таки
перемогли господарі турніру. У фінальному матчі вони зустрілися з командою Макарівської школи №2. Тут явна перемога

Микола Артемійович мріяв про велику лікарню для чорноробів, як найменш імущих. І
знову продемонстрував свій стиль - його лікарні могли позаздрити й багаті. Вона була
з паркетною підлогою, окремим житловим
будинком для медперсоналу, з новітньою,
незнаною ще киянам системою водяного
опалення та вентиляції. Знайшлося місце і
для пральні, що обслуговувала хворих. Появу
цього медичного закладу вітав сам імператор.
За величезний внесок в охорону народного здоров’я 29 жовтня 1892 року міською
думою йому було присвоєно звання почесного громадянина Києва. Знавець київської
старовини В.Ковалінський писав: “Все, чого
досяг Микола Артемійович за своє довге
життя, - багатство і становище у суспільстві
- було результатом його виняткової енергії,
твердого характеру, а його працездатність
просто вражала. Він зазвичай вставав о 4-й
ранку, о 5-й пив каву в кабінеті і починав
прийом зі звітами. О 9-й снідав, закінчував
ділове спілкування зі своїми службовцями і приймав відвідувачів... Другу половину
дня проводив у колі сім’ї. Це був зразковий
сім’янин. Такими ж працьовитими, добрими
й милосердними разом з вірною дружиною
Пелагією Георгіївною вони виховали шестеро своїх дітей - Івана, Олександра, Варвару,
Марію,Єфросинію, Ольгу”.
За 25 років проживання в Києві з прибутків близько 10 млн. рублів на благодійність
Терещенко витратив понад 2 млн. У 1879 році
облаштував дитячий притулок, у 1899-му
при ньому було зведено церкву. Його коштом
були засновані гімназія, торговельні школа
й курси, жіночі комерційні класи. Він сприяв
зведенню будівлі Політехнічного інституту,
розширенню приміщення Подільської жіночої

СПОРТ

була в «Колоса-1». Вони більше атакували
і м’яч тричі влітав у ворота «Зарічанки».
Володарем кубка «Золота осінь-2009»
став «Колос-1».
Організатор турніру Ігор Сухенко подбав не лише про призи футболістам, а й
про безкоштовне харчування спортсменів. Працювало кафе, де кожен зміг попити чаю, соку, скуштувати свіжих булочок,
біляшів.

гімназії. Регулярно виділяв гроші для ремонту
православних храмів, збудував амбулаторну
лікарню, лікарню Червоного Хреста на Подолі. В ті часи страшною пошестю були холера
й тиф, тому Терещенко облаштував спеціальний павільйон, де під час епідемій годували
міську бідноту.
14 жовтня 1899 року громадськість Києва широко відзначила ювілей мецената:
80-річчя від дня народження та 50-річчя державної служби. Відслужили навіть урочистий
молебень. Заслуги перед містом були також
відзначені рішенням про перейменування
Олексіївської вулиці на його честь у Терещенківську. А вдячний бідний люд, для якого меценат так багато зробив, зібрався на Контрактовій площі, де було влаштовано обід на
1200 осіб...
Тисячі киян згадували Миколу Терещенка теплим словом і після його смерті - у
його духовному заповіті було передбачено
великі пожертвування благодійним товариствам, притулкам, лікарням, навчальним
закладам, церквам і монастирям, а також
гроші для допомоги бідним. А всього Микола Артемійович пожертвував людям 5 млн.
рублів.
Після смерті домовину з його тілом кияни
пронесли на руках від Володимирського собору до його будинку на Бібіковському, нині
бульварі Тараса Шевченка. Поховали Миколу
Терещенка у Глухові поряд з батьками.
А більш як через 100 років, 20 червня
2009-го, меценатові і почесному громадянинові столиці нарешті відкрили пам’ятник
на території Науково-практичного центру
дитячої кардіології і кардіохірургії, тієї самої
колишньої безкоштовної лікарні для чорноробів, яку Микола Артемійович побудував.
За матеріалами
періодичних видань
підготувала
Тетяна НОВІКОВА.

ВОЛЕЙБОЛІСТИ З
МАКАРОВА – ГІДНІ СУПЕРНИКИ

Нещодавно у школі Петропавловської Борщагівки Києво-Святошинського району
відбувся турнір з волейболу на приз сільського голови Олексія Кодебського. У змаганнях взяли участь волейболісти із Макарова, селища Тиврів (Вінницька область), села
Хотів (Києво-Святошинський
район) та місцева команда.
У наполегливій багатогодинній боротьбі над волейбольною сіткою перемогу і
кубок здобули волейболісти
Петропавловської Борщагівки. Досить сильну професійну
гру показали макарівці, небагато поступившись переможцям, вони завоювали друге
місце. Спортсмени Хотова
посіли третє місце.
Євген ПІКУЛЬ.

ЗУСТРІЧІ

ПОЕТ СПІЛКУВАВСЯ З УЧНЯМИ

– Цей турнір «Золота осінь» вже став
традиційним у нас, – ділиться враженнями
Ігор Васильович. – Відрадно й те, що нові й
нові команди беруть у ньому участь. Ми виставили і молодшу команду, за яку грають
учні четвертих, п’ятих класів. Саме в таких
матчах вони набувають майстерності.
Радили мені, щоб відразу на двох полях
проводити зустрічі, в нас є такі можливості,
але футболісти, вболівальники цього не хочуть. «Незручно» їм одночасно два матчі дивитися, нічого що довго тривав турнір, проте
задоволення від футбольних баталій отримали і спортсмени, і численні уболівальники.

* * *

Минулої суботи відбувся матч чемпіонату області з футболу між ФК “Макарів” і
командою “Податковий університет” (м. Ірпінь). Два голи на свій рахунок записав Олег
Зборовський, який став кращим бомбардиром макарівської команди. Гостям так і не
вдалося забити бодай одного м’яча.
Інф. «М.в.».

Важливою подією у
житті учнів Макарівського
природничо-математичного ліцею стала зустріч
із надзвичайно талановитою людиною, кандидатом
технічних наук, доцентом
Національного Університету України “Київський політехнічний інститут”, заслуженим
працівником
культури України Віталієм
Іващенком. Захід організувала методист районного
методичного кабінету, учитель української мови та
літератури Тетяна Михайлівна Дзюба.
Поет не пошкодував
свого дорогоцінного часу,
щоб поспілкуватися із дітьми, подарувати їм свою
любов, щирість, викликати
усмішку і замислитися над
справжніми
цінностями
та святинями людського
життя. Знаменно, що в цей
день за вікном районного Центру творчості дітей
та юнацтва ім. Д.Туптала,

який гостинно прийняв
дорогого гостя, накрапав дощ. Адже улюблена
збірка поета носить назву “Краплинки”. На думку
В.Іващенка, кожен повинен знайти свої краплинки,
які можуть лікувати душу,
які допоможуть зрозуміти
себе і світ, повніше і гостріше відчути радощі життя.
Літературний вечір проходив у теплій, дружній атмосфері. Віталій Вадимович змістовно відповідав
на багаточисленні запитання допитливих учнів, із
захопленням цитував свої
неперевершені поезії:
Думки мудріших
на однім зійшлись:
Мета життя продовження і сталість.
Плекай в собі добро,
любов і радість,
Бо саме в них життя
найвищий смисл.
У творчому доробку
автора є 11 збірок і аудиоальбом “Поезії кохання”,

які він люб’язно презентував присутнім. Рядки його
віршів торкаються струн
кохання, глибин людських
взаємин, гармонії буття.
Зацікавило, як дотепно
поет зображує складні реалії життя:
Привчаюсь не жалітися
нікому,
Бо власних прикростей
у кожного доволі,
Сповідую відому
аксіому:
Не скаржитись,
а усміхатись долі.
Незабутня зустріч залишила слід у серці кожного учня, а можливо, навіть
і майбутнього студента
омріяного КПІ. Тому що
справді престижно навчатись у вузі, де викладають
такі неймовірно талановиті
спеціалісти.
Анастасія ОРЄХОВА,
учениця 11 класу
природничоматематичного
ліцею смт. Макарова.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
субота, 24 жовтня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Новий Гулiвер”.
7.10 “Корпорацiя Сiмба”.
7.25 Спiваючий ректор.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Iгри Чемпiонiв.
10.55 “3108”.
11.35 Хто в домi хазяїн?
12.05 Експерти дозвiлля.
12.35 Вихiднi по-українськи.
12.55 Темний силует.
13.45 Парламент.
15.05 Книга.ua.
15.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. “Оболонь” (Київ)
- “Таврiя” (Сiмферополь).
18.00 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
18.35,3.55 Кiно.ua.
19.10,2.20 Х/ф “Людина з бульвару
Капуцинiв”.
21.00 Новини.

21.20 Свiт спорту.
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 Телевистава “Любов i лад”.
4.20 Хто в домi хазяїн?
4.45,5.50 Служба розшуку дiтей.
4.55 Експерти дозвiлля.
5.25 Всеукраїнськi змагання з
кiнного спорту.

УТ-2

6.15 “Хранителi iсторiї”.
6.45 “Без табу з Ольгою
Герасим`юк”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.20 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
11.25 М/ф “Дюймовочка”.
13.25 Фентезi “П`ятеро дiтей i
чаклунство”.

* * *

неділя, 25 жовтня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Чахлик Невмирущий”.
7.10 “Корпорацiя Сiмба”.
7.25 L-формат.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.20 Погода.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
11.50 Т. Цимбал представляє: “Лiнiя
долi”.
12.25 “Околиця”.
12.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Зоря”
(Луганськ) - “Iллiчiвець”
(Марiуполь).

15.05 Здоров`я.
16.00 Благовiсник.
16.35 Аудiєнцiя.
17.15 Олiмпiйський хронометр.
17.50 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв України.
Херсонська 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 Телевистава “Любов i лад”.
2.30 Служба розшуку дiтей.
2.40 “Околиця”.
3.10 Благовiсник.
3.40 Аудiєнцiя.
4.05 “Культурний фронт”.
4.30 Муз.ua.
5.00 Стильна штучка.
5.25 Футбол. Кубок свiту серед
молодi.

Понеділок, 26 жовтня
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.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.20 Д/ф “Справа “божевiльного”.
14.00 Т. Цимбал представляє: “Лiнiя
долi”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Тиждень української моди.
Щоденник.
16.15 Вiкно до Америки.
16.40 Iндиго.
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.
21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.25 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 Український тиждень моди.
3.05 Далi буде...
3.35 Спiваємо французькою.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2

6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Назад - до майбутнього”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.30 Т/с “Крем”.
11.50 Т/с “Некраса поамериканськи”.
12.50 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.50 Х/ф “Повернення
мушкетерiв”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Комедiя “Водiйськi права”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.40 “ТСН”.
23.10 Комедiя “Не зводь очей”.
1.30 Комедiя “Вiкi Крiстiна Барселона”.

вівторок, 27 жовтня
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 Здоров`я.
14.10 Автоакадемiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Тиждень української моди.
Щоденник.
16.15 М/ф “Хоробре серце”.
16.40 Iндиго.
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/с “Загадки археологiї”.
20.40 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Д/ф “Київськi доти”.
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 Український тиждень моди.
3.25 Служба розшуку дiтей.
3.30 Д/ф “Педагогiка Вихора”.
4.00 Д/с “Загадки археологiї”.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Назад - до майбутнього”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 “Караоке на майданi”.
10.55 Т/с “Крем”.
12.10 Т/с “Некраса поамериканськи”.
13.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.10 Т/с “Район Мелроуз”, .
15.15 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.40 “ТСН”.

15.25 “Шiсть кадрiв”.
15.40 Комедiя “Водiйськi права”.
17.40 “Я люблю Україну”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 3”.
23.10 Мелодрама “Антонiя. Сльози
в раю”.
1.20 “Наша Russia”.
2.05 Бойовик “Царство небесне”.
3.20 “Кипучий реактор. Приречений
на вибух”.
4.10 “Загублений свiт. Зона
радiацiйного заробiтку”.
5.05 “Караоке на майданi”.

ІНТЕР

6.10 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
8.40 “Формула кохання”.
I.Петренко.
9.40 “В Городку”.
10.15 “Городок”.
10.50 Х/ф “Вищий пiлотаж”.
14.50 Концерт Ф. Кiркорова.
17.55 Т/с “Сьомiн”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Ювiлейний вечiр М. Жванецького.
22.30 Х/ф “Чарiвник”.

0.15 “Подробицi” - “Час”.
1.00 “Формула кохання”.
1.50 “Знак якостi”.
3.15 “Ключовий момент”.
4.45 М/с “Астро Бой 2”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.20 Погода.
6.25 Факти.
6.45 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
7.20 Максимум в Українi.
8.05 Добрi новини.
8.10 Х/ф “I пролунав грiм”.
10.25 Анекдоти по-українськи.
11.05 Українцi Афiгеннi.
11.30 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
9.5”.
14.00 Х/ф “Розповсюдження вiрусу”.
15.55 Х/ф “Пригоди в Дiнотопiї”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка гробниць”.
21.05 Наша Russia.

№ 43 23 жовтня 2009 р.
21.40 Велика рiзниця.
22.50 Прожекторперiсхiлтон.
23.35 Голi i смiшнi.
23.55 Х/ф “Далеко вiд Лох-Несса”.
1.50 Х/ф “Американський президент”.
2.20 Х/ф “В ефiрi - новини”.
4.30 Т/с “Вiйни з монстрами”.

СТБ

6.05 М/ф “Пригоди Буратiно”.
7.20 Х/ф “Як знайти iдеал”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Як Петя П`яточкін
слоникiв рахував”, “Iвашка з
Палацу пiонерiв”.
11.10 Концерт М. Задорнова “Третє
вухо”.
12.00 Х/ф “Ягуар”.
14.05 “Танцюють всi! 2”.
16.15 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки
голосування”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Королева бензоколонки”.
20.45 “Королева бензоколонки”.
Невiдома версiя.
21.45 “Моя правда. Зачароване

коло Iгоря Нiколаєва”.
22.45 “Зоряне життя. Емiгранти.
Розколенi серця”.
23.50 “Паралельний свiт”.
0.50 Х/ф “Я - лялька”.
2.40 “Мобiльна скринька”.
2.55 Х/ф “Мiчман Панiн”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Х/ф “Макс Мiнскi i я”.
7.35 Х/ф “Грошi на двох”.
9.35 Будинок закритий на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.20 Iнтуїцiя.
12.20 Info-шок.
13.35 Формула драйву.
14.05 “Файна Юкрайна”.
14.45 Дольчевiта Капут.
15.15 Хто проти блондинок?
16.50 Х/ф “Бiй з тiнню”.
19.40 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: Прокляття чорної
перлини”.
22.20 Хто проти блондинок?
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Екс-коханець”.
1.35 Х/ф “Теорiя вбивства”.
3.05 Студiя Зона ночi.
3.10 Свiт Ю. Дрогобича.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
УТ-2

6.00 “Хранителi iсторiї”.
6.55 М/ф “Дюймовочка”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.20 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
11.10 “Караоке на майданi”.
12.10 “Смакуємо”.
12.55 “Шiсть кадрiв”.
13.15 “Танцюю для тебе 3”.
16.45 Х/ф “Повернення
мушкетерiв”.
19.30 “ТСН - тиждень”.
20.15 “Я люблю Україну”.
22.00 “Свiтське життя”.
23.05 Комедiя “Вiкi, Крiстiна,
Барселона”.
1.35 Мелодрама “Антонiя. Сльози
в раю”.
3.05 Х/ф “Три мушкетери: 27 рокiв
по тому”.
4.00 Х/ф “Алi-Баба та 40
розбiйникiв”.
5.30 Х/ф “П`ятеро дiтей i чаклунство”.

ІНТЕР

6.05 Бокс. В. Узелков - Т.Адамек.
7.10 “Квадратний метр”.
7.55 Т/с “Сьомiн”.
3.20 “Документ”.
4.20 Комедiя “Не зводь очей”.

ІНТЕР

6.00 “Неймовiрнi подорожi”.
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”. I.
Петренко.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 Х/ф “Стережись автомобiля”.
14.05 “Позаочi”. Джамала.
15.00 Х/ф “Днi Надiї”.
17.00 Новини.
17.15 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Блуднi дiти”.
23.40 “Паралельнi свiти. Посланцi
загробного свiту”.
0.45 “Мiста пiдземного свiту.
Лондон”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Двiчi в життi”.
2.55 “Неймовiрнi подорожi”.
3.50 “Знак якостi”.
23.10 Комедiя “Татусi”.
1.35 “Документ”.
2.35 “ТСН”.
3.05 Комедiя “Татусi”.
4.35 Т/с “Циганське серце”.
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.00 “Неймовiрнi подорожi”.
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”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Пряжа
напiвшерстяна.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 “Паралельнi свiти. Посланцi
загробного свiту”.
14.55 Т/с “У колi першому”.
15.50 “Ключовий момент”.
16.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.

10.05 “Україно, вставай!”
10.35 “Позаочi”. Джамала.
11.35 “Найрозумнiший”.
13.30 Х/ф “Хочу дитину”.
15.55 Х/ф “Я рахую: раз, два, три...”
17.55 Т/с “Блуднi дiти”.
20.00 “Подробицi”.
20.50 Т/с “Блуднi дiти”.
23.00 Х/ф “Вiдчуваючи Мiннесоту”.
1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.55 “Позаочi”.
2.45 “Знак якостi”.
4.05 “Ключовий момент”.
4.50 М/с “Астро Бой 2”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.10 Факти.
6.25 Т/с “Альф”.
7.00 Х/ф “Пригоди в Дiнотопiї”.
9.25 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Наша Russia.
13.35 Прожекторперiсхiлтон.
14.20 Велика рiзниця.
15.25 Анекдоти по-українськи.
4.30 “Ключовий момент”.
5.10 “Мiста пiдземного свiту.
Лондон”.
5.55 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.15 Погода.
5.20 Країна повинна знати. К.
Стогнiй.
5.40 Факти тижня.
6.20 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Х/ф “Великий”.
11.10 Анекдоти по-українськи.
11.45 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.50 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка гробниць 2: Колиска
життя”.
16.20 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей
весни”.
17.30 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
20.50 Т/с “Десантура”.
21.50 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей
весни”.
23.00 Свобода слова.
1.30 Надзвичайнi новини.
21.30 Т/с “Блуднi дiти”.
23.40 “В. Iвасюк. Iдеальне
вбивство”.
0.55 “Ударна хвиля”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.35 Т/с “Двiчi в життi”.
3.25 “Неймовiрнi подорожi”.
4.20 “Судовi справи”.
5.05 “Ударна хвиля”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

5.50 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
10.05 “Смак”.
11.40 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
15.05 Т/с “Десантура”.
16.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей
весни”.
17.30 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.

16.00 Українцi Афiгеннi.
16.20 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка гробниць”.
18.45 Факти тижня.
19.25 Країна повинна знати.
К.Стогнiй.
19.55 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка гробниць 2. Колиска
життя”.
22.40 Х/ф “Чистильник”.
0.30 Х/ф “Клуб страху”.
2.30 Iнтерактив: Тижневик.

СТБ

6.05 М/ф.
7.15 Х/ф “Подаруй менi мiсячне
свiтло”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.30 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
13.10 “У пошуках iстини. Сiдней
Рейлi: сiмейна драма агента
“007”.
14.15 “Слiдство вели. Бунт знедолених”.
15.20 Д/ф “Гiркий присмак
кохання”.
16.00 “Правила життя. Вулична
отрута”.
1.55 Х/ф “Чистильник”.
3.20 Факти.

СТБ

5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Д/ф “Гiркий присмак кохання”.
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 “Тяжiння”.
11.50 “Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. На все заради
неї”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Микола
Караченцов”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. Ося Шор
проти Остапа Бендера”.
20.10 “Чужi помилки. Дiвчина без
iменi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Лолiта
Мiлявська”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “На Вас чекає громадянка
Нiканорова”.
2.15 Х/ф “Прощавай, шпана замоскворецька”.
21.00 Т/с “Десантура”.
22.05 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей
весни”.
23.10 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.30 Х/ф “Iнферно”.
2.55 Факти.
3.30 Т/с “Крутi перцi”.
4.55 Т/с “Трафiк”.
5.40 Анекдоти по-українськи.

СТБ

5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Д/ф “Сповiдь злодiя”.
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 “Фото моєї дiвчини”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Дiвчина без
iменi”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Лолiта
Мiлявська”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. Продуктимутанти”.
20.10 “Чужi помилки. Подвiйна гра”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.

3.20 Слово i зiлля.
3.35 Медицина Київської Русi.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.
4.50 Студiя Зона ночi. Культура.
4.55 Репресована культура. Незнищуване суспiльство №1.
5.35 Студiя Зона ночi. Культура.
5.40 Дерево пiд вiкном.
6.05 Зона ночi.

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”.
10.10 М/ф “Спайдермен”.
11.05 Х/ф “Епоха 2: Еволюцiя”.
13.00 “Вайп Аут”.
14.00 Т/с “Версiя”.
16.00 Х/ф “Вихiд”.
18.00 Х/ф “Розпечена субота”.
20.20 Х/ф “Убивця, що плаче”.
22.30 Х/ф “Листковий пирiг”.
0.45 Х/ф “Тропiчнi близнюки”.
2.40 “Речовий доказ”.
4.00 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

* * *

17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл”.
20.00 Х/ф “Тяжiння”.
22.00 Х/ф “Фото моєї дiвчини”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.05 Х/ф “Катала”.
2.30 Х/ф “Беззаконня”.

2.35 Бий, хто безневинний.
2.50 Студiя Зона ночi.
2.55 Невiдома Україна.
3.45 Студiя Зона ночi.
3.50 Джерела Батькiвщини.
4.05 Братiя i дружина.
4.20 У литовський час.
4.35 Дике поле.

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

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”. Небезпечна
професiя - суддя.
15.15 “Легенди бандитського Києва”. Фальшивi “катеньки”.
15.50 “Бандитський Петербург 5”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Розпечена субота”.
21.00 Х/ф “Комодо проти кобри”.
23.10 Х/ф “Сiм мумiй”.
0.50 Х/ф “Листковий пирiг”.
2.50 “Речовий доказ”.

НОВИЙ КАНАЛ

4.20 Студiя Зона ночi. Культура.
4.25 Таємницi української
нацiональної кухнi.
4.45 Писанки.
5.05 Кубло.
5.20 Зона ночi.

6.00 Х/ф “Два брати”.
7.45 Церква Христова.
7.55 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик старти.
9.05 Фабрика зiрок 3.
11.55 Фабрика зiрок 3.
14.35 Шоуманiя.
15.20 Ексклюзив.
16.05 Аналiз кровi.
16.50 Info-шок.
17.50 Т/с “Батьковi дочки”.
20.00 Фабрика зiрок 3.
22.15 Фабрика зiрок 3. Ще не все.
22.45 “Файна Юкрайна”.
23.30 Спортрепортер.
23.35 Х/ф “Її серце”.
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.
1.45 Третя влада.

5.25 Т/с “Петя Чудовий”.
6.10 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне
шоу”.
9.20 Х/ф “Колiр чарiвництва”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як я познайомився з
вашою мамою 3”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Живий до запитання”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Бар край дороги Ред Рок
Вест”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Запорiзька Сiч. Витоки.
2.55 Козацкий флот.
3.10 Зоряна година козацтва.
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Невiдома Україна.
23.20 “Моя правда. Михайло Круг:
життя в стилi 90-х”.
0.15 “Вiкна-спорт”.
0.40 Х/ф “Салон краси”.
2.15 Х/ф “Любов зла”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Т/с “Петя Чудовий”.
6.10 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне
шоу”.
9.30 Х/ф “Колiр чарiвництва 2”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як я познайомився з
вашою мамою 3”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.35 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Живий до запитання”.
0.30 Репортер.
1.00 Х/ф “У свiтлi вогнiв стадiону”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 Козацтво: руїна.
3.05 Там на горi сiч iдi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Хто заплатить за удачу?”
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Одностатеве
кохання.
9.15 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.15 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.15 Т/с “Бандитський Петербург
5”.
13.45 “Хронiка надзвичайних подiй”.
14.55 Х/ф “Епоха 2: Еволюцiя”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 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 “Комодо проти кобри”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.20 Закаляя юнацтво.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 О. Довженко. Думки пiсля
життя.
4.55 Ступенi до неба.
5.15 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
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”.
15.00 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
17.00 Х/ф “Вiчний поклик”, 2 с.
Фiльм 2.
18.25 “Речовий доказ”. Замовлено:
вбити!
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 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 “Мiсяць пустелi”.
2.15 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 43 23 жовтня 2009 р.
Середа, 28 жовтня
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 “Знайдемо вихiд”.
14.05 Книга.ua.
15.00 Новини.
15.55 Концертна програма
“Студента потрiбно
любити”.
16.40 Iндиго.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
20.00 Особливий погляд.
20.35 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
22.05 Д/ф “Кобза”.
22.35 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1.20 Український тиждень моди.
3.45 Д/ф “Освiдчення в
любовi”.
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Назад - до майбутнього”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.55 Т/с “Крем”.
12.10 Т/с “Некраса поамериканськи”.
13.10 Т/с “Район БеверлiГiллз”.
14.10 Т/с “Район Мелроуз”, .
15.15 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.

чеТвер, 29 жовтня
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 Фольк-music.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.55 Фестиваль дитячої творчостi
“Змiнимо свiт на краще!”
16.40 Iндиго.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.15 Погода.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 Д/с “Загадки археологiї”.
20.40 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
22.05 Д/ф “Кобза”.
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 Український тиждень моди.
3.45 Громадська варта.
4.00 Д/с “Загадки археологiї”.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Назад - до майбутнього”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.55 Т/с “Крем”.
12.10 Т/с “Некраса поамериканськи”.
13.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.10 Т/с “Район Мелроуз”, .
15.15 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.40 “ТСН”.

п’ятниця, 30 жовтня
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.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Крок до зiрок.
13.50 Вихiднi по-українськи.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.30 Енергетична Україна.
16.10 М/ф “Казка тайги”.
16.25 Пазли.
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 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
21.55 Право на захист.
22.15 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

23.10 Погода.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Український тиждень моди.
3.05 Т/с “Стеж за мною”.
3.50 ПроРегбi.
4.05 “Надвечiр`я”.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Назад - до майбутнього”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.55 Т/с “Крем”.
12.10 Т/с “Некраса поамериканськи”.
13.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.10 Т/с “Район Мелроуз”, .
15.15 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.

субота, 31 жовтня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Усипальниця
гетьмана Розумовського”.
6.15 Крок до зiрок.
6.45 Золота десятка М. Поплавського.
8.10 Наркоманiя вилiковна.
8.35 Здоров`я.
9.00 Анонс передач.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Iгри Чемпiонiв.
10.55 “3108”.
11.40 Хто в домi хазяїн?
12.10 Експерти дозвiлля.
12.45 Вихiднi по-українськи.
13.10 Темний силует.
14.05 Парламент.
15.35 Спадщина А. Шептицького.
16.45 Д/ф “Сад надiї А.Гайдамаки”.
17.25 Кiно.ua.
18.15 Всеукраїнська премiя
“Жiнка третього тисячолiття”.

Церемонiя нагородження.
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 Український тиждень моди.
3.00 Служба розшуку дiтей.
3.10 “Попередження”.
3.55 Д/ф “Бокаса Перший. Останнiй
африканський iмператор”.
4.50 Хто в домi хазяїн?
5.20 Експерти дозвiлля.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2

6.15 “Лiтаючий будинок”.
6.45 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.20 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.

22.40 “ТСН”.
23.10 Комедiя “Це не я, це
- вiн”.
1.35 “Документ”.
2.35 “ТСН”.
3.05 Комедiя “Це не я, це вiн”.
4.40 Т/с “Циганське серце”.
5.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.00 “Неймовiрнi подорожi”.
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”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Овочеве
асортi.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 “В. Iвасюк. Iдеальне
вбивство”.
14.55 Т/с “У колi першому”.
15.55 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
23.05 “Проспорт”.
23.10 Комедiя “Лiворуч вiд лiфта”.
1.25 “Документ”.
2.25 “ТСН”.
2.55 Комедiя “Лiворуч вiд лiфта”.
4.20 Т/с “Циганське серце”.
5.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.45 “Смакуємо”.

ІНТЕР

6.00 “Неймовiрнi подорожi”.
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”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Повзунки.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 “Сповiдь дружин олiгархiв”.
14.55 Т/с “У колi першому”.
15.55 “Ключовий момент”.
16.55 “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 Т/с “Блуднi дiти”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.20 Фентезi “Вовкодав”.
0.25 “Наша Russia”.
1.10 Бойовик “Сукiякi вестерн
Джанго”.
3.05 Т/с “Циганське серце”.
3.50 “Святвечiр” у палацi “Україна”.
5.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.00 “Неймовiрнi подорожi”.
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 3”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Мед бджолиний натуральний.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 “Всесвiтнiй потоп як передчуття”.
14.55 Т/с “У колi першому”.
15.55 “Ключовий момент”.
11.25 М/ф “Титан: Пiсля загибелi
Землi”.
13.20 Бойовик “Турборейнджери”.
15.30 “Шiсть кадрiв”.
15.45 Комедiя “Переполох у школi”.
17.40 “Я люблю Україну”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 3”.
23.10 Мелодрама “Осiнь у НьюЙорку”.
1.40 “Наша Russia”.
2.05 Фентезi “Вовкодав”.
4.20 Бойовик “Сукiякi вестерн
Джанго”.

ІНТЕР

6.20 “Живий рай”.
7.15 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
9.50 “Формула кохання”. О.
Сумська.
10.50 “У Городку”.
11.25 “Городок”.
12.00 Х/ф “Термiново в номер”.
16.00 Фiнальний гала-концерт
“Мiсце зустрiчi”.
17.50 Т/с “Сьомiн”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Блуднi дiти”.
23.40 “Почати спочатку:
Сповiдь дружин олiгархiв”.
0.55 “Повiтрянi бої”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.35 Т/с “Двiчi в життi”.
3.20 “Неймовiрнi подорожi”.
4.10 “Судовi справи”.
5.00 “Повiтрянi бої”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
10.05 “Смак”.
11.40 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
15.05 Т/с “Десантура”.
16.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
17.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.

21.00 Т/с “Десантура”.
22.05 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.15 Спорт.
1.30 Х/ф “Дивнi стосунки”.
3.20 Факти.
5.55
6.20
6.50
6.55
7.00

СТБ

Т/с “Кулагiн i Партнери”.
Д/ф “Список кiлера”.
“Вiкна-новини”.
“Бiзнес +”.
Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Подвiйна
гра”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Михайло
Круг: життя в стилi 90-х”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Публiчна
ганьба!”
20.20 “Чужi помилки. “СантаБарбара по-херсонськи”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.

23.35 “Всесвiтнiй потоп як передчуття”.
0.50 “Загибель людини-ведмедя”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.35 Т/с “Двiчi в життi”.
3.20 “Неймовiрнi подорожi”.
4.10 “Судовi справи”.
5.00 “Знак якостi”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

22.05 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей
весни”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.15 Спорт.
1.30 Х/ф “Бiлий палац”.
3.10 Факти.
3.45 Т/с “Крутi перцi”.
4.25 Т/с “Трафiк”.
5.15 Т/с “Офiс 2”.

6.00 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
10.05 “Смак”.
11.40 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
15.05 Т/с “Десантура”.
16.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей
весни”.
17.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
21.00 Т/с “Десантура”.

5.50 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Д/ф “За крок до смертi”.
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 “Смугастий рейс”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. СантаБарбара по-херсонськи”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Дана Борисова”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Велика i Жахлива Фаїна Раневська”.
20.10 “Чужi помилки. Помста за
сина”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

ICTV

16.55 “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 Х/ф “8 мiльйонiв способiв
померти”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Т/с “Двiчi в життi”.
3.50 “Неймовiрнi подорожi”.
4.45 “Судовi справи”.
5.25 “Знак якостi”.
6.05 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
10.05 “Смак”.
11.40 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.05 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
15.10 Т/с “Десантура”.
16.30 Х/ф “Солдати фортуни”.
20.30 Фiнальний гала-концерт
“Мiсце зустрiчi”.
22.30 Х/ф “Золото Кольджата”.
0.15 “Подробицi” - “Час”.
0.55 “Формула кохання”.
1.50 “Знак якостi”.
2.15 “Живий рай”.
3.00 “Ключовий момент”.
4.30 М/с “Пригоди Гiпермiна”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.10 Факти.
6.40 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
7.10 Максимум в Українi.
7.55 Добрi новини.
8.00 Х/ф “Солдати фортуни”.
10.25 Анекдоти по-українськи.
11.05 Українцi Афiгеннi.
11.30 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
14.05 Х/ф “Деккер-далекобiйник”.
16.15 Х/ф “Близнюки”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Машина часу”.

СТБ

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.30 Надзвичайнi новини.
20.00 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
21.05 Максимум в Українi.
21.50 Ти не повiриш!
22.45 Голi i смiшнi.
23.45 Спорт.
23.55 Автопарк.
0.45 Надзвичайнi новини.
1.20 Х/ф “Мрець”.
2.45 Факти.
3.15 Погода.
3.20 Т/с “Крутi перцi”.
4.35 Т/с “Трафiк”.

СТБ

5.50 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Д/ф “В лiжку з вбивцею”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “ВусоЛапоХвiст”.
9.30 Х/ф “Чорна стрiла”.
11.50 Х/ф “Пригоди Квентiна Дорварда - стрiлка королiвської
гвардiї”.
13.50 Х/ф “Вогнем i мечем”.
17.45 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки
голосування.
21.00 Наша Russia.
21.45 Велика рiзниця.
22.50 Прожекторперiсхiлтон.
23.35 Голi i смiшнi.
0.00 Х/ф “День воїна”.
2.00 Х/ф “Померти знову”.
3.50 Т/с “Крутi перцi”.
5.20 Т/с “Трафiк”.

СТБ

5.45 М/ф “Лiкар Айболить”.
7.00 Мюзикл “Вечори на хуторi
поблизу Диканьки”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 Концерт М. Задорнова “Третє
вухо”.
11.45 Х/ф “Мiльйон рокiв до нашої
ери”.
13.50 “Танцюють всi! 2”.
16.00 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки
голосування.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
21.00 “Весiлля в Малинiвцi”.
Невiдома версiя.
22.00 “Моя правда. Велика i Жахлива Фаїна Раневська”.
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22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Дана
Борисова”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Вони билися за
Батькiвщину”.
2.15 Х/ф “Зникнення свiдка”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20
6.05
6.50
6.55
7.10
9.00

Т/с “Петя Чудовий”.
Т/с “Загубленi”.
“Пiдйом”.
Т/с “Друзi”.
“Пiдйом”.
М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
9.40 Х/ф “Пастка для батькiв
2”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як я познайомився з
вашою мамою 3”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.35 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Живий до запитання”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Таїсiя Повалiй:
без гламура”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “Вони билися за
Батькiвщину”.
2.10 Х/ф “Попереднє
розслiдування”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Петя Чудовий”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 “Велике мультиплiкацiйне шоу”.
9.30 Х/ф “Викупити Кiнга”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 “Велике мультиплiкацiйне
шоу”.
13.45 М/с “Полiцейська академiя”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Як я познайомився з
вашою мамою 3”.
14.40 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.35 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Живий до запитання”.
0.30 “ВусоЛапоХвiст”.
1.10 “Вiкна-спорт”.
1.25 Х/ф “Бережiть чоловiкiв”.
2.40 Х/ф “Великий атракцiон”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 “Велике мультиплiкацiйне шоу”.
9.30 Х/ф “Нескiнченна iсторiя 2”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
12.40 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як я познайомився з
вашою мамою 3”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.35 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Х/ф “Бiй з тiнню 2”.
23.20 “Файна Юкрайна”.
0.05 Камедi-клаб Росiя.
1.00 Репортер.
1.20 Спортрепортер.
1.30 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
23.00 “Зоряне життя. Публiчна
ганьба!”
0.10 “Паралельний свiт”.
1.10 Х/ф “Нiкiта”.
3.10 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.35 Х/ф “Лапи”.
7.00 Х/ф “Уїллоу”.
9.35 Будинок закритий на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.25 Формула драйву.
13.50 “Файна Юкрайна”.
14.35 Дольчевiта Капут.
15.15 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.45 Фабрика зiрок 3. Концерт.
18.10 Фабрика зiрок 3. Пiдготовка
до гала-концерту.
19.20 Х/ф “Пiрати Карибського
моря. Скриня мерця”.
22.25 Хто проти блондинок?
23.35 Спортрепортер.
23.40 Х/ф “Пляж”.
2.10 Студiя Зона ночi. Культура.
2.15 Казимир Великий, або Мальович селянський.

0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Критичний рiвень”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 З полонитиму на волю.
2.45 Останнi лицарi.
3.00 Драй Храму: останнi
сторiнки.
3.30 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
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”.
14.55 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Правда життя”. Його
величнiсть випадок.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Боєць”.
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 “Нещаднi”.
2.25, 4.50 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Мiсяць над Парадором”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Хто лiкував рани козакам?
3.00 Добродiйна медицина.
3.10 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
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”.
14.55 Т/с “Боєць”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Легенди бандитського Києва”. Справа “ведмежатникiв”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Боєць”.
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 “Торговцi сексом”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
2.55 Козак - душа правдива.
3.10 Козацькi могили.
3.25 Пам`ятай про життя.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
5.20 Пристрастi навколо символiки.
5.40 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
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 “Суто англiйськi вбивства”.
14.45 Т/с “Боєць”.
16.45 Т/с “Мiй особистий ворог”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Небезпечна комбiнацiя”.
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 “Спокуса”.
2.40 “Свiдок”.
3.05 “Особистий погляд”.
3.55 “Речовий доказ”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
2.45 Перемога над сонцем. Епiлог.
3.10 Студiя Зона ночi.
3.15 Невiдома Україна.
4.55 Студiя Зона ночi. Культура.
5.00 “Культурна спадщина”.
5.25 Дiйовi особи.
5.45 Зона ночi.

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”.
10.30 Х/ф “Поле битви - Земля”.
13.00 “Вайп Аут”.
14.00 Т/с “Версiя”.
16.00 Х/ф “Небезпечна
комбiнацiя”.
18.00 Х/ф “Вiйна”.
20.45 Х/ф “Спокуса”.
23.15 Х/ф “Апокалiпсис: останнiй
день”.
1.30 Х/ф “Чари чи кохання”.
2.30 “Речовий доказ”.
4.00 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

8

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 43 23 жовтня 2009 р.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
«ПРИЯЗНА АДМІНІСТРАЦІЯ»

З метою виявлення та поширення кращого досвіду роботи органів виконавчої влади з громадськістю, заохочення і стимулювання органів виконавчої
влади, які надають послуги на високому професійному рівні і відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 року №933 Про проведення
всеукраїнського конкурсу „Приязна адміністрація” започатковано проведення
з 2008 року Всеукраїнського конкурсу „Приязна адміністрація”.
Враховуючи особливості функціональних повноважень органів
виконавчої влади та їх організаційноправовий статус, конкурс проводиться у чотирьох номінаціях:
- центральні органи виконавчої
влади;
- центральні органи виконавчої
влади, які мають свої територіальні
органи;
- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації;
- районні, районні в Автономній
Республіці Крим, у містах Київ та Севастополь державні адміністрації,
міські державні адміністрації.
Конкурс проводиться у три
етапи. Під час першого етапу орга-

ни виконавчої влади заповнюють і
направляють до Головдержслужби
анкету учасника конкурсу. Відомості
в анкеті проходять перевірку (аудит)
експертною групою.
Протягом другого етапу проводиться оцінювання роботи органів
виконавчої влади споживачами послуг (громадяни, які звертаються до
органу за наданням послуг, громадські організації тощо).
За результатами третього підсумкового етапу визначаються переможці
конкурсу - органи виконавчої влади,
якими досягнуто найкращих результатів у питаннях роботи з громадськістю,
доступності, зручності, відкритості та
своєчасності надання послуг.
Переможці конкурсу серед районних, районних в Автономній

З АП И Т У ВА Л И ВІДПОВІДАЄМО
НАМ ПОСТІЙНО ЗАТРИМУЮТЬ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ,
ВИПЛАЧУЮТЬ В РІЗНІ ТЕРМІНИ. ЧИ ІСНУЮТЬ ЯКІСЬ
ЧІТКІ СТРОКИ ДЛЯ ЇЇ ВИПЛАТИ?
Як визначає ст. 115
КЗпП України, заробітна плата виплачується
працівникам регулярно в
робочі дні в строки, встановлені договором, але
не рідше двох разів на
місяць через промі-жок
часу, що не перевищує
шістнадцяти календарних днів. При цьому, коли
день виплати заробітної
плати збігається з вихідним, святковим чи неробочим днем, то заробітна плата виплачується напередодні.
10 РОКІВ ТОМУ КУПИЛИ З ДРУЖИНОЮ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ЯКИЙ ОФОРМИЛИ НА НЕЇ. ДРУЖИНА ПОМЕРЛА, І Я ЗВЕРНУВСЯ ДО НОТАРІУСА
ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЖИТЛА НА СЕБЕ. ОДНАК
З’ЯСУВАЛОСЯ, ЩО ДРУЖИНА СКЛАЛА ЗАПОВІТ НА
КОРИСТЬ ПЛЕМІННИЦІ. Я ПЕНСІОНЕР ЗА ВІКОМ, НЕ
ПРАЦЮЮ. ЧИ ВТРАЧАЮ Я СВОЄ ЖИТЛО, В ЯКОМУ
ПРОЖИВ СТІЛЬКИ РОКІВ?
Спадкування можливе двома шляхами: за законом
і за заповітом. Ви як законний чоловік спадкодавця є
спадкоємцем за законом першої черги. Проте існує заповіт (спадкування за заповітом). Відповідно до ст. 1241 ЦК
України, у вашому випадку, ви маєте право на обов’язкову
частку у спадщині, оскільки за віком є непрацездатною
особою. Така частка складає половину будинку (тобто половину частки, яка належала б вам у разі спадкування за
законом), а іншу половину, на жаль, отримає племінниця.
Можливий ще один варіант. Згідно ст. ст. 1226, 1279 ЦК
України, ви маєте право на виділ своєї особистої частки зі
спільного майна подружжя до моменту розподілу спадку
зі зверненням з заявою до нотаріуса. Таким чином маєте
змогу отримати три чверті будинку, а племінниця отримає лише одну чверть.
Я ВИЙШЛА ЗАМІЖ, ОДНАК ПРИ ОДРУЖЕННІ ПРІЗВИЩЕ НЕ ЗМІНЮВАЛА. ТЕПЕР МАЮ НАМІР ЗМІНИТИ
НА ПРІЗВИЩЕ ЧОЛОВІКА. ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
Зміна прізвища здійснюється за заявою громадянина
відповідним відділом реєстрації актів цивільного стану.
До заяви необхідно надати: свідоцтво про народження
заявника; свідоцтво про шлюб; свідоцтва про народження дітей (якщо є спільні діти); фотокартка. Проте, в окремих випадках, коли заявник перебуває під слідством, має
судимість, при поданні про себе неправдивих відомостей
державним органом може бути відмовлено у наданні дозволу на зміну прізвища.
ПІСЛЯ СМЕРТІ БАБУСІ ПОЧАВ ОФОРМЛЯТИ
СПАДЩИНУ НА ЇЇ МАЙНО, ЯКЕ ВОНА МЕНІ СПАДКУВАЛА ЗА ЗАПОВІТОМ. ПІДКАЖІТЬ, ЯКИЙ РОЗМІР
ДЕРЖАВНОГО МИТА ЗА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА
ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ? І ЧИ СПЛАЧУЮТЬСЯ В
ЦЬОМУ ВИПАДКУ ПОДАТКИ?
Як визначено Декретом КМУ “Про державне мито”,
за видачу свідоцтва про право на спадщину сплачується
державне мито у розмірі 0,5 відсотка від суми спадщини.
Якщо в спадщині є земельна ділянка, то за отримання свідоцтва на земельну ділянку необхідно ще сплатити державне мито у розмірі - 0,1 відсотка від вартості земельної
ділянки. Також, згідно з ЗУ “Про податок з фізичних осіб”,
при отриманні спадщини, сплачується податок за ставкою
5 відсотків від вартості об’єкта оподаткування.
Андрій ОНІЩЕНКО,
юрист.

“ДІТИ ЗА ЧИСТУ ЕНЕРГІЮ”

Республіці Крим, у містах Київ та
Севастополь державних адміністрацій нагороджуються
дипломами,
пам’ятним знаком «Переможець
Всеукраїнського конкурсу „Приязна адміністрація” серед районних,
районних в Автономній Республіці
Крим, у Києві та Севастополі державних адміністрацій”.
Інформація про результати проведення конкурсу публікується у газеті
«Урядовий кур’єр», журналі «Вісник
державної служби України», на офіційному веб-сайті Головдержслужби.
Досвід роботи переможців конкурсу узагальнюється Головдержслужбою України та поширюється
серед органів виконавчої влади.
Запрошуємо громадян до участі
у конкурсі через заповнення анкет
споживачів, розміщених у приміщеннях та на веб-сайтах відповідних органів виконавчої влади.
За детальною інформацією
звертайтесь до Управління державної служби в Київській області
за тел.: 286-02-21, 286-02-20.

АНТИКОНКУРЕНТНІ
УЗГОДЖЕНІ ДІЇ

Антимонопольний комітет України провів перевірки з
дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення закупівельних послуг
з організації харчування дітей області, які постраждали
внаслідок чорнобильської катастрофи. У діях учасників тендерів виявлено антиконкурентні узгоджені дії, що
спричинили спотворення їх результатів. Зокрема, це TOB
«Іаспис», ЗВП «Хутровик», TOB «Візит», Богуславське CT
«Українка», СПД «Федорчук Л.М.», ПП «Остапенко A.B.»,
TOB «Технобудпостач», ДП МОУ «Білоцерківський військторг», ОШХ при Бородянському РВНО, КПГХ «Продсервіс», TOB «Дніпро», TOB ТВП «Контракт».

ПРИПИНЕНО
ПОРУШЕННЯ З БОКУ
ЗАТ «КИСНЕВИЙ ЗАВОД»

У ході державної перевірки з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції у сфері
закупівель медичного кисню медичними закладами області виявлено, що безпосередній виробник ЗАТ «Кисневий завод» є основним постачальником. А також у договорах з однаковою схемою постачання товару медичним
закладам товариство застосовувало різні умови визначення ціни за 1 тонну медичного кисню та його доставку,
що є порушенням законодавства у вигляді зловживання
монопольним (домінуючим) становищем на ринку реалізації медичного кисню.
За рекомендаціями Київського обласного відділення
антимонопольного комітету України ЗАТ «Кисневий завод» усунув порушення і повернув кошти за медичний кисень та послугу з його доставки медичним закладам згідно економічно-необгрунтованих цін на суму 67 640 грн.
«Для уникнення порушення законодавства про захист
економічної конкуренції підприємства можуть звернутися до Київського обласного відділення антимонопольного комітету України з письмовою заявою та отримати
відповідні роз’яснення з актуальних питань» - зазначила
голова Київського обласного відділення антимонопольного комітету України Н.Доктаренко.
Київське обласне територіальне відділення АМКУ.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ запрошує взяти участь у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «ДІТИ ЗА ЧИСТУ
ЕНЕРГІЮ».
Конкурс дитячої творчості має два напрямки:
- конкурс малюнків;
- конкурс речівок та віршів.
У заході можуть брати участь вікові групи:
- діти з 6 до 10 років;
- діти з 11 до16 років.
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості проводиться в рамках загальнодержавного Тижня енергоефективності.
Метою його є формування енергоефективного світогляду в суспільстві шляхом залучення підростаючого
покоління до навчально-практичної діяльності з питань
ефективного використання енергетичних ресурсів, пошуку та підтримки обдарованих дітей, створення умов
для їх подальшої творчості, сприяння професійному самовизначенню молоді, активізації творчої діяльності вчителів.
Конкурс проводиться під девізом: «ЛЮБИШ
УКРАЇНУ? СПОЖИВАЙ ЕНЕРГІЮ РОЗУМНО!»
ТЕМАТИКА РЕЧІВОК ТА ВІРШІВ:
- ефективне використання енергетичних ресурсів;
використання відновлюваної енергії (сонця, вітру,
місцевих видів палива).
ТЕМАТИКА МАЛЮНКІВ:
- використання сонячної енергії;
- використання вітрової енергії;
- використання місцевих видів палива;
- використання гідропотенціалу.
В конкурсі можуть брати участь учні, вихованці, слухачі загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів,
дитячих будинків двох вікових груп:
- перша група – діти з 6 до 10 років;
- друга група – діти з 11 до 16 років.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:
Конкурс стартував 5 жовтня 2009 року і завершується 1 грудня 2009 року.
Кінцевий термін подачі робіт – не пізніше 21 листопада 2009 року.
Фінал конкурсу – 2 грудня 2009 року.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ КОНКУРСУ:
Вірш або речівка мають бути виконані на паперовому
або картонному аркуші у форматі А4. На аркуші має бути
підпис, в якому повинно міститися ім’я та прізвище автора, а також назва роботи.
Конкурсна робота надсилається в завершеному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, провулок Музейний, 12,
НАЕР (з приміткою «Конкурс речівок та віршів»). До робіт
додається заповнена реєстраційна форма на 1 стор.
Матеріали, що не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.
Оцінювання робіт та підведення підсумків конкурсу
проходитиме з 8 по 18 грудня 2009 року.
Нагородження переможців дипломами та заохочувальними призами відбудеться 17 грудня 2009 року.
Роботи переможців будуть розміщені на сайті НАЕР www.naer.gov.ua (дитяча сторінка «Діти за
чисту енергію») та в журналі «Енергозбереження».
Додаткову інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати за тел.: 253-90-08, 253-90-38 (відділ
інформаційного забезпечення та ЗМІ НАЕР.
Додаткову інформацію та зразок реєстраційної
картки можна отримати на веб - сайті www.makariv.
org або у відділі житлово-комунального господарства з райдержадміністрації адресою: смт Макарів,
вул. Фрунзе, 30, тел. 5-12-88.

ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ
НЕПОВНОЛІТНІХ

Неповнолітні, тобто особи, що не
досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються
у правах до повнолітніх, а в галузі
охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці
користуються пільгами, встановленими законодавством України.
За загальним правилом, допускається прийняття на роботу лише
осіб, що досягли шістнадцятирічного
віку.
Як виняток, за згодою одного із
батьків або осіб, що їх замінюють
(піклувальників), допускається прийняття осіб, які досягли 15-річного
віку. Закон не встановлює форми такої згоди. Практично доцільно, щоб
вона давалася письмово. Це виключило б спори з приводу того, чи була
така згода.
Допускається також прийняття на
роботу осіб, які досягли чотирнадця-

тирічного віку. При цьому прийняття
на роботу повинно відповідати ряду
умов:
1) з метою підготовки молоді до
продуктивної праці навряд чи можна
порушувати питання про незаконність укладення трудового договору
з особою, яка не досягла 15-річного
віку, тільки тому, що відсутня така
мета. З формулювання статті, що
коментується, можна зробити висновок про те, що сторони трудового
договору і взагалі не зобов’язані переслідувати цю мету. Названа мета
малася на увазі законодавцем, коли
він приймав рішення про внесення
цього правила до Кодексу законів
про працю. Це – мотивація законодавцем свого рішення;
2) на роботу відповідно до частини третьої ст. 188 КЗпП підлягають учні загальноосвітніх шкіл,
професійно-технічних і середніх

КОНСУЛЬТУЄ
ФАХІВЕЦЬ

спеціальних навчальних закладів.
Відповідно до сьогоднішньої класифікації до цієї категорії можуть бути
віднесені і студенти вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації;
3) прийняття на роботу допускається для виконання легкої роботи,
яка не завдає шкоди здоров’ю неповнолітнього;
4) робота не повинна порушувати
процес навчання і повинна виконуватися у вільний від навчання час;
5) повинна бути отримана згода
одного із батьків або осіб, що їх замінюють (піклувальників).
В.ФЕДІВ,
головний спеціаліст
з методичної роботи
Територіальної державної
інспекції праці
у Київській області.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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РУХ - ЦЕ ЖИТТЯ І...
ЗДОРОВІ СПИНА Й СУГЛОБИ

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

Таке трапляється, на жаль, з багатьма людьми і не тільки похилого віку,
коли раптом не встати, не сісти без різкого болю у хребті. По-народному це
називається “зірвати” спину. Іноді справа доходить до драматичної ситуації,
і нейрохірурги наполягають на операції через виявлену міжхребцеву грижу,
яка здатна викликати різні важки наслідки. Але відомо, що у нас вміють оперувати, але не вміють виходжувати. Як запобігти таких негараздів і причин
їх виникнення, я вирішив з`ясувати у практикуючого мануального терапевта
Володимира ГЛУШАКА, який працює у Київській лікарні водників і вже більше
двадцяти років опікується виключно проблемами спини.
- Що слід робити, щоб завжди
мати здоровий хребет, гарний настрій і бадьорий дух?
- Власне нічого особливого, достатньо вести здоровий спосіб життя
і головне - рухатися, рухатися, рухатися. Я переконаний, що вислів “Рух
- це життя” - не просто затерта філософська фраза, це - пряма вказівка,
як залишатися здоровим узагалі і
зберегти здоров’я хребта та суглобів,
зокрема. Зверніть увагу: пальці у людини зберігають свою функціональну
рухливість впродовж усього життя. А чому? Все дуже просто - вони
змушені працювати, рухатися, діяти весь час. Тобто маємо постійний
щоденний тренінг, який і забезпечує
оптимальний режим обміну речовин
у дрібних суглобах, навантажень на
зв’язки та м’язи. Люди, які впродовж
життя багато рухаються, зберігають
надовго здоровим хребет та суглоби, а отже, забезпечують нормальне
функціонування всього організму.
- Невже цього достатньо?
- У принципі, так. Уже в дитинстві
ми часто отримуємо забої, часом падаємо, стрибаємо невдало з висоти
тощо. Такі перевантаження скелетних структур організму потребують
уваги. Час від часу варто звертатися
до фахівців, аби переконатися, що з
вашим хребтом та суглобами все у
порядку.
Звісно не слід плутати заняття
фітнесом чи бодібілдингом із лікувальними курсами мануальної терапії, до них потрібно вдаватися лише
за умови нагальної потреби. Однак
пильна увага до власного здоров’я
ніколи не буває зайвою.
- Чи потрібна спеціальна дієта
харчування для збереження здоров’я
хребта?
- Повноцінне й раціональне харчування загалом забезпечує здоров’я
усього організму людини й так само,
зрозуміло, його окремих систем та
структур. Втім саме для збереження
здорових міжхребцевих хрящів, що і
страждають найбільше, потрібен колаген, дефіцит якого все більше відчувається у нашому раціоні. Ми майже

не їмо хрящі, зв’язкові тканини, споживаючи чисте м’ясо. Це - неправильно, адже згадані мною субпродукти - є
джерелом колагену, котрий містить дві
унікальні амінокислоти, які забезпечують відновлення міжхребцевих хрящів. Тож український холодець - вкрай
необхідна страва у нашому раціоні,
якщо ми прагнемо зберегти рухливий
еластичний хребет.
- Від чого варто застерегти, аби не
наражати наш хребет на небезпеку?
- Особливої уваги потребує облаштування вашого ліжка. Воно має
бути доволі твердим, рівним, комфортним. У жодному разі не слід
захоплюватися пуховиками, надмір
м’якими матрасами, що сприяють
деформації хребта під час сну. Робоче місце в офісі треба обладнати таким чином, щоб ви не змушені були
сидіти, весь час нахилившись. Стіл
та стілець або робоче крісло повинні забезпечувати вам можливість
сидіти, рівно тримаючи спину. Якщо
ви сидите нахилившись уперед, то
стискаєте таким чином міжхребцеві хрящі в одному напрямку, а отже,
фіксуєте їх деформацію. З часом
диски набувають клиновидну форму,
що геть неприпустимо.
До всього, хочу нагадати, що нізащо не можна нахилятися, аби підняти щось з підлоги, треба просто
присісти, утримуючи спину рівною.
Не можна навіть уявити, скільки
травм та неприємних відчуттів стали
наслідком подібної, на жаль, звичної,
практики нахилятися за чимось долу,
лінуючись просто присісти!
- Чи стануть у пригоді спорт та
фізичні навантаження, адже ви самі
згадували про користь від тренування хребта і суглобів?
- У жодному разі не варто сподіватися на спорт. Це - шлях до травм,
різноманітних порушень здоров’я,
зрештою, інвалідності. Сучасний
спорт вимагає самозречення, докладання надмірних зусиль, граничних
навантажень, що й стає причиною
сталих порушень здоров’я майже в
усіх спортсменів вищого рівня. Тому
я можу порадити прогулянки, фі-

зичні вправи
оздоровчого
характеру і не
більше! Абсолютно корисним для хребта є плавання.
До речі, плавати бажано
не лише у літній період.
Якщо ж говорити про спеціальні
комплекси фізичних вправ, то я особисто готовий обома руками голосувати за рекомендації відомого фахівця Поля Брега. Фізичні вправи він
радить не складні, але дуже ефективні
для реабілітації хребта та збереження
його здоров’я у майбутньому. Сам
комплекс вправ не складно знайти у
спеціальній літературі або в Інтернеті,
і головне, користуватися цим джерелом здоров’я треба постійно.
- Чи існують чіткі критерії того, коли
все ж таки слід звертатися до хірургів,
а консервативні методи вже не дадуть
результату?
- Так. Таким об’єктивним критерієм є порушення функцій органів
малого тазу, що призводить до нетримання сечі, постійних відвідувань
туалету. Отже, йдеться про секвестр
міжхребцевої грижі, тобто витікання
диску як такого. У такому разі оперативне втручання є необхідним і безальтернативним.
- Чи є підставою для проведення
операції розмір міжхребцевої грижі?
- Ні. В одних випадках люди з великими грижами не тільки не відчувають болю, але й навіть не підозрюють,
що вона у них є. А в когось і незначна
міжхребцева грижа дає сильну ішалгію. Тобто це - справа індивідуальна.
Зауважу, що наявність грижі є лише
однією з десяти можливих причин
болю у спині.
- Чи має сенс звертатися по допомогу до мануального терапевта
після невдалої операції на хребті? Чи
потяг уже, як кажуть, пішов?
- Можна і треба. Послідовне помірковане відновлення біомеханіки хребта
гарантує покращення стану в кожному
разі. Саме цього й добивається мануальна терапія. А ось наскільки вам
стане краще, залежить від кваліфікації
фахівця, об’єктивного стану організму
хворого та його віри і наполегливості у
досягненні мети. Головне не впадати
у відчай і пам’ятати: рух - це життя і...
здоров’я хребта та суглобів.
Ярослав ШЛАПАК
(УКРІНФОРМ).
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З нього можна приготувати багато смачних і дієтичних страв, які, з одного боку, дуже поживні та
ситні, з іншого - мають профілактичну або лікувальну
дію. Особливо корисний гарбуз пізньої осені і взимку, коли асортимент свіжих овочів обмежений.

ОЛАДКИ

1 склянка кефіру, 1 яйце, 250 г борошна, 150 г гарбуза.
Кефір змішують із збитим яйцем, борошном, сіллю.
Додають натертий на крупній тертці гарбуз і все перемішують. Тісто кладуть ложкою на розігріту, политу олією
сковороду і обжарюють з двох боків.

ВАРЕНИКИ

750 г гарбуза, 125 г борошна, 40 г сиру, 8 чайних ложок мускатного горіха.
Нарізану шматочками м’якоть гарбуза відварюють до
готовності, рідину віджимають і роблять гарбузове пюре.
Додають до нього борошно, сир, мускатний горіх і остуджують у холодильнику 30 хвилин. Потім формують маленькі кульки діаметром не більш як 2 см і відварюють їх у
солоній воді, доки не спливуть.

НЕ ЗАЙВЕ НАГАДАТИ

Для максимального зберігання корисних властивостей гарбуза при його обробці дотримуються кількох простих правил.
Спочатку у гарбуза відрізають верхівку і дно. Після
цього його розрізають гострим ножем навпіл, чайною
ложкою виймають насіння і волокнисті нитки, очищують
від товстої шкірки і нарізують. Якщо шкірка насилу відділяється, варять гарбуз неочищеним, а шкірку знімають,
коли вона звариться.
Варять гарбуз у підсоленому кип’ятку. Після варіння
відразу проціджують через друшляк.
Для того, щоб розм’якшити гарбуз, який підсох, його
шматки поміщують у сітку для варіння на парі і тримають
протягом певного часу над киплячою водою.
Запікають гарбуз у духовці, не додаючи рідини. Невеликий гарбуз запікають цілком, проткнувши кілька разів
спицею або зрізавши верхівку і поставивши зрізом униз
на відповідний посуд, в який стікатиме зайва рідина.
Смажать гарбуз, заздалегідь обвалявши у борошні
або сухарях. Для того, щоб скибки не розвалювалися, їх
солять, дають їм години дві полежати і висушують паперовим рушником.
Для кращого засвоєння каротиноїдів, на які багатий
гарбуз, до страв з нього бажано додавати масло і молоко.

•
•
•
•
•
•

ГОСПОДИНІ - НА ЗАМІТКУ

ПОЛІПШУЄМО СМАК СМАЖЕНОГО
ТА ТУШКОВАНОГО М’ЯСА

Попередня обробка зробить м’ясо смачнішим.
Звичайно, хороша печеня або відбивна смачні самі
по собі. Але є кілька способів зробити їх ще смачнішими та апетитнішими.
• За кілька годин до приготування змастіть м’ясо гірчицею, а безпосередньо перед початком процесу змийте.
• Можна також змастити майбутні відбивні сумішшю
олії з невеликою кількістю оцту.
• А ось жорстке м’ясо краще вимочити у молоці - воно
стане значно ніжнішим.
• Перед приготуванням відбийте м’ясо на дошці, змоченій у холодній воді.
• Якщо ви тушкуєте м’ясо, додайте у посуд небагато
вина. А до телятини можна підлити пиво.
• Збризкування соком лимона прискорює тушкування. Але готувати у будь-якому разі потрібно на повільному вогні.

КОРИСНО ЗНАТИ

НЕ ВІДМОВЛЯЙТЕСЯ ВІД САЛА
Останнім часом багато дієтологів радять відмовитись
від сала через високий вміст у
ньому жирів, що сприяє розвитку атеросклерозу. Проте існувати без них організм не може.
Для того, щоб вирішити, яким
жирам надати перевагу, треба
враховувати деякі їх властивості. Перш за все — вміст в
продукті жирних ненасичених
кислот.
Свиняче сало містить арахідонову кислоту, яка належить до ненасичених жирів і є
однією з незамінних жирних
кислот. Вона входить до складу клітинних мембран, є час-

тиною ферменту серцевого
м’яза, а також бере участь в
холестериновому обміні. У салі
є й інші цінні незамінні жирні
кислоти. Причому за їх вмістом сало випереджає вершкове масло. Саме тому біологічна активність сала у п’ять разів
вища, ніж у вершкового масла
і яловичого жиру.
Щодо насичених жирів,
яких у салі немало, то побоюватися порушення обміну
холестерину потрібно лише
в тому випадку, якщо ви цим
продуктом зловживаєте. Якщо
їсти сало в розумних кількостях, то атеросклерозу можна

не боятися. Особливо якщо
їсти його з салатом з сирих
овочів, заправлених нерафінованою соняшниковою олією і
натуральним оцтом (яблучним
або виноградним), який є потужним антиоксидантом.
Сало широко застосовується в народній медицині. Як
зовнішній засіб воно нерідко
виявляється дієвішим, ніж різні
патентовані мазі. Його застосовують при болях в суглобах,
порушенні рухливості суглобів після травми, при маститі,
мокнучій екземі, зубному болі,
шпорах на п’ятах та інших недугах.

ЛИСТЯ КРАЩЕ НЕ ПАЛИТИ

На городах, дачних ділянках восени люди
палять солому, листя, бадилля. А ось науковці не радять це робити. Адже в опалому
листі зимують сонечка, жужалиці та інші корисні комахи, яких знищить вогонь, а шкідливі врятуються, бо зимують на гілках дерев. Крім того, знищення листяної підстилки
погіршує зимівлю дерев та кущів, збіднює
грунт на необхідні для рослин органічні речовини. Тому науковці рекомендують на городах і дачних ділянках не спалювати листя,
а складати у компостні ями. До весни воно

перегниє і стане добривом.
Такі компостні купи можуть стати притулком для капустянок. Щоб цих шкідників
зібралося якомога більше, викопайте на
городі яму завглибшки 20-30 сантиметрів,
діаметром 1-1,5 метра, складіть в неї рослинні рештки – стебла, листя. З похолоданням у таких місцях в результаті гниття
рослин стає тепліше і до них збираються
капустянки-вовчки. Коли вдарять морози,
загнилі рештки викиньте вилами з ями – і
шкідники загинуть від холоду.

У ЦИТРУСОВИХ
І ШКІРКА КОРИСНА

Цитрусові - особливий ботанічний
рід, до якого належать лимони, грейпфрути, мандарини,
апельсини, цитрини
і деякі інші плоди вічнозелених дерев. У
нашому, північному,
садівництві
рідко
можна зустріти цитрусові, їм потрібно
багато тепла і вони потребують особливого догляду.
В цитрусових плодах міститься
багато вітамінів (особливо вітамінів С і Р), органічних кислот, мінеральних солей. Плоди мають досить
товсту шкірку. На її частку припадає
1/4 частина всього плоду. В ній зосереджені майже всі ефірні масла,
що додають цитрусовим особливий
аромат. Шкірка цитрусових багата
цукром, вітамінами, мінеральними речовинами. У ній немає лише
кислот, які зосереджені в плодовій
м’якоті.
Шкірку цитрусових використовують для отримання ефірних масел, вітаміну Р, пектинових речовин,
для приготування настоянок, цукатів додають також у компоти. Але
при цьому слід мати на увазі, що із-

за високого вмісту в
шкірці ефірних масел
і так званих глюкозидів
вона володіє гіркуватим смаком.
Характерним специфічним смаком виділяються серед цитрусових грейпфрути.
Зовні вони нагадують
апельсини, зазвичай
декілька більші за
розміром і світліші (лимонно-жовте
забарвлення).
М’якоть
блідорожева, складається з 12-15 часточок, які так само як у апельсина
є тонкостінними мішечками і наповнені соком кисло-солодкого смаку
із специфічним присмаком легкої
гіркоти. Речовини, які обумовлюють гіркоту, зосереджені в шкірці,
насінні і плівках.
Грейпфрут вживають таким чином: плід розрізають упоперек,
видаляють серцевину разом з
прилеглою до неї частиною кліток
і в поглиблення, що утворюється,
насипають цукор. Після того, як
цукор росте, сік плодової м’якоті
беруть ложечкою. У такому вигляді сік володіє гострим приємним
смаком, а гіркота при цьому ледве
відчутна.

Макарівські вісті
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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
Колектив редакції районної газети «Макарівські
вісті» щиросердно поздоровляє із ювілейною датою від
Дня народження свою колегу
Світлану Олександрівну ТРИГУБ.
Ще юність таїться у Ваших очах, ще снаги невичерпні криниці, тож не впускайте зрілість у душу, а наші
найщиріші вітання щастя,
міцного здоров’я, достатку,
сімейної злагоди та миру
хай примножать сили, хай
заквітне і забуяє для Вас
весна новим творчим злетом і душевним піднесенням. Хай минає погане, а добре примножиться.
З роси і води на многії літа!

*****

Президія районної організації ветеранів України адресує найсердечніші поздоровлення з нагоди 80річчя від Дня народження
БОРЕЦЬКОМУ Михайлу Карповичу з Кодри,
РОМАНЧЕНКО Софії Юхимівні з Новосілок,
СІМОРОЗ Олександрі Іванівні з Плахтянки та
ПЛИСУ Миколі Івановичу з Великого Карашина.
Шановні ювіляри!
Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я,
родинного щастя, поваги, шани та любові від рідних і близьких людей. Сили та
снаги Вам на довгі роки. Нехай втома не
лягає на Ваші натруджені руки, а в серцях
живе надія на кращий завтрашній день.
Мирного неба, добра, тепла, злагоди та
достатку.

*****
Наші сонячні, щирі та найсердечніші привітання з на-

годи славної дати - ювілейного 80-річчя від
Дня народження адресуємо рідній дорогій
для нас людині
ПЛИСУ Миколі Івановичу з Великого
Карашина.
Наш милий тато, добрий чоловік,
Дідусь рідненький, найдорожчий в світі,
Хай буде довгим Твій безхмарний вік,
Ясним і щедрим, наче сонце літнє.
Нехай Тебе хвороба обмина,
Печалі всі підуть за нею,
А келих щастя випивай до дна,
В затишнім колі з рідною сім’єю.

Дружина, діти, онуки і правнук.

ДО С ТАВ ИМО К А МІН Ь , ЩЕ Б ІН Ь , В ІД СІ В
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.

ТОКАР Єлизавету Григорівну
щиро вітаємо з ювілеєм від Дня народження.
Люба, рідна, дорога наша імениннице!
У цей пам’ятний день адресуємо Тобі найтепліші і
найсердечніші побажання: будь здорова і щаслива ще багато літ! Хай Бог дає
Тобі і мудрості, і сили, і хай не пожаліє
він добра у пору повнокровну і красиву.
Щоб Ти була завжди на висоті у нашому нелегкому житті! Нехай же принесе
Тобі цей день любові, миру, радості й
пісень!

Мама та сестра Павліна з сім’єю.

*****

Дорогу дружину і маму, добру і турботливу бабусю
ТОКАР Єлизавету Григорівну
з любов’ю і повагою вітаємо із ювілеєм від Дня народження.
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя й даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди у Тебе здоров’я було,
Щоб смутку не знала, ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, люба, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба Сімейного затишку й мирного неба!
Живи без горя і біди,
Радій життю і нам завжди!
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі, за
добре серце, за очі привітні, за руки Твої
роботящі й невтомні, за душу чутливу,
що завжди пригорне. Живи для нас довго, рідненька, на
світі, і будем ми завжди теплом і любов’ю зігріті.

Чоловік, діти та онучка Даша.

*****

Дорогеньку мамочку і бабусю
Пашу Степанівну ПОКАЗІЙ
щиро та від душі вітаємо з ювілеєм від Дня народження, який вона святкує 25 жовтня.
Люба, матусе, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ти нас зростила,
Що Ти піклувалась, що Ти нас любила,
Усім помагала, молилась за нас,
добра нам бажала. Спасибі за щирість й
турботу про нас, за руки Твої, що не знають
спочину, готові на поміч прийти повсякчас.
Міцного здоров’я, добра і тепла на сотню
літ, щоб внуків встигла одружити й благословити правнуків на світ.

З любов’ю дочка, зяті, онуки
та Цезар Миколайович.

Будь-які види будівельних робіт, криниці під
ключ. Якість гарантована. Тел. 096-563-80-30.

ПАМ’ЯТКА – ІНСТРУКЦІЯ
З БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ГАЗОВИМИ
ПРИЛАДАМИ В ПОБУТІ

Природній газ – це газ метан, без кольору і смаку. Газ – цінне паливо і від того, як воно використовується кожним, залежить нормальне газопостачання всіх жителів селища та району.
” Користування побутовими газовими приладами при
дотриманні правил та інструкцій безпечне і зручне.
” Неправильна експлуатація газових приладів, газових лічильників і поганий догляд за ними може призвести не тільки до вибухів і пожеж, але й до смертельних
отруєнь.
” Приміщення, де встановлені газові прилади, повинні постійно провітрюватись.
” Не допускається закривати решітки вентиляційних
каналів. Перед розпалюванням, після включення і періодично під час роботи газових водонагрівачів, опалювальних печей, котлів та інших приладів, підключених до
димоходів, обов’язково перевірте наявність тяги. При
відсутності чи слабій тязі не користуйтесь газом - це
смертельно небезпечно. Подальше користування газом можливе тільки після перевірки і очистки димоходів
та вентиляційних каналів відповідними службами.
” Не відкривайте крани на газових приладах, не маючи в руках запаленого сірника, завчасно піднесеного до
пальника.
” Не допускається залишати без нагляду працюючі
прилади.
” По закінченні користування газом крани на газопроводі потрібно закривати.
” Не допускайте перегріву опалювальних печей.
” Не допускайте до користування газовими приладами дітей, а також осіб, які не пройшли інструктаж з
правил безпечного користування газовими приладами
в обов’язковому порядку в філії з експлуатації газового
господарства.
” Кухні та приміщення, де встановлюються газові прилади, не дозволяється використовувати для сну.

” Не дозволяється за допомогою газових плит обігрівати приміщення, сушити білизну, а також прив’язувати
до газопроводів мотузки.
” Не дозволяється самовільно переміщати, ремонтувати газові прилади, відключати діючі газові прилади
або підключати нові газові прилади, газові лічильники.
Це може привести до нещасних випадків.
” Не дозволяється пошкоджувати пломби, встановлені на лічильнику.
” Не дозволяється підносити до лічильника вогонь
(сірник, свічку і т.п.), підвішувати чи класти на лічильник
будь-які предмети.
” Усувати негерметичність лічильника повинні тільки
працівники газового господарства.
” Не дозволяється встановлювати в приміщенні, де є
газові прилади з відводом продуктів згорання, примусово витяжну вентиляцію.
” Не дозволяється перевіряти тягу у вентиляційних
каналах запаленим сірником.

***

Відповідальність за справний стан і безпечне користування газовими приладами і апаратами в квартирах та житлових будинках лягає на їх власників.
При несправному газовому обладнанні трубопроводів або неправильному горінню газу, необхідно негайно повідомити про це працівників газового
господарства.
При появі запаху газу негайно закрийте газові
крани і провітріть приміщення, не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення, електроприлади і електроапаратуру і викличте
аварійну службу за тел. 104.
Вимагайте від осіб, що звертаються до вас з
питань газопостачання, пред’явити службове посвідчення.
Адміністрація Макарівської ФЕГГ ВАТ “Київоблгаз”.

Шановну, дорогу іменинницю, добру, щиру, трудолюбиву, просто хорошу людину
МАЛАЩЕНКО Тамару Яківну з Фасової
якнайщиріше та найтепліше поздоровляємо із ювілейною датою від Дня народження.
Ось так минає рік за роком, а там і сто не за горами,
тож головне, щоб Ви були із нами - здорові, дужі і щасливі на радість нам і всім на диво. Нехай у всьому здійснюються Ваші мрії, а кожен день несе світлу радість,
мир, злагоду та благополуччя. Всіх щедрот Вам від матінки-землі, від добрих
людей і від щоденної невтомної праці.
А ще Вам:
Бажаємо успіхів, сили, добра,
Здоров’я, удачі, достатку, тепла,
Кохання, весни, довголіття, краси,
Хороше в собі крізь роки пронесіть!
З повагою свати Грищенки
та сім’я СОЛОНЕНКІВ.

*****

Любу матусю, добру, лагідну, турботливу бабусю
МАМОНЧУК Валентину Петрівну з Небилиці
усім теплом наших сердець поздоровляємо із ювілейною датою – 60-річчям від Дня народження.
Дорога наша, мамо рідненька,
Ти ніколи не станеш старенька.
Хай не сиплеться сніг на скроні,
Тільки щастя летить у долоні.
Бо життя не в роках і розлуках,
Твоя молодість в дітях і внуках.
Час рікою пливе – не біда,
Будь, рідненька, завжди молода.
Щоб зморшки Тобі не лягли
на обличчя,
У добрі щоб відмітити Твоє ще
й сторіччя!

Дочка, зять, внучки Ірина
та Тетяна.

НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ

ГОБЕЛЕН З ПАВУТИНИ
ВИСТАВЛЕНО В НЬЮ-ЙОРКУ

Його сплетено з шовку понад мільйона павуків і виставлено на огляд в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку.
У 80 людей, що працювали над цим проектом, пішло
близько чотирьох років для того, щоб створити шматок
золотистої тканини 3,4 метра завдовжки і 1,2 м завширшки, який творці Ніколас Годлі і Саймон Пірс називають унікальним витвором мистецтва. Вони говорять, що останній відомий екземпляр гобелена з шовку павуків було
показано в Парижі понад 100 років тому, однак пізніше
він був загублений.
Щоранку 70 людей виходили на пошуки самиць золотих павуків-колопрядів у столиці Мадагаскару і збирали
близько 3 тис на день. Наступним кроком було витягання
шовку з павуків. Їх закріпляли в нерухомому стані і потім
акуратно витягували шовковину. Кожний павук виробляв
її близько 24 метрів.
На процес створення безпосередньо гобелена пішло
ще три роки. “Сенс був у тому, щоб створити витвір мистецтва. Ми сказали: давайте зробимо щось не просто видовищне, але й гідне бути розміщеним в музеї”, - сказав
Годлі. Він сподівається, що цей витвір не тільки проллє
світло на красу шовку павуків, а й відкриє світу його унікальні властивості.

НАРОДНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ 101 ІНФОРМУЄ

У ПОЖЕЖІ
ЗАГИНУЛА ДИТИНА

16 жовтня на ПЗЧ Макарівського РВ ГУ МНС
України по телефону надійшло
повідомлення
про пожежу в Яблунівці.
На місце виклику виїхав
пожежний
автомобіль
ППЧ-33 с. Бишів. Через
необережне поводження
з відкритим вогнем загорілося ліжко та речі у
приватному житловому
будинку. У вогні загинула
дворічна дитина. Батьки загиблої періодично
зловживали спиртними
напоями і близько 9 год.
30 хв. пішли у власних
справах, залишивши у будинку дитину одну.
Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної
безпеки, будьте обережні в поводженні з вогнем, не залишайте маленьких дітей одних вдома.
Телефони довіри: 0(4578) 5-13-77, 5-21-60
О.ОСАДЧИЙ,
інспектор ВПНПД Макарівського РВ.
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Г Р О М А Д С Ь К А О Р ГА Н І З А Ц І Я
“РІДНЕ МІСТО”

веде прийом громадян та надає безкоштовні юридичні консультації з понеділка по
п’ятницю з 14.00 до 17.00 за адресою: смт
Макарів, вул. Леніна, 59-Б (другий поверх).

ТЕЛЕФОН - 5-16-89.
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 КОС И ( ЗО В Н ІШ Н І ТА В Н У Т Р ІШНІ ).
ТЕЛЕФОН 097-208-90-83.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ
У МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ
ПОСАДИ ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА
ВІДДІЛУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ.

Вимоги: вища землевпорядна освіта.
Заробітна плата - згідно штатного
розпису.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5-13-48.
НА РОБОТУ В МАКАРОВІ ТМ „ЛІВАДІЯ”
потрібен торговий представник з автомобілем,
вік 21-37 років. З/п – 2000-3000 грн.+бензин.

ТЕЛЕФОНИ: 067-434-02-35; 067-434-02-36.

ЗАПЧАСТИНИ ДО МАЗІВ, КРАЗІВ,
КАМАЗІВ; КОМИ ДО АВТОКРАНІВ.
ТЕЛЕФОН - 050-273-90-92.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАМ або ЗДАМ квартиру в Макарові по вулиці Леніна. Телефони: 066-60-40-068, 06622-50-707.
НАЙМУ квартиру або півбудинку в Макарові.
Порядок гарантую. Тел. 099-450-48-94.
ПРОДАЮ молоду корову тільну другим телям.
Село Ситняки, вул. Леніна, 80. Телефони:
3-34-18; 097-898-81-33.
ПРОДАЮ автомобіль “ВАЗ-2103” 1978 року
випуску на ходу. Село Калинівка. Телефони:
3-36-90; 093-810-10-60.
ПРОДАЮ 2-кімнатну квартиру в центрі Бородянки (9/9, ліфт, 52/30/9, санвузел окремо,
бойлер, засклений балкон, євровікна, 2 кондиціонери в хорошому стані). Ціна – за домовленістю. Телефон – 8-067-508-83-31.
ПРОДАЮ трактор ЮМЗ-6 1984 року випуску в
хорошому стані. Ціна - за домовленістю. Тел.
098-077-32-14.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ!

На території Макарівського району створено та
розпочало свою роботу районне Відділення Всеукраїнської громадської організації «Комітет по боротьбі з корупцією в органах влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах». Головною метою
в діяльності організації є сприяння в установленому
законом порядку боротьбі з корупцією за дотриманням
Конституції та законів України посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокуратури та суду.
Смт Макарів, вул.Фрунзе, 20-Б, телефон 5-13-53.

СЕРДЕЧНА
ПОДЯКА
Багато сказано добрих і щирих слів на адресу на-

шого селищного голови Геннадія Петровича Здольника. Я приєднуюсь до сказаного і хочу через газету
висловити сердечну подяку йому, а також заступнику
голови районної спілки ветеранів-інтернаціоналістів
Петру Григоровичу Кириленку за їх розуміння, повагу,
відповідальність, чуйність та за матеріальну допомогу,
яку вони мені надали.
Хай буде у вас міцне здоров’я, а кожен день дарує
радість і надії, успіхи у праці задля добробуту всіх.
З повагою Софія Григорівна ГЛЮЗА,
с. Гавронщина.

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ

Приємно говорити, що не перевелися люди, які
мають добре серце, чуйні до чужого горя і готові подати руку допомоги. Хочу щиро подякувати через газету нашому селищному голові Геннадію Петровичу
Здольнику за матеріальну допомогу, відповідальне
ставлення до своїх обов’язків, за турботу і підтримку.
Нехай ніколи у Вашому серці не буде смутку, а
душа рясніє добром, миром та теплом.
З повагою ПУГІН Володимир Іванович.
смт Макарів.

КРИНИЦІ, КАНАЛІЗАЦІЇ ПІД КЛЮЧ.
ТЕЛЕФОНИ: 6-06-17; 067-978-21-21.
ВІКНА, ДВЕРІ металопластикові з
п’ятикамерного профілю «TROCAL»
(Німеччина) та БРОНЬОВАНІ двері.
м. Житомир. З Н И Ж К И - 2 5 % .
ТЕЛ.: 067-337-18-77, 063-397-10-87.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво серії САА №328049 на право особистої власності на домоволодіння, яке знаходиться в
селі Борівка по вулиці Закарпатська, 23, видане на підставі розпорядження органу приватизації райдержадміністрації від 22 грудня 2003 року за №121 на ім’я Світельської Надії Яківни та Світельського Сергія Івановича,
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНУ технічну печатку управління
Держкомзему в Макарівському районі Київської області, вважати недійсною.
Опубліковане оголошення 24 жовтня 2008 року в
“Макарівських вістях” про загублений державний
акт на право приватної власності на землю серії ІІКВ №056604 по Колонщинській сільській раді, виданий 4 травня 1998 року за №1765 Макарівським
відділом земельних ресурсів райдержадміністрації
на ім’я ОНОШКО Людмили Іванівни, вважати недійсним у зв’язку з тим, що цей акт знайдено.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ!

Сумна статистика свідчить, що тільки за шість
місяців цього року від ураження електрострумом
загинуло 35 мешканців України, серед них 8 жителів Київської області.
У зв’язку з погіршенням погодних умов почастішали випадки пошкоджень ліній електропередач. Від
лиха незастрахований ніхто, тож Макарівський РП ЗАТ
«А.Е.С.Київобленерго» у черговий раз попереджує: обірвані дроти становлять реальну загрозу життю громадян!
Обірваний провід - смертельна небезпека для
людини. Не наближайтесь до нього.
- не торкайтеся обірваних дротів, що провисли або
знаходяться на землі (смертельно небезпечним є також
наближення до них на відстань ближче ніж 8 метрів);
- не можна намагатися у будь-який спосіб самостійно відновити електропостачання. Роботу з відновлення
в електромережах повинні виконувати тільки працівники «А.Е.С. Київобленерго»;
- не піднімайтеся на дахи споруд, не вилазьте на
дерева, поблизу яких проходять повітряні лінії, не намагайтеся з будь-якою метою проникнути до трансформаторних підстанцій, не робіть спроб самостійно
ремонтувати обриви дротів;
- не дозволяйте дітям гратися під повітряними лінія-

ми та поблизу електрообладнання, роз’яснюйте їм небезпеку такої поведінки.
Якщо ж нещасного випадку не вдалося уникнути, намагайтеся якнайшвидше звільнити потерпілого від дії
струму. Найперше, слід відімкнути обладнання, до якого торкається людина. Це можна зробити як за допомогою вимикача чи рубильника, так і перерубавши дріт
сокирою чи лопатою з сухим дерев’яним держаком.
Інший варіант – відтягти постраждалого з небезпечної зони за допомогою сухої мотузки, палиці, дошки
тощо. У випадку відсутності згаданих предметів, людину можна витягти за одяг (якщо він сухий і відстає від
тіла), наприклад, за поли піджака чи куртки, уникаючи
при цьому контактів з металевими елементами одежі та
відкритими ділянками тіла потерпілого.
Якщо ви помітили обірвані дроти, прохання організувати охорону місця пошкодження та негайно
повідомити про це чергового диспетчера району
електричних мереж за телефонами: 5-13-87 та
5-12-94.
Своєчасне повідомлення про пошкодження електромереж значно прискорить відновлення електропостачання та допоможе запобігти випадків електротравматизму серед населення.
Макарівський РП ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго».
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

В І К Н А

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
АЛЮМІНІЄВІ

ФАСАДИ. СЕКЦІЙНІ ВОРОТА. РОЛЕТИ. ЖАЛЮЗІ. БАЛКОНИ.
Від 859 грн.
TROСAL

1300
1200

Від 820 грн.
WDS

ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЗНИЖКИ.
F AV O R I T

ТЕЛ: 095-575-99-64, 097-507-10-01

НЕБЕСНІ ЛІХТАРИКИ

- ДЛЯ ВЕСІЛЬНИХ ЦЕРЕМОНІЙ!
ТЕЛЕФОН - 050-880-18-43.

ВИКОНУЄМО РЕМОНТ
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Й ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ.

ГОТІВКОВИЙ І БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК.

ПРАЦЮЄМО ЩОДНЯ, КРІМ НЕДІЛІ.
Мак арів, Б удинок побут у, 2 поверх,
м айст ерня „Вигот овл ення к л ючів”.

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
З 26 ЖОВТНЯ 2009 РОКУ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОГО
СЛУЖБОВЦЯ - СПЕЦІАЛІСТА.
Вимоги до кандидатів:
1. Освіта - вища або базова вища;
2. Знання ПЕОМ;
3. Стаж роботи на державній службі - не менше 3
років.
Конкурс буде проводитися в приміщенні Макарівського районного військового комісаріату
через 30 (тридцять) днів з дня опублікування оголошення.
ЗА ДОВІДКАМИ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ:
МАКАРІВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, № 66, КАБ. №10, ТЕЛ. 5-13-45.

Відділ освіти Макарівської районної державної адміністрації згідно рішення № 462-18-V від
29.09.2009 р. сесії районної ради п’ятого скликання проводить конкурс на здачу в оренду приміщення спортивного комплексу (басейн) Маковищенського навчально-виховного об’єднання
«Загальноосвітня школа І-III ступенів - дитячий
садок» з проведенням реконструкції та без зміни
цільового призначення.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ
ШУЛЬГИ (ДВОРСЬКОЇ) Марії Миколаївни
28 жовтня минає рік, як пішла від нас у Вічність дружина, мама, бабуся, сестра – просто хороша щира Людина.
Горбок землі мовчить, як все довкола
І огортає душу тихий жаль,
Що не побачимо ніколи
Ні Твою радість, ні Твою печаль.
Може в небі Ти зіркою сяєш,
Може десь метеликом летиш...
Плаче від болю серце, тяжко без Тебе, рідна. Вічний
спокій Твоїй душі. Царство небесне, наша Маруся.
Хто знав цю світлу жінку, вшануйте її пам’ять.
В глибокій скорботі вся родина.
Адміністрація, профспілковий комітет та весь колектив Макарівського РВ УЖКГ висловлюють глибокі
співчуття працівниці підприємства Сидоренко Олені
Федорівні з приводу тяжкої втрати - смерті чоловіка
СИДОРЕНКА Миколи Олександровича.
Колектив Плахтянського НВО глибоко сумує з приводу 40 днів з дня смерті вчительки
БІЛЕНЧУК Ганни Василівни
і висловлює щирі співчутття рідним та близьким покійної у їх тяжкому горі.
Працівники районного відділу Головного Управління
МВС України в Київській області та ветерани глибоко
сумують з приводу передчасної смерті
САМУСЕНКА Миколи Степановича
і висловлюють щире співчуття сім’ї, рідним та
близьким покійного.

КРИМ АТАКУЮТЬ ІНОПЛАНЕТЯНИ?

Як повідомляється на офіційному сайті МНС
України в Криму, жителі Криму закидали рятувальників скаргами про потойбічні явища.

Начальник кримського управління МНС Володимир Іванов відзначив, що одна мешканка Криму

навіть попросила врятувати її від “НЛО, яке домагається її ночами”.
Іншого разу рятувальників повідомили про
“барабашку”, що “випускає задушливий газ”. “Ми
взяли проби повітря, але нічого шкідливого не знайшли”, - повідомив Володимир Іванов.
Кримчани також просять рятувальників захистити їх “від гадюк - за допомогою їжаків або армійських підрозділів”, “позбавити від супутникових
антен, що опромінюють людей” і навіть “створити
відділ, який би займався інопланетянами”.
Зі своєї сторони, кримські уфологи заявляють,
що на півострові спостерігається висока активність НЛО. Є інформація, що майже чверть усіх
повідомлень про непізнані об’єкти, що літають у
повітряному просторі України, надходить саме з
автономії.
Деякі уфологи радять людям, що зіткнулися з
домаганням з боку інопланетян, “ввічливо попросити прибульців, аби вони цього не робили”.

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

КОРАБЕЛЬ-НЕВИДИМКА

Унікальний корабель майбутнього - тримаран, з використанням технологій літака-невидимки
“Стелс”, було презентовано у
Севастополі під час V Міжнародного салону винаходів і нових
технологій “Новий час”.
Автор винаходу, киянин
Олександр Березін, представив
свою розробку, яка доки існує
лише у вигляді креслень і невеликої моделі. За його словами,
проект тримарана, який поки що
не має аналогів у світі і розроблений за принципом складання геометричних площин таким

чином, що його не зможе
“побачити” жоден радар.
Тримаран матиме здатність
розвивати швидкість до 200
км/год. і навіть пересуватися під водою.
Унікальний винахід було
запатентовано кілька років
тому, проте поки він не
знайшов підтримки у жодного інвестора, оскільки
будівництво обійдеться в
суму близько трьох мільйонів
доларів.
За версією журналу “Фокус”,
модель О.Березіна включено у

топ-п’ятірку оригінальних досягнень українських винахідників у
нинішньому році.
УКРІНФОРМ.
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РИБИ (20.02-20.03)
Використовуйте альтернативнi можливостi, якi
з`являтимуться у вашiй
роботi. Пропозицiї i новi iдеї можуть виявитися дуже корисними,
як i настрiй освоїти черговий напрям дiяльностi. Можна планувати на цей тиждень вiдрядження,
участь у тренiнгах, семiнарах.
Можливi знайомства i дiлового,
i романтичного характеру, якi
матимуть для вас велике значення. Все найважливiше зробiть на
цьому тижнi.
Сприятливi днi: 27, 31;
несприятливi: 1.

ХОЧЕТЕ ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ – НІ

'

ДIВА (24.08-23.09)
На вас чекає багато новин на цьому тижнi. Можна
починати новi справи або
вносити змiни в те, чим ви займаєтеся. Справ, поїздок i вiзитiв
має бути, як нiколи, багато. Не
вiдкладайте на наступний тиждень важливi заходи i великi придбання. Зараз ви можете одержати багато приємних знакiв
уваги з боку протилежної статi.
Сприятливi днi: 27, 1;
несприятливi: 30.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Ритм життя вимагатиме
вiд вас повного включення
в справи i вiдносини. Поки
вашi iнтереси будуть зосередженi
майже повнiстю в дiловiй сферi,
можуть виникнути проблеми з
тими, хто чекає вiд вас любовi i
уваги. Плануйте зустрiчi або побачення в середу та четвер, якщо хочете позбавитися невизначеностi
у почуттях. Подiї цього тижня можуть поставити вас перед складним вибором.
Сприятливi днi: 29;
несприятливi: 30.

Церкви”.
Зигмунт Фелінський народився 1822 року на Волині. З від-

'

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вашi iнтереси на цьому
тижнi будуть зосередженi на
сiм`ї. Час утiлювати плани,
якi чекали свого часу. Спробуйте
згуртувати своїх близьких навколо якогось спiльного завдання, i
хай ваш внесок буде достатньо
вагомим, щоб i далi було бажання
продовжувати розпочату справу.
Для неодружених Левiв цей перiод
може бути насичений побаченнями i враженнями романтичного
характеру. Подiї у серединi тижня
матимуть вiддаленi наслiдки.
Сприятливi днi: 1;
несприятливi: 27.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Дотримуйтеся гнучкої
позицiї i не чинiть помiтного
опору, якщо вiдчуваєте
тиск з боку колег або обставин.
Хай ситуацiї виявляться в подробицях. У понедiлок обговорення,
розмови, листування допоможуть
розiбратися, чи все йде за планом. Робота, зустрiчi з друзями та
iншi варiанти спiльної дiяльностi
зараз вiдкривають для вас новi
обрiї. Якщо плануєте змiни в особистому життi - дiйте активнiше.
Сприятливi днi: 26, 31;
несприятливi: немає.

знакою закінчив Московський
університет та Петербурзьку
духовну семінарію. У 1857 році
став засновником жіночої конгрегації францисканок Сім’ї
Марії. П’ять років потому Папа
Римський призначив його архієпископом Варшави. Однак у
1864 році царська влада відправила його на заслання до Ярославля на 20 років, але й там він
займався допомогою бідним.
Після закінчення терміну заслання З.Фелінський оселився
на Галичині. Помер у Кракові в
1895 році, похований у Варшаві.
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РАК (22.06-22.07)
Калейдоскоп вражень
на цьому тижнi вам забезпечений. Якщо ви закоханi,
то роман може одержати стрiмкий
розвиток. У рештi справ теж намічається оновлення i потреба
творчо пiдiйти до вирiшення питань. Спробуйте наповнити своє
життя рiзностороннiми справами, поєднуйте дiловi iнтереси зi
спiлкуванням i iншими задоволеннями. Ви можете зустрiти людей, з
якими надалi вас пов`яжуть спiльнi
проекти або бiльш iнтимнi почуття.
Сприятливi днi: 30, 31;
несприятливi: 29.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви будете приділяти
велику частину свого часу
особистим справам. Участь
у рiзних заходах виявиться корисною i для розвитку дiлових зв`язкiв.
Користуйтеся можливостями, що
приходять. Протягом найближчого мiсяця ви зможете в спокiйнiшiй
ситуацiї оцiнити свої новi позицiї i
перспективи.
Сприятливi днi: 30, 1;
несприятливi: 28.

Папа Римський Бенедикт
XVI проголосив святими п’ятьох
осіб, серед яких - уродженець
України архієпископ Зигмунт
Фелінський.
Канонізація пройшла у соборі Святого Петра у Ватикані,
вщерть заповненому віруючими.
Говорячи про Зигмунта Фелінського, який віддав життя проповідуванню Євангелія та допомозі
бідним, Бенедикт XVI зауважив:
“Те, як він присвячував усього
себе Богові та людям, як він був
сповнений любов’ю та довірою,
є яскравим прикладом для всієї
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БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Можливi змiни на роботi,
до яких ви будете схильнi
ставитися украй емоцiйно.
З’являться проблеми у стосунках
з колегами, легко виникатимуть
конфлiкти. Розiбратися зi станом
речей спробуйте у вiвторок. В цей
час легко виясняться обставини,
а iдеї, що приходять, i пропозицiї
можуть вiдкрити вам новi обрiї.
На вихiднi плануйте активний
вiдпочинок, можна вiдправлятися
в далекi поїздки.
Сприятливi днi: 1;
несприятливi: 27.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Цей тиждень буде переломним перiодом у стосунках, якi мають для вас
велике значення. Ключовi подiї
вiдбудуться в середу та четвер.
Тримайте емоцiї пiд контролем,
якщо на цi днi ви плануєте заходи,
вiд яких залежить ваше майбутнє. Можете одержати вiдповiдi
на питання, якi довгий час не наважувалися поставити. Але будьте готовi, що пiсля вiдповiдей вам
доведеться приймати рiшення,
яке може порушити стабiльнiсть
вашого життя.
Сприятливi днi: 28, 29;
несприятливi: 26.

УРОДЖЕНЦЯ УКРАЇНИ ПРОГОЛОШЕНО СВЯТИМ
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ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На
цьому
тижнi
з`являться новi пропозицiї
про угоди, спiвпрацю. Частина зв`язкiв може бути порушена, не вийняток і розлучення. Але
трапиться i рiдкiсна нагода прийти до взаєморозумiння, вiдверто
обговорити все, що хвилює.
Середа i четвер оптимальнi для
початку нових справ. У романтичних стосунках легко будуть
подоланi бар`єри. Тiльки прагнiть
бачити те, що вiдбувається, в
правильнiй перспективi.
Сприятливi днi: 28, 29;
несприятливi: 26.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам потрiбно подумати,
якi джерела матерiальних
надходжень ви не використовували в тiй мiрi, як це можливо. Є ще мiсяць, щоб укрiпити
свої позицiї. Витрати зараз теж
можуть бути пiдвищеними, але
це допоможе вам закрiпити
успiхи, яких ви досягли останнiм
часом. Кохання, задоволення,
спiлкування на цьому тижнi залишать яскравi враження. Але
все, що вiдбувається, може мати
i вiддаленi наслiдки.
Сприятливi днi: 31;
несприятливi: 29.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Є можливiсть почати
щось з чистої сторiнки.
Намагайтеся тримати пiд
контролем емоцiї i не втрачайте можливостi, якi наполегливо про себе заявлять. У коханнi
це час одкровень i зiзнань. До
п`ятницi у вас буде можливiсть
розставити всi крапки над i.
У вихiднi вже спокiйнiше починайте будувати нову лiнiю
стосункiв, розiбравшись зi своїми справжнiми почуттями.
Сприятливi днi: 29, 1;
неспри-ятливi: 27.
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