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СЛОВО – ЦЕ КВІТКА,
ЦІЛЮЩИЙ БАЛЬЗАМ…

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ!

Від імені районної державної адміністрації та районної ради прийміть найщиріші вітання і найкращі
побажання з нагоди професійного свята - Дня працівника соціальної сфери.
Відзначення Дня працівника соціальної сфери справедлива шана держави і подяка жителів району
за вашу працю.
Ви щоденно піклуєтесь про ветеранів війни і праці, людей похилого віку, інвалідів, пенсіонерів, дітейсиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені
та багатодітні сім’ї, допомагаєте їм здолати життєві
труднощі, повірити в себе і свої можливості, знайти
вихід з найскрутнішої ситуації.
Така повсякденна увага, підтримка і допомога є
важливою складовою реалізації державної соціальної
політики, в центрі якої є людина.
Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров’я,
щастя, домашнього затишку і тепла, реалізації задумів, нових творчих здобутків.
Хай спільними зусиллями і спільною працею будується щасливе майбутнє України, добробут і гідне
життя громадян району!
Натхнення вам і творчих успіхів у вашій благородній справі!
Володимир ГОРБИК,
голова
райдержадміністрації.

Нещодавно Національна філармонія України зустрічала гостей. У колонній залі імені
М.Лисенка зібралися рідні, знайомі та просто
любителі творчості народного артиста України, Героя України, лауреата національної премії
України ім. Т.Шевченка, нашого земляка Анатолія Паламаренка на ювілейний концерт з нагоди його 70-річчя.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова
районної ради.

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ
ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ,
СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ У 2010 РОЦІ

Відповідно до пункту 30 статті 85 Конституції України
Верховна Рада України постановляє:
1. Призначити чергові вибори депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів на неділю 30 травня
2010 року.
2. Центральній виборчій комісії в установленому законодавством України порядку вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення цих виборів за рахунок коштів
Державного бюджету України, які будуть передбачені у
Державному бюджеті України на 2010 рік відповідно до
поданого Центральною виборчою комісією бюджетного
запиту.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень
вжити заходів щодо забезпечення фінансування чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів Державного бюджету
України.
4. Дія цієї Постанови не поширюється на депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на
позачергових виборах після 26 березня 2006 року.
5. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Голова Верховної Ради України В. ЛИТВИН.
м. Київ,
20 жовтня 2009 року. №1648-VІ.

Після робочого візиту до Харківської області з Всеукраїнської наради «З любов’ю та турботою до людей» на
святкування завітав Президент України Віктор Ющенко.
Анатолій Несторович зустрічав його у вишиванці, яку
він подарував раніше. Віктор Андрійович зазначив, що
ювіляр є апостолом українського слова. Слово – це є
основа мови. А якщо є мова, то є нація, нація незалежної держави у якій разом з Анатолієм Паламаренком до
нас промовляють Тарас Шевченко, Остап Вишня та багато інших українських письменників. Президент також
привітав голову Українського фонду культури Бориса
Олійника, який цього ж дня відзначав свій день народження та вручив ювілярам квіти, побажав козацького
здоров’я та нових творчих звершень.
Привітати та насолодитись авторським виступом
Анатолія Паламаренка також завітали перша леді країни
Катерина Ющенко та Міністр культури і туризму України
Василь Вовкун. Щирі слова подяки, привітань звучали на
адресу ювіляра від голови товариства «Просвіта» Павла
Мовчана, ректора Національної музичної академії України ім. П.Чайковського Володимира Рожка, голови Українського фонду культури Бориса Олійника, заслуженого
художника України, земляка ювіляра Анатолія Марчука,
сина народного артиста України Олексія Паламаренка.
Серед подарунків були картини, квіти, вірші, пісні. Приємною несподіванкою став презентований дружній шарж
ювіляру, написаний Анатолієм Марчуком. Проте найкращим для Анатолія Несторовича був подарунок сина. Адже
він здавна знав нестримну жагу батька до творчості Кобзаря - Тараса Шевченка, і тому подарував виготовлену за
давніми ескізами «кобзу-мамайку», з якою козаки ходили
в походи.
СТОР. 3.

'

Н Е З А Б У Д ЬТ Е
УТОЧНИТИ СВОЇ
ДАНІ
Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Макарівської районної державної адміністрації звертається до всіх жителів
району, у яких є неточності в ідентифікаційних даних у Державному
реєстрі виборців, з пропозицією
звернутися до сільських (селищних) рад щодо внесення змін та виправлень.

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Макарівської
районної державної адміністрації.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: 5-24-71.

НА СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ПРО НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ
Минулої п’ятниці голова районної ради Микола Вараницький
провів позачергову дев’ятнадцяту
сесію районної ради п’ятого скликання, в якій взяли участь голова
райдержадміністрації Володимир
Горбик, заступники голови райдержадміністрації, депутати районної ради, керівники установ,
організацій, підприємств району.
Спочатку Микола Данилович
проаналізував хід виконання районного бюджету за 9 місяців,
вказав на недоліки в наповнені
дохідної частини бюджету, на невикористані резерви.
По першому питанню «Про
проблеми виконання бюджету
району за 9 місяців нинішнього
року» доповів заступник голо-
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ПРО УТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 17 СІЧНЯ 2010 РОКУ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ,
ОБЛАСТЯХ, МІСТАХ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ
Відповідно до частини другої статті
133 Конституції України, частин першої — четвертої статті 19 Закону України “Про вибори Президента України”,
частини першої статті 30 Закону України “Про Державний реєстр виборців”,
враховуючи постанову Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2009 року
№ 134 “Про кількість територіальних
виборчих округів для підготовки проведення виборів Президента України 17
січня 2010 року в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі”, пропозиції Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,

Київської та Севастопольської міських
рад та статистичну інформацію щодо
кількісних характеристик виборчого
корпусу на відповідній території згідно
з відомостями Державного реєстру виборців станом на 19 жовтня 2009 року,
керуючись статтею 13, пунктом 4 статті
18 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:
1. Утворити 225 територіальних виборчих округів для проведення виборів
Президента України 17 січня 2010 року з
визначенням орієнтовної кількості виборців у виборчому окрузі, номерів, терито-

ріальних меж та центрів виборчих округів
згідно з додатками 1-27.
2. Цю постанову опублікувати в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”,
а також розмістити на офіційному сайті
Центральної виборчої комісії.
3. Витяги із цієї постанови надіслати
Верховній Раді Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам та опублікувати
в регіональних друкованих засобах масової інформації.
В. ШАПОВАЛ,
голова Центральної виборчої комісії.

ви райдержадміністрації Петро
Левковський. Із співдоповіддю
виступила Світлана Синяченко,
заступник начальника державної
податкової інспекції у Макарівському районі.
По питаннях «Про затвердження звіту «Про виконання
районного бюджету за 9 місяців
2009 року» та «Про внесення змін
до рішення сесії Макарівської районної ради від 13 січня 2009 року
№328-15-V «Про затвердження
районного бюджету на 2009 рік»
виступила заступник начальника
фінансового управління райдержадміністрації Тетяна Логвіна.
Після обговорення доповідей
сесія прийняла з розглянутих питань відповідні рішення.
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №92
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
17 СІЧНЯ 2010 РОКУ

Центр — місто Фастів.
Територіальний
виборчий
округ включає: Макарівський,
Фастівський райони; місто
Фастів.
Орієнтовна кількість виборців — 109,7 тисячі.
Т.ЛУКАШ,
секретар Центральної виборчої
комісії.
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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ
УКРАЇНИ»: ДУМКИ ЛЮДЕЙ

ГРОМАДСЬКІСТЬ ВНОСИТЬ
ПРОПОЗИЦІЇ

23 жовтня в залі засідань районної державної
адміністрації відбулося обговорення за „круглим
столом” нового законопроекту Конституції. У ньому взяли участь члени політично-консультативної,
громадської рад, організаційного комітету з обговорення Конституції та небайдужі представники
громадськості. Даний захід відбувся під головуванням заступника голови райдержадміністрації
О.Гуменюка.
У ході обговорення були висловлені пропозиції:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конституція має чітко зазначати скасування депутатської недоторканності та їхніх привілеїв;
до парламенту депутатів обирати за відкритими списками;
на вибори до місцевих рад повернути мажоритарну
систему виборів;
замінити слово „Сенат” на слово „Віче” (історично
притаманне українцям);
довічне обрання у верхню палату парламенту недоцільне, оскільки це є недемократичним кроком;
рівність перед судом і законом представників усіх гілок влади;
у розділі IV замість „Національні Збори України” замінити на звичне „Верховна Рада України”;
ст. 17 внести зміни щодо цензури, запровадити в
Україні часткову цензуру;
ст. 22 пісню „Боже великий, єдиний...” не вважати духовним гімном;
ст. 30 має звучати так: „Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків, у визначеному законодавством порядку”;
у ст. 53 замінити фразу „Кожен має право...” на „Держава забезпечує право на достатній життєвий рівень для
кожного громадянина та його сім’ї”, так само і у статтях
54 і 56.

№ 44 30 жовтня 2009 р.

ДО 65-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

ВШАНУВАЛИ ЗАХИСНИКІВ
З нагоди святкування 65-ої річниці визволення України від нацистських загарбників у
Макарові керівники райдержадміністрації,
районної та селищної рад, підприємств, організацій, установ, ветерани та жителі Макарівщини поклали квіти до пам’ятників загиблих воїнів у Великій Вітчизняній війні та у
Афганістані. Ветерани пам’ятають ті страшні
дні: вибухи снарядів, свист куль, плач матерів, гуркіт танків. Нині ми завдячуємо їм за
мирне небо над головами і не забудемо через яке страхіття довелося пройти захисникам Вітчизни та їх подвиг. Пам’ять загиблих
вшанували хвилиною мовчання.

Олена ХОМЕНКО,
завідувач сектору з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими організаціями та засобами
масової інформації.

МОЯ ТОЧКА ЗОРУ
А ЩО, МАЄМО ЗАРАЗ
НЕСТАЧУ ЧИНОВНИКІВ?

Проект Конституції викликав у ветеранів району велике здивування. У ньому передбачено різке скорочення
прав і привілеїв рядових громадян, зокрема на освіту,
медичне і соціальне забезпечення. А ось права і повноваження президента мають істотно розширитися. I чи не
є дикістю, що призначенці матимуть право скасовувати
рішення депутатів, обраних народом?! Крім того з фінансової точки зору двопалатний парламент - це солідний
удар по бюджету: для другої палати треба буде нарощувати ще один апарат у парламенті. А що, маємо зараз нестачу чиновників?

НЕ ТІЛЬКИ З ДЕПУТАТІВ...

Абсурдом звучить вимога позбавити недоторканності лише депутатів, а лишити президенту, суддям, вищим
чиновникам.
Замість скасування довічного призначення суддів
новий проект його продовжує, утверджуючи і надалі сваволю суддівських чиновників, освячуючи їх безконтрольність. Практика показала, що їх слід обирати не більше, як
на п’ять років з правом відкликання у випадку виявлення
зловживань, з періодичною звітністю перед виборцями.
Необхідно конкретніше розробити механізм відкликання
депутатів, які не виправдовують довір’я виборців. А такого в проекті і шукати годі.
Не можна погодитися зі скороченням чисельності
депутатів у Верховній Раді, як, до речі, й із зміною назви
парламенту.

ВІДКРИВАЮТЬ ДОРОГУ НАТО

Зникло в проекті дуже важливе положення про позаблоковий статус України. Це автоматично дозволяє президенту вводити НАТОвські війська для власної охорони,
що означає фактичну втрату суверенітету і незалежності.

ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД ДЕМАГОГІЇ

Оголошення “всенародного обговорення” є актом
передвиборного піару. Чого варте намагання повернути
мажоритарну систему виборів, яка себе зарекомендувала як система купівлі депутатських мандатів?
Національні збори, згідно проекту, взагалі мають надто туманно виписані повноваження. Зокрема, не визначають принципи внутрішньої і зовнішньої політики. Це
право передається президенту. Отже, планується лише
„декоративна” робота парламенту. В такій же мірі обмежені права Конституційного суду в ролі арбітра між “гілками” влади, що створює умови встановлення диктатури.
Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ,
голова районної ради ветеранів.

СПАСИБІ
ДІДУСЮ

В Е Т Е РА Н А М В Е Л И К О Ї
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
Спасибі дідусю, що мир боронили,
Що землю від ворога тілом закрили,
Що кулі вогненні – пекучії рани,
У себе ввібравши, нам мир
дарували.
За те, що сивіли у роки ще юні,
Що чули спів краю крізь
вибухів звуки.
Що рідную землю всім
серцем любили.
Життя не жаліли,фашиста гонили.
Спасибі, дідусю, за мирнеє небо.
Що вибухів жахи нам чути не треба.
Хоч сняться вам в снах бойові
ті атаки,
І рани не гоять вам ліки ніякі.
Та ви подивіться, ось юність
крилата,
Іде вам на зміну життя прокладати.
Їх радісні очі всміхаються щиро.
Спасибі, дідусю, спасибі уклінно.

СМЕРТЮ ХОРОБРИХ МУЖНІЙ ВОЇН ЗАГИНУВ,
ЩОБ НА МИРНІЙ ЗЕМЛІ ЖИЛИ Я І ТИ
З нагоди 65-річчя визволення України від нацистських загарбників у
11 класах Макарівського ліцею-загальноосвітньої школи відбувся Урок
мужності „Збережемо пам’ять про подвиг”. На нього ми запросили ветеранів та дітей війни.
Урок розпочався з історичної довідки, як і коли почалася Велика Вітчизняна війна, про хід бойових дій. Документи свідчать, що кожен 4-5-й
червоноармієць був жителем України. За роки війни Україна втратила
8 мільйонів людей – п’яту частину населення: 2,5 мільйона загинуло в
боях, 5,5 мільйона – це знищені військовополонені і цивільні особи. Поділилися спогадами про Велику Вітчизняну ветерани війни С.С.Іщенко,
П.Й.Добрянський, В.К.Янковський, а також Д.С.Нетреба – керівник клубу „Пошук” Центру творчості дітей та юнацтва ім. Д.Туптала, автор збірок про партизанів, підпільників та юних месників Макарівщини.
Великих втрат зазнав і Макарів. 10 липня 1941 року нацисти захопили
селище і вже в перші дні окупації розстріляли у парку над Здвижем понад
300 жінок, дітей, старих людей, полонених воїнів. Фашисти зруйнували й
понівичили всю сільськогосподарську техніку, вивезли до Німеччини 65
тракторів, 10 комбайнів, 18 молотарок. Спалили лікарню. Школу перетворили у зерносховище. Забрали на каторжні роботи до Німеччини 95
жителів Макарова.
Понад 800 макарівців героїчно боролися на фронтах Великої Вітчизняної війни, з них 315 – полягли смертю хоробрих.
У березні 1942 року в Макарові почала діяти підпільна організація під
керівництвом Андрія Лопати, до якої увійшло 29 патріотів.
Згадали на Уроці мужності й Героїв Радянського Союзу, орденоносців
– вихідців з нашого району.
На закінчення учні побажали від щирого серця гостям здоров’я міцного, щастя, щоб роки не бігли, щоб старість не йшла, щоб завжди у домі
радість була.

Марія ВЕРХОВЕЦЬ.

Ольга СЕМЕНЕНКО,
вчителька історії.

смт Макарів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

РИНКОВИЙ ЗБІР ЗБИРАЮТЬСЯ СКАСУВАТИ

Законопроект про скасування ринкового збору,
який направлений урядом до парламенту, значно
знизить навантаження на малий і середній бізнес та
покращить його роботу. Про це на брифінгу заявила
голова Державного комітету з питань регуляторної
політики та підприємництва Олександра Кужель.
За її словами, цей законопроект передбачає
також
компенсаційні
механізми, при запровадженні яких місцеві бюджети не втратять коштів
від скасування ринкового
збору. “Підприємці за-

лишаться на існуючій сумарній системі податків”,
- сказала вона, підкресливши, що при “такій новій схемі місцеві бюджети
отримають
надходжень
щонайменше у два рази
більше”.

Водночас, голова Ради
підприємців при Кабінеті
Міністрів Оксана Продан
зазначила, що керівниками ринків чиниться тиск
задля того, аби залишити
ринковий збір. При цьому,
вона наголосила, що після скасування ринкового
збору не вводитиметься
жодних додаткових податкових
навантажень
для малого і середнього
бізнесу, зокрема, не будуть запроваджені касові

апарати. “Якщо платили
фіксований податок, так
і буде залишатися фіксований, хто платив єдиний,
той буде платити єдиний
податок. Жодних змін
щодо обліку чи сплати податків не буде”, - зазначила Оксана Продан, додавши, що змінюється лише
сума платежу до адміністрації ринків з вирахуванням ринкового збору.
Костянтин СОЛОВЧУК,
(УКРІНФОРМ).

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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Юлія ТИМОШЕНКО: «ПРОШУ ДАТИ
КРАЇНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ КОМАНДУ»
З усіх куточків України: із Сходу і Заходу, з Півдня і Півночі з’їхалися до столичного Жовтневого палацу культури
і мистецтв делегати на Всеукраїнські
народні збори від 3720 всеукраїнських,
обласних, міських організацій, громадських об’єднань, політичних партій,
благодійних фондів, творчих спілок, зокрема: Всеукраїнського громадського
об’єднання «Народна рада», Всеукраїнського об’єднання «Вітчизна», Спілки жінок України, Спілки підприємців,
об’єднання національних меншин з
Миколаєва… Це люди різні за віком,
освітою, але всі вони активні в громадському житті, до їхньої думки прислухаються, вони здатні впливати на ситуацію
там, де живуть заради інтересів інших.
З’їхалися вони для концентрації зусиль
громадського суспільства для більш
ефективної реалізації ініціатив, проведення народних експертиз законів,
нормативно-правових актів та рішень
органів державної влади і місцевого
самоврядування з подальшим народним контролем за їх виконанням і за
діяльністю влади на всіх рівнях. Наразі
влада живе своїми інтересами, а народ – своїми. Владі байдуже до тих, хто
її туди обирав. Вона згадує про це лише
на чергових виборах. Тоді в лексиконі
політиків ми почуємо громадське суспільство. Кожна країна, стаючи на шлях
демократії, намагається вибудувати
громадське суспільство, без якого нема
прогресивного поступу. І в Україні воно
є, але влада ігнорує ним, не прислухається до його думок. Тому й хаос, розбрат в країні. Народ втомився від цього,
тому і шукає відповідь на питання: допоки це триватиме? Хто консолідує суспільство і владу?
Цей лідер називався виступаючими.
І коли координатор і головуючий народних зборів, народний депутат України
від БЮТ Сергій Соболєв оголосив про
вихід на сцену Юлії Тимошенко делегати зустріли її стоячи і вітали тривалими
оплесками. Вони покладають надію на
лідера цієї потужної політичної сили
Юлію Тимошенко.
Нині вона як Прем’єр-міністр України
довела це своїми ділами. Країна виходить з економічної кризи, відновлюють
роботу шахти, заводи, своєчасно виплачується пенсія, зарплата бюджетникам. Тож делегати одноголосно висунули Юлію Тимошенко кандидатом на пост
Президента України.
– Ця зустріч – важлива для країни, –
наголосила Юлія Володимирівна, – бо в
цій залі присутні люди, які не байдужі за
майбутнє України.
На думку Юлії Володимирівни пер-

ший крок у реформуванні суспільства
– це уможливити для громадських організацій делегування своїх представників
до представницьких органів влади, мусять працювати відкриті списки, що дають шанс кожній людині, яка представляє ту чи іншу сферу професійного або
громадського життя, потрапити до тих
списків. Адже у багатьох лідерах громадських організацій, профспілок нема
можливостей фінансово конкурувати з
представниками великих партій. Люди
повинні висувати свого лідера, котрий
зміг переконати, а не купити, і таким
чином формувати списки за рейтинговою довірою. Тоді б суспільство мало
змогу проводити до влади людей, здатних висловлювати думку громади, а не
окремих бізнесових структур. Вона, як
Прем’єр-міністр, із своїми однодумцями створює систему постійного зв’язку
та спілкування між громадськими організаціями, рухами, профспілками та виконавчою владою, щоб влада їх почула,
щоб рахувалася з їхніми запитами, пропозиціями і разом вирішувала найважливіші
для суспільства, для країни питання.
Громадські ради діють при різних
міністерствах, органах виконавчої влади. Проте не завжди прислухаються до
їхньої думки там. І така влада, яка не
опирається на громаду, на колективний
інтелект, розум, досвід їхніх представників, то й не прагне розв’язувати нагромаджені проблеми, вона відсторонюється від людей. Подальше становлення
інститутів громадського суспільства має
передбачити забезпечення безпосередньої участі громадськості в управління і
державними справами. Часи, коли суспільство в черговий раз обирало владу і
на 4-5 років «лишало її у спокої», йдуть у
минуле. Постійний контроль з боку громадськості за діями влади на всіх рівнях
має стати нормою життя в Україні.
Ініціатива скликання Народних зборів пішла з регіонів. Столиця України
стала об’єднавчим майданчиком для
узагальнення і координації пропозицій
громадськості. Вже відбулися вони у
Чернігівській області й Києві. Після повернення учасників Всеукраїнських народних зборів у свої регіони вони пройдуть у всіх областях і містах обласного
підпорядкування, райцентрах.
– І тому я прошу вас всіх дати країні
інтелектуальну команду, яка створить
потужну систему комунікації, – наголосила Юлія Тимошенко, – команду, котра
має відкритий погляд і розуміння всіх
проблем, ми просто зобов’язані побудувати Україну, яку буде не соромно передати в руки нашим нащадкам.
Петро СУХЕНКО.

ЦВК ОПРИЛЮДНИЛА ДЕКЛАРАЦІЇ
ПРО ДОХОДИ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ
Згідно з оприлюдненими
на сайті ЦВК документами,
кандидат у Президенти Арсеній Яценюк за 2008 рік заробив 999 тис. 931 грн. Однак
заробітна плата становила
лише 23,34% доходу (233 тис.
343 грн.), найбільший дохід
кандидату в Президенти принесли дивіденди, проценти
та роялті – 700 тис. 533 грн.
Крім того Яценюк минулого
року отримав 41 тис. 144 грн.
матеріальної допомоги та 24
тис. 911 грн. від наукової, викладацької та творчої діяльності. Члени сім’ї Яценюка у
2008 році отримали 532 тис.
267 грн. доходу. Також кандидат у Президенти, згідно
з декларацією, має земельну ділянку площею 3012 кв.
м, житловий будинок – 298,3
кв. м, квартиру – 342,9 кв. м,
дачний будинок – 114,5 кв. м
та гараж – 45 кв. м. Члени родини Яценюка користуються
двома автомобілями – Шкода
і Мерседес.
У свою чергу лідер КПУ
Петро Симоненко задекларував 236 тис. 81 грн. і 36 коп.
доходів за 2008 рік. З них заробітна плата становить 201
тис. 230 грн. 96 коп (85,24%
доходів), а матеріальна допомога – 34 тис. 850 грн. 40
коп. Члени родини кандидата
у Президенти у 2008 році доходів не мали. Симоненко є
власником квартири площею
70 кв. м та гаража – 24 кв.м,
родина - має квартиру площею 210 кв. м.
Голова Верховної Ради Во-

лодимир Литвин у 2008 році
заробив 657 тис. 337 грн. 68
коп. З них зарплата становить
242 тис. 880 грн. (36,83%) та
414 тис. 457 грн. 68 коп. – доходи від наукової праці. Родина спікера минулого року
заробила 31 тис. 273 грн. 34
коп. Кандидат у Президенти
володіє земельною ділянкою
площею 4698 кв. м та квартирою у 259,8 кв. м, родина
спікера має земельний пай
площею 9,56 га, житловий
будинок площею 339,3 кв. м,
та дачний будинок площею
277,2 кв. м. У володінні Литвина також перебуває легковий автомобіль Toyota Land
Cruiser (об’єм двигуна 5663
куб. см), а члени його сім’ї
користуються легковим автомобілем Chrysler Pt. Cruiser
(об’єм двигуна 2429 куб. см).
На рахунках Литвина у банках
та інших фінансово-кредитних
установах, згідно з декларацією, лежить 213 тис. 129 грн.,
53 тис. 306 євро та 73 тис. 559
доларів США, у дружини – 321
тис. 800 грн.
Кандидат у Президенти
Анатолій Гриценко задекларував 268 тис. 659 грн. 23
коп. доходів у 2008 році. З цієї
суми заробітна плата становить 220 тис. 80 грн. 45 коп.
(81,92 %), пенсія – 48 тис. 018
грн., доходи від наукової, викладацької діяльності - 560
грн. 78 коп. Гриценко володіє автомобілем Honda з обсягом двигуна 2,4 кубометра
та гідроциклом Yamaha. Сума
коштів на рахунках кандидата

у банках й інших фінансовокредитних установах становить 280 тис. грн. У 2008 році
доходи членів родини становили 156 тис. 350 грн. Також у
власності родини - земельна
ділянка площею 8 720 кв. м,
дві квартири на 56,2 м і 32,9 м,
а також дачний будинок площею 347,4 кв. м. Сума коштів
членів родини Гриценка на
рахунках у банках становить
120 тис. 60 грн.
Згідно з декларацією кандидата у Президенти Олега
Рябоконя, минулого року він
заробив 5 919 548 гривень.
5,3 мільйона становила зарплата кандидата, ще 479 тис.
170 грн. – доходи від підприємницької діяльності, 100
тис. кандидат заробив на відчуженні цінних паперів, 19,8
тисяч – на процентах, дивідендах, роялті. Члени родини
Рябоконя отримали дохід 619
тис. 342 грн. Рябоконь володіє
земельною ділянкою площею
115293 кв. м, а родина ділянкою у 17591 кв. м. У власності Рябоконя та його родини
житловий будинок на 790 кв.
м, садовий будинок на 280 м
квартира на 118 метрів.,
Як повідомлялося, станом на 28 жовтня, ЦВК офіційно зареєструвала сім
кандидатів у Президенти:
Рябоконя, Гриценка, Яценюка, Симоненка, Литвина,
Тігіпка, Інну Богословську
та Віктора Януковича.
За матерiалами УНІАН.

«КОЗИЧАНКА
– ПЕРЛИНА ПОЛІССЯ»

так називається мистецька виставка живопису і графіки, автором проекту якого є Заслужений художник
України, уродженець цього мальовничого села Анатолій Марчук. Відкриття виставки пройде 5 листопада о
17 годині в Українському фонді культури (м. Київ, вул.
Липська, 16). У проекті беруть участь відомі й початкуючі художники Інна Пантелемонова, Оксана Іванюк,
Олексій Іванюк, Анатолій Марчук, Євген Марчук.
Автор проекту запрошує всіх відвідати виставку, насолодитися прекрасним мистецтвом живопису і графіки, поспілкуватися з майстрами пензля.

СЛОВО – ЦЕ КВІТКА, ЦІЛЮЩИЙ БАЛЬЗАМ…

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
Поздоровити земляка прибула делегація з Макарова на чолі
з головою районної ради Миколою Вараницьким та заступником голови райдержадміністрації
Олегом Майстренком. Микола
Данилович вручив Анатолію Несторовичу квіти, вітальну листівку, привітав рядками з творчості
Тараса Шевченка.
Своє артистичне призначення
Анатолій Паламаренко відчув ще в
Дружній шарж Ана- дитинстві, коли виступав на сцені
толію Паламаренку по- клубу Макарова. Нині, незважаюдарував земляк, заслу- чи на солідний вік, ювіляр випрожений художник України мінює енергію і активно працює.
Коли слухаєш Анатолія НестоАнатолій Марчук.
ровича, забуваєш про все – живеш у тому світі, що його створює митець своїм художнім
словом. Незалежно від того, хто автор, це слово – саме
його, Анатолія Паламаренка. Він виховав у собі надвисоку міру відповідальності і на тому ж рівні плекає художній
смак у своїх слухачів, а відтак – і нашу спроможність проникнути в таїну мистецького слова видатних майстрів.
Анатолій Паламаренко має голос і мову, яку він досконало знає, а ще – любить й відчуває, адже тримати глядача у напрузі серйозного твору дуже складно. Всі тексти
ювілейного вечора він передавав через свій образ, своє
відчуття слова, вводячи слухача у храм, де буяє народне
життя з усіма його радощами, драмами і трагедіями, де
твоя свідомість і твоя душа осягають велич національного духу і проймаються його магнетизмом. У художньому
слові М.Гоголя чи І.Нечуя-Левицького, Т.Шевченка чи
О.Довженка артист вловлював такі симфонії природи,
такі барви життя, яких ми, читаючи твір, можемо й не помітити. Він чує і бачить більше, відчуває і слово, і його

зміст глибше й колоритніше. І в цьому, мабуть, теж таїна
його як митця.
Дуже тонко та влучно охарактеризував ювіляра у
програмці святкового коцерту заступник головного редактора газети «Сільські вісті» Володимир Біленко: «Він
належить до тієї категорії митців, які не лише увінчані
офіційно високим почесним званням. Він по духу, самій
своїй сутності воістину народний – настільки глибоко
і тонко відчуває і знає життя народу, його психологію,
його мову. Тож його поява на сцені, його мистецьке
слово викликають у глядача-слухача щире захоплення.
Це наш, воістину народний артист. Так, як прочитує він
гостре і дотепне слово Остапа Вишні, Павла Глазового,
інших майстрів літератури, нікому не вдається перевершити… Анатолій Несторович – інтелектуально потужна людина, а відповідно і митець широкого творчого
діапазону. У його репертуарі є яскраві художні полотна І.Нечуя-Левицького, О.Довженка. Ч.Айтматова та
інших». З цим не можливо не погодитись. Адже, коли
хоча б один раз почуєш виступ артиста, відразу закохуєшся у його сценічний образ, майстерність донести
до глядача силу слова.
Емоційне виконання уривків Миколи Гоголя із твору
«Тарас Бульба» ювіляра з Олексієм Паламаренком та
Владиславом Павлюком немов перенесли слухачів у
часи тієї епохи. Перед очима виникли поле бою, постаті Тараса Бульби, його синів Андрія та Остапа... Його
майстерність виконання захоплювала, глядачі-слухачі
не могли відірвати погляду від емоційно мінливого за
текстом Анатолія Паламаренка.
Поруч з ювіляром на святковій сцені виступили лауреат національної премії України ім. Т.Шевченка, Національна заслужена капела бандуристів України ім.
Г.Майбороди з художнім керівником і головним диригентом, народним артистом України Миколою Гвоздем,
Національний оркестр народних інструментів України з
художнім керівником і головним диригентом, народним

артистом України, лауреатом Національної премії України ім. Т.Шевченка Віктором Гуцалом, заслужені артисти
України Ірина Семененко, Анжела Швачко, Ігор Борко,
Богдан Тарас, Олексій Паламаренко, артист Владислав
Паволюк, заслужений діяч мистецтв України Світлана Корецька.
Звучання веселих та сумних музичних творів у виконанні капелою бандуристів та оркестром не залишили
байдужими нікого. Ноти з клаптика білого паперу ніби перетворювались на невидимі струни, які тягнулись до сердець слухачів. Адже у їх виконанні було багато ніжності,
тепла, чуйності, страждання. І ці почуття сплелися в одне
ціле в українських піснях, які зачаровували милозвучністю, «Реве та стогне Дніпр широкий», «Бандуристе, орле
сизий», «Закувала та сива зозуля», «Ой чого ти дубе»,
«Стоїть гора високая». Лише наш народ, український, міг
вкласти таку високу мораль, сплетіння добра і зла, тугу та
вміння любити у ці твори, які й донині живуть та лунають
зі сцени.
У ювілейному концерті Анатолій Несторович постав не тільки як серйозний виконавець творів класиків
української літератури, а й як гуморист. Виконання твору
Остапа Вишні «Ярмарок» у супроводі оркестру народних
інструментів не залишило сумним нікого.
…Творчий ювілейний вечір Анатолія Паламаренка ще
раз довів, що артист з яскравою творчою індивідуальністю, який уміє прихилити до себе такі ж потужні індивідуальності з інших галузей мистецтва, і в сузір’ї творчих талантів народжуються справжні мистецькі дива, які
заворожують людей музикою, співом, режисурою, а над
усім – словом. Котре – як квітка, як цілющий бальзам, як
спопеляюча блискавка. Творити таке мистецтво під небом України судилося далеко не кожному, хто навіть сумлінно прагне його вишини. Анатолія Паламаренка вибрала доля, благословили ж – Бог і Україна.
Марина ІЛЬЧЕНКО.
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ШКОЛА, ДЕ НЕМОЖЛИВЕ
СТАЄ МОЖЛИВИМ

Напроти робочого столу на підлозі лежать
дерев’яні рами. Біля них стос фотографій випускників за різні роки. У цьому кабінеті царює
творча атмосфера – друкуються та роздаються
сценарії, заходять та виходять дітлахи, учителі,
телефонує секретар... Ми завітали до Макарівської ЗОШ №2 і спілкуємося з її директором
Надією Ащенко, якій зовсім нещодавно було
Указом Президента присвоєно звання Заслужений вчитель України. Приходимо сюди вдруге, а підемо, мабуть, годин через п’ять, як і в
нашу першу зустріч – Надія Василівна належить
до тих людей, час з якими пролітає швидко і непомітно. Як справжніх ораторів, її неможливо
не слухати – вона із неймовірним захопленням
говорить про дітей, про успіхи кожного, становлення школи, яка 31 жовтня святкує своє
двадцятиліття.
У передсвятковій підготовці проходять
останні дні жовтня.
– Ми вже далеко вийшли за трьохгодинний
ліміт концерту, – захоплююче говорить директор, – та що можна вдіяти, коли багато дітей хоче
брати в ньому участь!
– не без задоволення посміхається.
Учнів у школі близько
п’ятисот, на сцену прагнуть вийти більше половини від цієї кількості.
Така ініціатива йде від
самих дітей та стосується усіх позакласних заходів. Не дивуйтеся, школярі звичайні, як усі діти.
Просто тут особливе
ставлення до шкільного
процесу, вироблене педагогами, самими учнями та їх батьками. Воно
й спонукає до навчання,
позакласної роботи та
розваг. Про нього та не
лише – далі.
Надія Василівна працювала в школі з перших
днів її заснування. Займаючись виховною роботою (була заступником), ніколи не уявляла
себе директором (на посаду обрав педагогічний колектив) і зізнається – зараз бути ним теж
не хоче (усе-таки адміністративна робота забирає левову частку від справи її життя – роботи з
дітьми). Однак посаду свою Надія Василівна не
лишає і, мабуть, завдяки цьому так багато, на
перший погляд, неможливого стає можливим,
а школа вже другий рік поспіль займає перше
місце у рейтингу серед загальноосвітніх шкіл
І-ІІІ ступенів району.
Стає ймовірним вільне співіснування яскравих характерів в одному педагогічному колективі. Він тут і справді особливий, у кожного
педагога окрім фахового предмету є власне захоплення. Вчитель біології і географії Руслана
Тарнавська вишиває картини. Раїсою Кириченко за чарівний голос називають колеги завідуючу бібліотекою Ніну Барановську. Учасниками
шкільного співочого ансамблю «Калинонька» є
заступник директора з виховної роботи Наталія
Хавченко, вчитель молодших класів Світлана
Депутат, лаборант із хімкабінету Тамара Цибенко, завгосп Жанна Михайленко. Вчителька
трудового навчання Галина Тимощук вишиває
стрічками, керує гуртком «Рукодільниця». Вчитель молодших класів Олена Гусак керує театральним гуртком «Соняшник» та виготовляє

композиції з природних матеріалів. Взагалі,
кожен із педагогів заслуговує на окрему розповідь у нашій газеті.
Особливу увагу в школі приділяють фізичному розвитку. Кожного вересня проходить
тиждень малих олімпійських ігор, в яких разом
із учнями беруть участь і вчителі. Велика заслуга у цьому Анатолія Шевченка, який більше 40
років свого життя віддав роботі з дітьми. Під керівництвом тренерів Олени Ковтуненко та Миколи Синяченка учні захищають честь школи
на районних, обласних спортивних змаганнях
з легкої атлетики, футболу, волейболу та баскетболу.
Про фаховий рівень та творчий підхід до навчального процесу вчителів свідчать численні
грамоти та дипломи. Це ж треба мати стільки
наснаги та творчого запалу: діти перемагають
у всеукраїнських математичних, фізичних та
природничих конкурсах, у фольклорних фестивалях міжнародного значення. Також школа

співпрацює із Харківською правничою фундацією, часописом «Права людини», завдяки чому
друкуються роботи учнів-переможців правових
всеукраїнських конкурсів.
Найбільш дивовижним (але й тут виявляється можливим!) є те, що педагогам вдалося долучити до сценічної діяльності й батьків
учнів. Кілька років тому відкрили клуб дозвілля батьків, члени якого створили власну
команду КВК, єдину в Україні. За свідченням
очевидців, дорослі, із великим задоволенням
«впадають» у дитинство та згадують юність і
вже чекають на появу схожих команд в інших
школах району.
Та це далеко не всі здобутки школи та її вихованців. Найбільш значущим є те, що діти тут
легко звикають до взаємодопомоги та толерантності. І це не загальні фрази. Школа тримає міцний зв’язок із випускниками, більшість
із яких пов’язують свою долю із юридичними та
економічними професіями.
– Їм трохи дивно та не зрозуміло, чому у ВИШах потрібно боротися за право бути почутим,
а задля досягнення успіху – лицемірити, адже у
нас вони зростали в атмосфері доброти та взаєморозуміння, – говорить наша співрозмовниця. - Проте для них це чудова нагода навчитися
ставити іншого, як то кажуть, на місце.

Н А
Серед
яскраворожевих, білих, блакитних
острівців, насіяних і виплеканих дбайливими руками
школярів, серед п’янкого
буйного цвіту айстр, замріяних чорнобривців –
привітна, як
довколишній світ зеленої краси,
гордо височить споруда
Рожівського НВО “ЗОШ І
ступеня-дитячий садок”.
Саме тут 27 жовтня було
проведено засідання творчої групи голів районних
методичних
об’єднань
вчителів початкових класів
з теми “Інноваційні пошуки
в початковій школі: зміст,
структура, методика”. Члени творчої групи мали можливість познайомитись з
інтеграцією традиційних та
інноваційних методик у навчанні та вихованні молод-

ших школярів Рожівського НВО тa інших закладів
освіти.
Досвідом роботи з
впровадження в практику
роботи
музикотерапевтичної педагогіки

Ш К І Л Ь Н І Й

“ЗОШ І ступеня-дитячий
садок” з теми «Розвиток
творчих здібностей учнів
у системі особистісноорієнтованого навчання і
виховання молодших школярів».

Надія Василівна переконана, що дитину потрібно радше хвалити і любити, аніж сварити,
– лише таким чином підвищується самооцінка
і творча активність. Причому хвалити не лише
за добрі оцінки, а також і за позашкільні вміння
дітей. Вже давно на шкільних лінійках замість
зауважень учні отримують нагороди. Якщо ж
трапляється певна оказія, то її намагаються
владнати індивідуально з порушником. Затишна атмосфера на уроках сприяє тому, що учні
не бояться помилятися, адже вчителі розуміють, що вміння приходить із досвідом і не помиляється лише той, хто нічого не робить.
Прогулюючись шкільними коридорами, шукаємо і не знаходимо дошки відмінників, натомість натрапляємо на стенд фотографій призерів олімпіад. Як нам пояснюють, тут не прагнуть
до першості, головне виявити і задіяти кожного
у справі. Також помічаємо колаж карти України, з якого на нас дивляться усміхнені обличчя
школярів. Кожен школяр може приклеїти своє
фото і показати батькам
та друзям своє місце в
країні. Ідея колажу належить колишній учениці
Альоні Прокопенко, яка
свого часу перемогла у
всеукраїнському конкурсі
дитячого малюнку «Я і мої
права».
…Двадцять років – чудовий привід повернутися у ті часи, коли все тільки починалося. Молодих
спеціалістів, що розпочинали свій професійний
шлях у щойно збудованій
школі №2, зустріли бетонна підлога та голі стіни, в яких потрібно було
навчати дітей.
— Учителям разом
із батьками доводилося
створювати умови для
навчання, – ділиться своїми спогадами вчителька
української мови і літератури Валентина Юхименко. – Усе це робилося
нашвидкоруч, нам допомагали всі макарівські організації – фарбували
вікна та двері, збирали парти...
Викладач музики Людмила Янківська згадує.
– На одній із перших лінійок на сходах перед
школою на дерев’яному стільці стояв старенький касетний магнітофон і єдиний мікрофон,
прикріплений до штатива із хімкабінету. Все
технічне «начиння» приносили з дому. Уроки
музики я проводила на шкільному фортепіано з
перебитими клавішами – у кожній октаві грало
п’ять нот замість потрібних семи…
Ці часи згадуються з посмішкою. Фортепіано і досі стоїть в актовій залі, проте як раритет.
Інструмент відремонтували, але грають на ньому не часто. Музичну грамоту діти опановують
за допомогою комп’ютерних програм.
За цей час зміни торкнулися усіх сфер
шкільного життя. У школі створені умови, аби
діти почували себе затишно, навчалися та творили. У цьому можете пересвідчитись і ви, коли
побуваєте на урочистостях з нагоди ювілею,
що відбудеться у суботу 31 жовтня, о тертій годині.
Тут будуть раді кожному!
Галина ГЕРАСИМЕНКО,
Олександра СУЗАНСЬКА.

О Р Б І Т І

ній школі потребує змін
на краще. Проте певні
зрушення все ж таки маємо: в школах відкриваються комп’ютерні класи, які підключаються до
системи Internet, також
з’являються
мультимедійні
комплекси, а
до
навчальних планів 1-го класу
вводиться предмет “Інформатика”. Прогрес не
зупинити, питання лише
в тому, як нам бути його
активними учасниками,
адже одного нашого бажання замало, – наголосила голова РМО 3 класів
Л.М.Артеменко.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЇ
“ПіснеЗнайка” поділилися
Н.О.Тунік (голова РМО вчителів 1 класів), Г.П.Суздаль
(заступник
директора
Мар’янівської ЗОШ І-ІІІ ст.).
Про хід реалізації дослідноекспериментальної
роботи за Всеукраїнським
науково-педагогічним проектом “Росток” в районі
ознайомила методист РМК
з початкової освіти Надія
Миколаївна Українець.
Поділилася досвідом
роботи педагогічного колективу Рожівського НВО

Голова районного методичного кабінету вчителів
2 класів Т.П.Соловіцька познайомила слухачів з досвідом роботи “Нестандартні
форми проведення уроку”
та провела ділову гру.
Значну увагу було приділено і мультимедійній освіті
для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
— Інформаційні технології все більше проникають у наше життя,
але інтенсивність цього
процесу в загальноосвіт-
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Галина ГАЛЬ,
член творчої групи,
вчитель початкових
класів Бишівської
ЗОШ.

ДИТЯЧЕ
„ЄВРОБАЧЕННЯ2009» - СТАРТ ЗА
МІСЯЦЬ
Значною
гуманітарною подією в Європі, успіх
якої додасть іміджу Україні, назвав віце-прем’єрміністр Іван Васюник проведення 21 листопада в
столичному палаці спорту
фінального концерту дитячого пісенного конкурсу
«Євробачення». Він зазначив, що попри фінансовоекономічну кризу уряд
зробив усе для підготовки і
проведення цього заходу.
Ведучими дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2009» стануть
Ані Лорак та Тімур Мірошниченко, в грін-румі
учасників зустрічатиме
12-річний Діма Бородін.
Цьогорічний
конкурс
має одне нововведення
- паралельна інтернеттрансляція англійською
мовою на офіційному
сайті конкурсу «За лаштунками Євробачення».
Вестимуть міжнародну
інтернет-трансляцію Артем Нікіфоров та Катерина Тимошенко.
Організатори конкурсу заявили, що київське
«Євробачення» буде некомерційним проектом.
Саме тому квитки на
репетиції та фінальний
концерт роздаватимуться безкоштовно за замовленнями на сайті Національної телекомпанії
України www.1tv.com.ua.
Також керівникам областей буде надано певну
кількість запрошень для
розповсюдження в дитячих будинках та школах.
Конкурсанти провели
жеребкування і визначили послідовність виступів
представників усіх 13 країн, які братимуть участь у
конкурсі. Україна виступатиме під 10 номером.

ОЛІМПІАДИ, ТУРНІРИ,
КОНКУРСИ

Триває новий навчальний рік. І окрім головних щоденних турбот на плечі вчителя початкових класів покладені
і додаткові навантаження — підготовка учнів молодших
класів до шкільних предметних олімпіад, турнірів, конкурсів різних рівнів. Ставлення вчителів до таких форм
роботи різне. Проте педагоги району активно працюють
у цьому напрямку.
Протягом чотирьох років предметні олімпіади для
учнів проходять в усіх навчальних закладах. На високому
рівні відбуваються конкурси «Колосок» та «Кенгуру». 20
листопада знову 336 учасників (з них 143 учнів 3-4 класів)
випробовуватимуть свої вміння і навички з природничих
дисциплін.
Під час проведення таких заходів діти молодшого
шкільного віку самоутверджуються в очах ровесників та
вчителів, творчо застосовують свої знання, навички та
вміння. Діти молодшого шкільного віку бачать перспективу розвитку, у них формуються своєрідні ідеали. Це,
у свою чергу, служить подальшому вивченню предметів
на високому рівні та підготовці до написання науководослідницьких робіт у середніх та старших класах.
Надія УКРАЇНЕЦЬ,
методист районного методкабінету
з початкової освіти.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 44 30 жовтня 2009 р.

ВЧИТИМУТЬСЯ ТІ,
ХТО ЛЮБИТЬ НЕБО

Є ПРОБЛЕМА

ІНВАЛІДНІСТЬ - НЕ ВИРОК
І НАВІТЬ НЕ СПОСІБ ЖИТТЯ

Минулої п’ятниці в Колонщині на базі комунального підприємства „Макарівський районний спортивно-навчальний центр повітроплавання та авіамоделізму” відбулося відкриття
школи пілотів. Тут відтепер вчитимуться ті,
хто любить небо і мріє піднятися в нього.
До села завітало багато гостей і не
лише з України, а з Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Чехії. Урочисто було перерізано червону стрічку на вході до учбового
приміщення і його освячено, щоб і Божа
благодать сприяла роботі першої подібної
школи на теренах України.
Вітали відкриття голова районної
ради Микола Вараницький, заступник
голови райдержадміністрації Олег Май-

стренко, рекордсмен світу та Європи,
віце-президент повітроплавання України
Станіслав Федоров, президент федерації повітроплавання Грузії Ріваз Утургаурі
та інші. Президент Київської федерації
авіамодельного спорту, депутат районної
ради Сергій Скалько подякував усім, хто
долучився до цієї справи.
Журналісти отримали нагоду звернутися до організаторів із запитаннями щодо

роботи школи. Як повідомили нас, відтепер
кожен, хто захоче оволодіти навичками вільного польоту на кулі, може приходити сюди.
Тут створені всі умови для здобуття теоретичних та практичних знань. Підібраний кваліфікований штат педагогів. Термін навчання залежить від погоди. Бо кожен майбутній
пілот окрім того, що протягом трьох тижнів
оволодіватиме теорією, повинен налітати на
повітряній кулі 15 годин. А це можливо лише
за сприятливих
погодних умов.
Навчання платне і обійдеться
бажаючому
в
3,5 тисячі євро.
Курсант
після
закінчення школи отримує відповідну кваліфікацію.
Не
можна
обминути увагою ще одну
не менш значну подію цього дня. На базі
Центру
повітроплавання та
авіамоделізму
започатковано
ще й майстерклас народної
художниці України, нашої землячки Людмили
Вітковської, де вона передаватиме свої
знання молодим. Це символічно, бо недарма ж кажуть, що той, хто любить небо,
піднявшись у нього, ще більше закохується в землю. Красу ж її відтворює у своїх
роботах відома майстриня. І хоч поки що
в її роботах немає повітряних куль, хтозна, можливо уже скоро з’являться в неї і
її учнів.
Анна СУХЕНКО.

ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ

ХОРОШИЙ АТЕСТАТ
ДОДАСТЬ ВАМ ШАНСІВ
Наступного року вступникам до вищих навчальних закладів до набраних балів на зовнішньому незалежному тестуванні додаватимуть середній бал
атестата.

Про це на брифінгу для представників ЗМІ розповів заступник міністра освіти і науки України Тарас ФІНІКОВ.
За його словами, цим нововведенням скористаються,
насамперед, ті вступники, які добре навчалися в школі і матимуть високий середній бал. Цей бал додаватиметься до
балів, набраних на зовнішньому незалежному тестуванні з
трьох предметів - української мови та літератури, математики, або історії України та одного профільного екзамену, який
встановлюватиме сам вищий навчальний заклад. Таке нововведення дасть змогу забезпечити кращий відбір вступників, насамперед, при однаковій кількості набраних балів
на зовнішньому незалежному оцінюванні.
Міністерством юстиції же затверджені нові правила
вступу до вищих навчальних закладів, які незабаром побачать світ. Міністерство освіти і науки України робить усе,
щоб не повторити помилок цьогорічної вступної кампанії. За
словами заступника міністра, сучасна система вступу за зовнішнім незалежним оцінюванням цілком виправдала себе
як одна з передових технологій європейської освіти. “Ще
рік-два - і ми матимемо систему вступу до вищих навчальних закладів, яка відповідатиме передовим європейським
системам вступу”, - зазначив він.
Згідно з нею 60% навчальних дисциплін встановлюватиме сам вищий навчальний заклад, решту - 40% - студент
обиратиме сам. Суденти зможуть обирати навіть ті навчальні предмети, які дуже далекі від обраного ними фаху. Це
предмети гуманітарного циклу, впровадження яких уже почалося у вищій школі України.
Заступник міністра наголосив, що розробляється новий
вид додатку до диплома про вищу освіту. “Це буде додаток
європейського зразка”, - наголосив він. За його словами,
український студент зможе скористатися цим додатком
у будь-якій країні світу, якщо піде вчитися на магістерську
програму.
Віктор ЧУХЛІБ,
(УКРІНФОРМ).
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Це у нас інвалід асоціюється виключно з бідністю і безправ’ям. І ми з висоти свого
фізичного благополуччя інколи подумаємо про те, що непогано було б його якось нагодувати й одягнути хоча б у секонд хенд. І мало кому приходить на думку, що інваліди
- не жебраки, а такі ж люди як і ми, з такими ж потребами і бажаннями. Звичайно, у нас
є успішні інваліди, наприклад, чемпіони паралімпійських видів спорту, яких знає увесь
світ. Але їх - одиниці. І це, скоріш виключення, ніж правило.
Сьогодні в Україні нараховується 2 мільйони
600 тисяч інвалідів. І стільки ж скалічених доль. Згідно з законом про державне пенсійне забезпечення
пенсія інваліда нараховується на загальних умовах
- від зарплати і трудового
стажу. Але ж інвалід, як
правило, не може зайняти
місце, що має добру зарплату. Та й можливості підробити у нього немає. Тому
розраховувати він може на
мінімум.
Прикро, але й після
набуття Україною незалежності, як і в радянські
часи інваліди відрізані від
суспільства. Але тоді вони
принаймні працювали на
підприємствах при товариствах сліпих і глухих, де
знаходились практично в
резервації і “варилися у
власному соку”, з суспільством практично не спілкуючись.
Сьогодні
становище
інвалідів значно гірше.
Оскільки тієї роботи, що
була у них, давно немає. А
мізерної пенсії, яку отримують ці люди, не вистачає
на проживання, забезпечення себе ліками, частогусто на харчування.
Сьогодні життя інваліда
складається таким чином,
що, якщо він не буде думати про себе сам, ніхто
йому не допоможе, - вважає голова Всеукраїнської
профспілки працездатних
інвалідів Володимир Петровський. За його словами, ситуація з інвалідами,
м’яко кажучи, жахлива.
Хоча на допомогу їм держава виділяє трохи більше
чверті мільярда гривень.
На перший погляд,
сума начебто немала. Але
питання в тому, чи раціонально вона використовується? За словами Володимира Петровського,
основну суму отримують

всього три організації, керівником яких є лише одна
людина. Всі інші, навіть
всеукраїнські громадські
організації разом узяті не
мають й десяти відсотків
виділеного
фінансового
ресурсу.
Світ давно вже перейшов на інші стандарти
щодо ставлення до інвалідів. Ніхто не має права
позбавити їх можливості
зручного пересування містом, доступу до надбань
цивілізації - супермаркетів, бібліотек, культурних
закладів тощо. В Україні
теж уже не перший рік діє
програма доступності до
об’єктів житлового та громадського
призначення
для людей з особливими
потребами, до речі, як одна
із вимог входження нашої
держави до європейської
спільноти.
Але якщо подивитись
навіть на місто Київ, не кажучи вже про регіони, реальних змін майже не побачите. Залитими бетоном
так званими пандусами, які
зустрічаються подекуди,
скористатися інваліду на
візку часто-густо неможливо, бо зроблені вони,
зазвичай, з порушенням
державних
будівельних
норм. “Це просто викинуті
на вітер кошти”, - вважає
Володимир Петровський.
Але за межами Києва, за
невеликим винятком, навіть і таких немає.
Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів навесні поточного року
проводила моніторинг доступності до об’єктів культури, мистецтва і туризму
в Автономній Республіці
Крим. 99,9 відсотка цих закладів не відповідають
державним
будівельним
стандартам. Удалося знайти лише один об’єкт, який
зроблений відповідно до
встановлених норм. І така

ситуація практично в усій
Україні, хоча з областей
надходять звіти, що все
зроблено і все вирішено.
“Цікавий факт. Нещодавно до нашої організації,
- говорить голова Всеукраїнської профспілки працездатних інвалідів, - надійшов
документ від Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України із проханням зняти з контролю
питання щодо будівництва
пандусів. Відповідно до указу Президента України 2005
року, розпорядженням Кабінету Міністрів на це міністерство було покладено таке
завдання, і його чиновники
вважають, що із завданням
вони впоралися. Лише після того, як ми написали відкритий лист Президенту і
Прем’єр-міністрові України,
документально довівши, що
насправді завдання не виконане, питання з контролю
не зняли”.
Проте, це стосується
тільки пандусів. А в Україні, крім інвалідів, що пересуваються на візках, є і
незрячі, і глухі люди. Так от
для них щодо доступності
до “благ цивілізації”, вважає Володимир Петровський, в Україні не зроблено взагалі нічого. Отже, і
говорити нема про що.
Усі ми очікуємо на
Євро-2012. Незабаром до
нас приїдуть громадяни з
інших держав, у тому числі
й інваліди. Вони не лише
захочуть подивитися футбол, але й ознайомитися з
нашою країною. В Європі
давно вже ставлення до інвалідів інше, не на папері,
а на ділі. То чи не опиниться в черговий раз Україна
в незручному становищі
в очах світової спільноти,
не зумівши створити таких
умов, до яких вони звикли
у своїх країнах?
Олександр
КОЗЛОВСЬКИЙ.

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ МАКАРІВЩИНИ

«ШЛЮБ ЗА КОНКУРСОМ»

Талія - муза комедії.
Нещодавно за підтримки райдержадміністрації до
районного будинку культури завітав учбовий театр
Національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого (курс художнього керів-

Захопливо глядачі спостерігали, як протягом двох
годин на сцені тривало справжнє життя з музичним
супроводом та піснями. Душа то завмирала в очікуванні, то раділа з кумедної поведінки акторів, то ридала від правдивої гри. Як годиться, на завершення
все стало на свої місця, непорозуміння з’ясувались,
закохані злилися у пристрасних обіймах і всі були
щасливі.
Стоячи, гучними оплесками глядачі дякували за
чудову виставу, за отримані позитивні емоції.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

ника Національного академічного театру російської
драми ім. Лесі Українки, заслуженого діяча мистецтв
України, професора М.Резнікова).
Студентська трупа на нашій сцені розіграла виставу в стилі музичної комедії за п’єсою Карла Гольдоні
«Шлюб за конкурсом». За її змістом італійці приїхали
до Парижу. Усім відомо, що вони дуже емоційні та пристрасні. Тож сумувати на виставі нікому не довелося.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
неділя, 1 листопада
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Мила серцю
Лiвадiя”.
6.45 “Корпорацiя Сiмба”.
7.00 Свiт православ`я.
7.25 L-формат.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє: “Лiнiя
долi”.
12.30 Здоров`я.
13.35 “Околиця”.
14.05 Аудiєнцiя.
14.35 Благовiсник.

15.15 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
15.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. “Таврiя”
(Сiмферополь) - “Днiпро”
(Днiпропетровськ).
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв України.
Севастополь.
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 Х/ф “Дерсу Узала”.
3.40 “Служба розшуку дiтей”.

1+1

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 М/ф “Титан: Пiсля загибелi
Землi”.
9.05 “Лото-Забава”.

* * *

Понеділок, 2 листопада
УТ-1

Профiлактика.
16.15 Вiкно до Америки.
16.40 Iндиго.
17.10 Клiпи країн-учасниць ДПКЄ.
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 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр, шоу
№6, ч. 2.
1.50 Подорож у...

2.20 Стильна штучка.
2.40 Фестиваль мистецтв України.
Херсонська область.

1+1

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”.
12.15 Т/с “Некраса поамериканськи”.
13.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.20 Комедiя “Переполох у школi”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Комедiя “Артистка”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.40 “ТСН”.
23.05 “Проспорт”.

вівторок, 3 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
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 Здоров`я.
14.10 Автоакадемiя.
15.00 Новини.
15.55 Ректор, який спiває.
16.40 Iндиго.
17.10 Клiпи країн-учасниць ДПКЄ.
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 Концертна програма О.
Пекун “Осiнь, зачекай”.
21.00 Новини.
21.10 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.15 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
“Мiлан” - “Реал” (Мадрид).
23.40 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.
1.45 Футбол. Лiга чемпiонiв. “МЮ”
- “ЦСКА” (Москва).
3.35 “Знайдемо вихiд”.
4.20 Життя триває...
4.45 Легко бути жiнкою.
5.40 Ситуацiя.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “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”.
15.30 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.

Середа, 4 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
Огляд.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Фестиваль дитячої творчостi
“Свiт для молодих!”
16.40 Iндиго.
17.10 Клiпи країн-учасниць ДПКЄ.
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 Особливий погляд.
20.35 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.10 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.15 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. “Динамо” (Київ) - “Iнтер” (Мiлан).
23.40 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.

1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.30 Прес-анонс.
1.40 Парламентський день.
1.55 Футбол. Лiга чемпiонiв. “Рубiн”
(Казань) - “Барселона”.
3.45 Вихiднi по-українськи.
4.05 ПроРегбi.
4.20 Життя триває...

1+1

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “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”.
15.30 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
18.30 Т/с “Татусевi дочки”.
19.15 “ТСН. Варта”.

10.20 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
11.10 “Караоке на майданi”.
12.10 “Смакуємо”.
12.55 “Шiсть кадрiв”.
13.45 “Танцюю для тебе 3”.
17.00 Комедiя “Артистка”.
19.30 “ТСН - Тиждень з Аллою
Мазур”.
20.15 “Я люблю Україну”.
22.00 “Свiтське життя”.
23.05 Х/ф “Зйомки в Палермо”.
1.45 Мелодрама “Осiнь у НьюЙорку”.
3.25 “Концерт Н. Могилевської “Цей
танець”.
5.10 М/ф “Як жiнки чоловiкiв продавали”.
5.20 Бойовик “Турборейнджери”.

ІНТЕР

6.00 “Живий рай”.
6.55 М/с “Смiховинки”.
7.15 “Квадратний метр”.
8.00 Т/с “Сьомiн”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Позаочi”. Руслана.
11.55 “Найрозумнiший”.

13.50 Х/ф “Найкрасивiша 2”.
17.55 Т/с “Право на помилування”.
20.00 “Подробицi”.
20.50 Т/с “Право на помилування”.
22.55 Х/ф “Престиж”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.20 “Живий рай”.
3.10 “Позаочi”.
4.00 “Ключовий момент”.
4.40 М/с “Пригоди Гiпермiна”.
5.30 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.05 Факти.
6.20 Т/с “Альф”.
7.10 Погода.
7.15 Х/ф “Деккер-далекобiйник”.
9.20 Квартирне питання.
10.30 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Наша Russia.
13.40 Прожекторперiсхiлтон.
14.10 Велика рiзниця.
15.35 Анекдоти по-українськи.
15.55 Українцi Афiгеннi.
16.15 Х/ф “Янгол помсти”.
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18.45 Факти тижня.
19.25 Країна повинна знати.
К.Стогнiй.
19.55 Х/ф “Наскрiзнi поранення”.
22.00 Х/ф “Той, хто гасить свiтло”.
23.55 Х/ф “Мiсто на кордонi”.
2.10 Iнтерактив: Тижневик.
2.25 Всi феї мають таємницi.
3.20 Х/ф “Володар калюж”.

СТБ

5.30 “Симфонiя тварин”.
7.00 Х/ф “Розiграш”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 Х/ф “Життя одне”.
13.10 “У пошуках iстини. Ося Шор
проти Остапа Бендера”.
14.15 “Слiдство вели. Ганебне
клеймо”.
15.20 Д/ф “Викупити дочку”.
16.00 “Правила життя. Продуктимутанти”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл”.
20.00 Х/ф “Вiдданий друг”.

22.00 Х/ф “Слухаючи тишу”.
0.05 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.05 Мюзикл “Летюча миша”.

3.10 Невiдома Україна.
3.35 Справа про возз`єднання.
4.05 Студiя Зона ночi.

5.45 Х/ф “Зломщики”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Живчик старти.
9.05 Даєш молодь.
9.35 Х/ф “Бiй з тiнню 2”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
16.05 Info-шок.
17.05 Iнтуїцiя.
18.20 Т/с “Батьковi дочки”.
20.00 Фабрика зiрок 3. Концерт.
22.35 Фабрика зiрок 3. “Ще не все”.
23.05 “Файна Юкрайна”.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Марго на весiллi”.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Школа спектрализма.
2.45 Учителю, перед iм`ям твоїм.
3.05 Студiя Зона ночi.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Версiя”.
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”. Замовлено:
вбити!
15.15 “Легенди бандитського Києва”. Справа “ведмежатникiв”.
15.50 Т/с “Бандитський Петербург
5”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Вiйна”.
21.15 Х/ф “Смертельна вода”.
23.10 Х/ф “Мисливцi темряви”.
1.00 Х/ф “Апокалiпсис: останнiй
день”.
3.00 “Речовий доказ”.
4.20 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

НОВИЙ КАНАЛ

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
23.10 Комедiя “Кактус”.
1.25 Х/ф “Зйомки в Палермо”.
3.05 “Документ”.
4.05 “ТСН”.

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”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “У колi першому”.
14.05 “Позаочi”. Руслана.
15.05 Х/ф “Петля Нестерова”.
17.00 Новини.
17.15 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
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”.
23.10 Комедiя “Диско”.
1.30 “Документ”.
2.30 “ТСН”.
3.05 Т/с “Циганське серце”.

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”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Картопля
свiжа.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.45 “Фантастичнi iсторiї. НЛО.
Розсекреченi матерiали”.
14.50 Т/с “Шахiст”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.40 “ТСН”.
23.05 “Проспорт”.
23.10 Комедiя “Друге життя”.
1.30 “Документ”.
2.30 “ТСН”.
3.05 Т/с “Циганське серце”.
3.45 Комедiя “Друге життя”.

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”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Кисломолочний
сир 24%.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.45 “Сухий закон. Сутичка iз
Змiєм”.
14.45 Т/с “Шахiст”.
15.50 “Ключовий момент”.
16.50 “Зрозумiти. Пробачити”.

21.30 Т/с “Жiнка бажає знати”.
23.30 “Фантастичнi iсторiї. НЛО.
Розсекреченi матерiали”.
0.35 “Мiста пiдземного свiту.
Пiдземелля Дракули”.
1.35 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Т/с “Двiчi в життi”.
2.50 “Неймовiрнi подорожi”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Країна повинна знати.
К.Стогнiй.
5.40 Факти тижня.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05,11.00 Анекдоти по-українськи.
9.00 Х/ф “Янгол помсти”.
11.40 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.00 Т/с “Гончi 2”.
15.00,19.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
16.00 Х/ф “Робiн Гуд”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,1.30 Надзвичайнi новини.
20.50 Т/с “Десантура”.
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”.
21.30 Т/с “Жiнка бажає знати”.
23.35 “Сухий закон. Сутичка iз
Змiєм”.
0.45 “Таємницi бойових мистецтв.
Бокс”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна служба розшуку
дiтей.
2.30 Т/с “Двiчi в життi”.

ІСТV

5.55,3.00 Факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20,12.20 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Гончi 2”.
15.20,19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
16.25, 22.00 Т/с “Сiмнадцять
миттєвостей весни”.
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 “Жiнка бажає знати”.
23.30 “Надзвичайнi iсторiї. Самотня
жiнка бажає познайомитися”.
0.45 “Розшифрування катастрофи.
Лiтаки”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна служба розшуку
дiтей.
2.25 Т/с “Двiчi в життi”.
3.10 “Неймовiрнi подорожi”.
4.05 “Судовi справи”.
4.50 “Ключовий момент”.
5.35 “Уроки тiточки Сови”.

ІСТV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05,3.10 Факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20,12.20 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Гончi 2”.
15.20,19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.

21.55 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей
весни”.
23.00,4.00 Свобода слова.
1.55 Кримiнальнi iсторiї.

СТБ

4.55 Т/с “Коломбо”.
6.20 Д/ф.
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 “Вiдданий друг”.
11.55 “Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Помста за
сина”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Таїсiя Повалiй:
без гламура”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. Секрет
вiчної молодостi: елiксир для
Сталiна”.
20.10 “Чужi помилки. Винахiдник”.
17.35,21.00 Т/с “Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,23.10 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.25 Х/ф “Легенда”.

СТБ

4.55 Т/с “Коломбо”.
6.20 Д/ф.
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 “Слухаючи тишу”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 “Чужi помилки. Винахiдник”.
15.05 “Давай одружимося”.
16.05 “Моя правда. Тiматi”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.05 “Правила життя. М`ясний
вирок”.
20.10 “Чужi помилки. Полювання
на Зорро”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
16.25,22.00 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
17.35,20.55 Т/с “Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.20 Х/ф “Життя”.
3.40 Х/ф “Роза i змiя”.
5.25 Т/с “Офiс 2”.

СТБ

6.20 Д/ф.
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 “Життя одне”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Полювання
на Зорро”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Свiтлана
Крючкова: жiнка-воїн”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Зiрки проти
папараццi”.
20.15 “Чужi помилки. Убити
вченого”.

НТН

* * *

21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 “Моя правда. Тiматi”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Руслан i Людмила”.

22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.25 Т/с “Живий до запитання”.
0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Висота 89”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.

5.20 Т/с “Петя Чудовий”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00, 13.35 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
9.30 Х/ф “Ямакасi”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.50 М/с “Полiцейська академiя”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Петля 2”.
14.45 Т/с “Друзi”.
16.20 Teen Time.
16.30 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.

6.00 “Особистий погляд”.
6.50 Х/ф “Зухвалiсть”.
8.30 “Правда життя”. Його
величнiсть випадок.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
9.40 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
10.25 “Судовi докази”.
11.20 “Бандитський Петербург 5”.
13.05 “Хронiка надзвичайних подiй”.
14.25 Х/ф “Поле битви - Земля”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Боець”.
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 “Смертельна вода”.
2.15 “Свiдок”.

23.20 “Моя правда. Свiтлана
Крючкова: жiнка-воїн”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “Казка про царя
Салтана”.
2.15 Х/ф “Атестат зрiлостi”.

2.45 Студiя Зона ночi. Культура.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Загубленi”.
6.45 “Пiдйом”.
6.50 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Висота 89”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.45 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Петля 2”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Живий до запитання”.
0.30 Репортер.
1.00 Х/ф “Три бажання”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Iрина Понаровська”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “Садко”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Три бажання”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Петля 2”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Ранетки”.
16.55 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”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Живий до запитання 2”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.

НТН

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”.
14.50 Т/с “Боець”.
16.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Речовий доказ”. Кiлер
№1.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Боець”.
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 “Мисливцi темряви”.
2.05 “Свiдок”.
2.30 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
1.05 Художній фільм “Все про
Бенджамiнiв”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Українцi. Вiра.
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”.
14.45 Т/с “Боець”.
16.45 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Правда життя”. Вiрус
швидкостi.
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 “П`явки”.
2.05 “Свiдок”.
2.30 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 44 30 жовтня 2009 р.
чеТвер, 5 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.25 Життя триває...
12.00, 15.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
Огляд.
14.30 Хай щастить.
15.55 М/ф “Царiвна-жаба”.
16.40 Iндиго.
17.10 Клiпи країн-учасниць
ДПКЄ.
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.
21.55 Футбол. Лiга Європи.
“Тулуза” - “Шахтар” (Донецьк).
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.
1.45 Футбол. Лiга Європи.
“Рома” (Рим) - “Фулхем”

3.35
4.00
4.20
4.45
5.40
5.50

(Лондон).
Д/с “Загадки археологiї”.
Громадська варта.
Життя триває...
Легко бути жiнкою.
Ситуацiя.
Служба розшуку дiтей.

1+1

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “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”.
15.30 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”.

п’ятниця, 6 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
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 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.30 Енергетична Україна.
15.45 Кордон держави.
16.10 Футбол. Лiга Європи. Огляд.
17.10 Клiпи країн-учасниць ДПКЄ.
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 Парламентський день.
1.35 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр, шоу
№6, ч. 3.
2.05 Служба розшуку дiтей.
2.15 Фестиваль мистецтв України.
Севастополь.
4.20 Життя триває...
4.45 Легко бути жiнкою.
5.40 Ситуацiя.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “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”.
15.30 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.

субота, 7 листопада
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Крок до зiрок.
6.30 Золота десятка М. Поплавського.
7.45 Ноосфера.
8.10 Свiт православ`я.
8.35 Ера Здоров`я.
9.00 Анонс передач.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Iгри Чемпiонiв.
10.55 Молодiжно-розважальний
проект “3108”.
11.30 Клiпи країн-учасниць ДПКЄ.
11.45 Хто в домi хазяїн?
12.15 Експерти дозвiлля.
12.45 Вихiднi по-українськи.
13.05 Темний силует.
13.50 Парламент.
14.40 “Стiна крiзь серце”. До
20-рiччя падiння Берлiнської
стiни.
15.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.

“Оболонь” (Київ) - Iллiчiвець
(Марiуполь).
18.00 Погода.
18.10 Кiно.ua.
18.50 Х/ф “Калина червона”.
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 Телевистава “Веселiсть нас
нiколи не залишала”.
2.05 Служба розшуку дiтей.
2.15 Х/ф “Калина червона”.
4.00 Ностальгiя за... 80-тi.
4.25 “Надвечiр`я”.
4.50 Хто в домi хазяїн?
5.20 Експерти дозвiлля.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.15 “Лiтаючий будинок”.
6.45 “Без табу”.

неділя, 8 листопада
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Новий Гулiвер”.
7.10 “Корпорацiя Сiмба”.
7.25 L-формат.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.25 Антивiрус для дiтей.
9.45 Крок до зiрок.
10.15 Клiпи країн-учасниць ДПКЄ.
10.25 Нова армiя.
10.55 Муз.ua.
11.25 Стильна штучка.
11.55 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.25 Здоров`я.
13.20 “Околиця”.
13.50 Благовiсник.
14.20 Олiмпiйський хронометр.
14.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. “Закарпаття”
(Ужгород) - “Динамо” (Київ).

17.05 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв України. Кiровоградська область.
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.20 “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 “Нiчна розмова в
Копенгагенi”.
2.25 Служба розшуку дiтей.
2.30 Фестиваль мистецтв України.
Кiровоградська область.
4.30 Стильна штучка.
4.50 Спiваємо французською.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.30 “Лiтаючий будинок”.
7.20 М/с “Барток пречудовий”.
9.05 “Лото-Забава”.

21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.40 “ТСН”.
23.10 Комедiя “Вбивча краса”.
1.25 “Документ”.
2.25 “ТСН”.
3.00 Т/с “Циганське серце”.
3.50 Комедiя “Вбивча краса”.
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 3”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Квасоля
в томатi.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.40 “Надзвичайнi iсторiї.
Самотня жiнка бажає познайомитися”.
14.45 Т/с “Шахiст”.
15.50 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
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 “Сеанс Кашпiровського”.
21.20 Бойовик “Непереможний”.
0.05 “Наша Russia”.
0.50 Мелодрама “4 мiсяцi, 3 тижнi
i два днi”.
2.45 Д/ф “Мiй Шевченко”.
4.45 Т/с “Циганське серце”.
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”. Котлети
замороженi домашнi.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.40 “Персони королiвської кровi.
Династiя Дворжецких”.

7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.20 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
11.25 М/c “Барток пречудовий”.
12.45 Фентезi “Принцеса”.
14.45 “Шiсть кадрiв”.
14.55 Бойовик “Непереможний”.
17.40 “Я люблю Україну”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 3”.
23.10 Мелодрама “Анна Нiколь”.
1.10 “Наша Russia”.
1.35 Мелодрама “4 мiсяцi, 3 тижнi
i два днi”.
3.25 Х/ф “Жага екстриму”.

ІНТЕР

6.00 “Живий рай”.
6.40 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
9.10 “Формула кохання”.
О.Меньшиков.
10.10 “У Городку”.
10.45 “Городок”.
11.20 Х/ф “Термiново в номер!”
15.20 Ювiлейний концерт групи
“Любе”.

10.20 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
11.10 “Караоке на майданi”.
12.10 “Смакуємо”.
12.55 “Танцюю для тебе 3”.
16.20 “Сеанс Кашпiровського”.
17.25 Мелодрама “Дiвчинка моя”.
19.30 “ТСН-Тиждень з А. Мазур”.
20.15 “Я люблю Україну”.
22.00 “Свiтське життя”.
23.05 Муз. фiльм “Привид опери”.
1.55 Мелодрама “Анна Нiколь”.
3.20 Муз. фiльм “Привид опери”.
5.30 “Штепсель женить Тарапуньку”.

ІНТЕР

6.00 “Живий рай”.
6.40 М/с “Смiховинки”.
7.00 “Квадратний метр”.
7.50 Т/с “Семiн”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Позаочi”.
11.40 “Найрозумнiший”.
13.35 Х/ф “Подружка осiнь”.
17.50 Х/ф “Улюблена дочка Тата
Карло”.
20.00 “Подробицi”.
20.50 Х/ф “Злочинна пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Жiнка бажає знати”.
23.30 “Персони королiвської
кровi. Династiя Дворжецких”.
0.45 “У пошуках правди.
Пiрамiди майя”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна служба розшуку дiтей.
2.35 Т/с “Двiчi в життi”.
3.15 “Неймовiрнi подорожi”.
4.10 “Судовi справи”.
4.55 “У пошуках правди.
Пiрамiди майя”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

ІСТV

6.00,2.55 Факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.20,12.20 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Гончi 2”.
15.20,19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
16.25,22.00 Т/с “Сiмнадцять
миттєвостей весни”.
17.35,20.55 Т/с “Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,23.10 Надзвичайнi
новини.
14.45 Т/с “Шахiст”.
15.50 “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 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
0.15 Х/ф “Буффало-66”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.05 “Неймовiрнi подорожi”.
4.05 “Судовi справи”.
4.50 “Ключовий момент”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ІСТV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05,3.05 Факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20,12.20 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Батькiвщина або
смерть”.
15.20,19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
16.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей
весни”.
17.35 Т/с “Десантура”.

17.50 Т/с “Семiн”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Тарас Бульба”.
23.25 Х/ф “Три мушкетери”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 “Живий рай”.
3.05 “Формула кохання”.
О.Меньшиков.
3.50 “Ключовий момент”.
4.35 М/с “Пригоди Гiпермiна”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

ІСТV

6.25 Факти.
6.50 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.25,18.10 Максимум в Українi.
8.10 Добрi новини.
8.15 Х/ф “Батькiвщина або
смерть”.
10.25 Анекдоти по-українськи.
11.05 Українцi Афiгеннi.
11.25 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.00 Країна повинна знати.
13.35 Х/ф “Нiде приземлитися”.
15.35 Х/ф “Поцiлунок на щастя”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Жiнка-кiшка”.

22.50 Х/ф “Декiлька хороших
хлопцiв”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.25 “Живий рай”.
3.15 Х/ф “Декiлька хороших
хлопцiв”.
5.25 М/с “Пригоди Гiпермiна”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ІСТV

6.55 Т/с “Альф”.
7.25 Х/ф “Нiде приземлитися”.
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.
16.00 Українцi Афiгеннi.
16.25 Х/ф “Суперзброя”.
18.45 Факти тижня.
19.25 Країна повинна знати. К.
Стогнiй.
19.55 Х/ф “Мерехтливий”.
21.55 Х/ф “Пани офiцери: Врятувати iмператора”.

23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.25 Х/ф “Вибiр Грейсi”.
3.25 Х/ф “Дикi серцем”.
5.30 Т/с “Офiс 2”.
6.20
6.50
6.55
7.00

СТБ

Д/ф.
“Вiкна-новини”.
“Бiзнес +”.
Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Час бажань”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Убити
вченого”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Iрина Понаровська”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Михайло
Боярський. Повернення
додому”.
20.10 “Чужi помилки. Жорстокi
iгри”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Микола
Рибнiков: сьоме небо”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25,1.05 Надзвичайнi новини.
21.00 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi.
0.15 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
1.25 Х/ф “Король клiтки”.
3.40 Х/ф “Аеропорт”.
5.50 Т/с “Офiс 2”.

СТБ

4.50 Т/с “Коломбо”.
6.20 Д/ф.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Ати-бати, йшли солдати”.
10.45 Х/ф “Фронт без флангiв”.
14.15 Х/ф “Фронт за лiнiєю
фронту”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Х/ф “Вiй”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки
голосування.
0.25 “ВусоЛапоХвiст”.
1.05 “Вiкна-спорт”.
1.25 Х/ф “Танцмайданчик”.
2.45 Х/ф “Акселератка”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.

21.10 Наша Russia.
21.50 Велика рiзниця.
22.55 Прожекторперiсхiлтон.
23.40 Голi i смiшнi.
0.05 Х/ф “Територiя невинностi”.
2.05 Х/ф “Вторгнення динозавра”.
4.05 Т/с “Офiс 2”.
4.25 Х/ф “Гiнденбург”.

СТБ

7.10 Х/ф “Танцмайданчик”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф.
11.15 “Концерт М. Задорнова
“Збирач дурошлепства”.
11.55 Х/ф “Утiкачi”.
13.55 “Танцюють всi! 2”.
16.00 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки
голосування”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Вiй”.
20.45 “Вiй”. Невiдома версiя.
21.45 “Моя правда. Михайло Боярський. Повернення додому”.
22.45 “Зоряне життя. Зiрки проти
папараццi”.

0.05 Х/ф “Широко Саргасове
море”.
2.10 Iнтерактив: Тижневик.
2.30 Х/ф “Заходьте, постукаючи”.
4.20 Т/с “Офiс 2”.

СТБ

5.30 М/ф.
6.55 Х/ф “Скарб”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.35 Х/ф “Собаче серце”.
13.20 “У пошуках iстини “Секрет
вiчної молодостi: елiксир для
Сталiна”.
14.20 “Слiдство вели. Живi
iграшки”.
15.20 Д/ф “Проклятi грошi”.
16.00 “Правила життя. М`ясний
вирок”.
17.05 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл”.
20.00 Х/ф “Хiмiя почуттiв”.
22.00 Х/ф “Вiлла розбрату”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.05 Х/ф “Операцiя “Святий
Януарiй”.

7
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “Iлля Муромець”.
2.25 Х/ф “Служили два
товаришi”.

1.05 Х/ф “Ямакасi 2”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Українцi. Вiра.
3.25 Студiя Зона ночi.

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Загубленi”.
6.45 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
9.25 Х/ф “Супер-пес”.
11.05 Т/с “Курсанти”.
12.25 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Петля 2”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.25 “Живий до запитання 2”.
0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.

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 “Загiн особливого
призначення”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”. Убивство родини
Островських.
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 “Утриматися вiд
чоловiкiв”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 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 “Ямакасi 2”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.45 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Петля”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Х/ф “Хоттабич”.
22.25 “Файна Юкрайна”.
23.10 Камедi-клаб Росiя.
0.10 Репортер.
0.25 Спортрепортер.
0.30 Погода.
0.35 Х/ф “Накуренi в дим”.
2.15 Українцi. Надiя.
3.15 Студiя Зона ночi.
3.20 Невiдома Україна.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Українська художня школа.
4.45 Бiля витокiв наукового кiно.

23.45 “Паралельний свiт”.
0.45 Х/ф “Леон”.
2.40 “Мобiльна скринька”.
2.55 Х/ф “Коли наступає вересень”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф “Горили в туманi”.
7.30 Х/ф “Хоттабич”.
9.30 Будинок закритий на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.25 Формула драйву.
13.50 “Файна Юкрайна”.
14.30 Дольчевiта Капут.
15.15 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.40 Фабрика зiрок 3.
18.10 Фабрика зiрок 3. Пiдготовка
до гала-концерту.
19.15 Х/ф “Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь”.
22.20 Хто проти блондинок?
23.30 Спортрепортер.
23.35 Х/ф “Сон в лiтню нiч”.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.
2.10 Точка роси.
3.05 Студiя Зона ночi.
3.10 Невiдома Україна.

НОВИЙ КАНАЛ

6.10 Х/ф “Пiноккiо”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Живчик старти.
9.05 Х/ф “Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь”.
12.25 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
16.00 Info-шок.
17.05 Iнтуїцiя.
18.05 Т/с “Батьковi дочки”.
20.00 Фабрика зiрок 3.
22.40 “Фабрика зiрок 3. Ще не
все”.
23.10 “Файна Юкрайна”.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Серпень”.
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.
1.50 Т. Шевченка. Спадщина.
2.20 Драй-Хмара останнi сторiнки.
2.45 Студiя Зона ночi.
2.50 Невiдома Україна.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Зима надiї.

НТН

5.05 Студiя Зона ночi. Культура.
5.10 Гiркi фарби зони.
5.20 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Загiн особливого призначення”.
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”.
14.45 Т/с “Боєць”.
16.45 Т/с “Велике зло та дрiбнi
капостi”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Спекотний листопад”.
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 “Гарний злодiй”.
2.35 “Свiдок”.
3.00 “Особистий погляд”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.45 “Свiдок”.
5.10 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

4.05 Студiя Зона ночi.
4.10 Середньовiччя починається.
4.20 Я, милiстю Божою, пан
ввозний.
4.50 Пiдiйнятися на попа.
5.05 Студiя Зона ночi. Культура.
5.10 Українцi. Кохання.
6.05 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком
Реннером”.
7.00 Т/с “Велике зло та дрiбнi
капостi”.
9.15 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.40 М/ф “Спайдермен”.
12.00 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
15.00 “Вайп Аут”.
16.00 Т/с “Версiя”.
18.00 Х/ф “Спекотний листопад”.
20.00 Х/ф “Ментiвськi вiйни.
Епiлог”.
22.20 Х/ф “Кiбермисливець”.
0.30 Х/ф “Приватний винороб”.
2.00 “Речовий доказ”.
3.30 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

4.15 Справа про возз`єднання.
4.45 Студiя Зона ночi. Культура.
4.50 Українське барроко.
5.15 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Версiя”.
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”. Кiлер №1.
15.15 “Легенди бандитського
Києва”. Убивство родини
Островських.
15.50 Т/с “Бандитський Петербург
6”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Ментiвськi вiйни.
Епiлог”.
20.50 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
23.40 Х/ф “Озеро примар”.
1.55 Х/ф “Кiбермисливець”.
3.35 “Речовий доказ”.
4.25 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ В
ЗАКЛАДАХ ДОЗВІЛЛЯ, ГРОМАДСЬКОГО
ХАРЧУВАННЯ, КОМП’ЮТЕРНИХ КЛУБАХ,
НА ВУЛИЦЯХ ТА ІНШИХ ГРОМАДСЬКИХ
МІСЦЯХ
Зважаючи на стан криміногенної обстановки у підлітковому середовищі на території області, вчинення
протиправних дій дітьми та у ставленні до них, поширення проявів вживання неповнолітніми спиртних
напоїв, тютюнопаління, продажу підліткам спиртних
напоїв та втягнення їх у пияцтво, селищна рада вирішила:
1. Обмежити перебування у закладах дозвілля,
громадського харчування, комп’ютерних клубах,
на вулицях та інших громадських місцях населених
пунктів на території Макарівської селищної ради у
вечірній час без супроводу батьків або осіб, що їх заміняють, дітей віком до 14 років після 22.00, а віком
від 14 до 16 років – після 23.00 у суботу та неділю. У
будні перебування дітей у вечірній час скорочується
на одну годину.
2. Макарівському відділу внутрішніх справ Київської області спільно з Макарівською селищною радою забезпечити постійний та дієвий контроль за дотриманням обмеження перебування дітей у закладах
дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних
клубах, на вулицях та інших громадських місцях населених пунктів на території Макарівської селищної ради
у вечірній час без супроводу батьків або осіб, що їх заміняють. З цією метою організувати рейди і у разі виявлення порушень зазначених вимог, притягувати до
відповідальності батьків, або осіб, що їх заміняють, а
також суб’єктів підприємницької діяльності.
3. Макарівському відділу внутрішніх справ Київської області активізувати роботу щодо виявлення і
притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх та дорослих осіб за паління у не встановлених місцях, розпиття спиртних напоїв і появу у нетверезому стані в громадських місцях, продажу дітям
спиртних напоїв і тютюнових виробів, доведення підлітків до стану алкогольного сп’яніння.
Дане рішення діє на території Макарівської селищної ради (смт Макарів, села Зурівка, Калинівка, Фасівочка) з 1 листопада 2009 року.
Геннадій ЗДОЛЬНИК,
селищний голова.

№ 44 30 жовтня 2009 р.
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН

ПРЯМА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
«СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ»

Управління державної служби Головного управління державної служби України в Київській області спільно з Київською обласною державною адміністрацією, Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Державною податковою адміністрацією у Київській області та Головним управлінням Міністерства
внутрішніх справ у Київській області 6 листопада 2009 року з 10-00 до 12-00 години проводить „пряму телефонну лінію „Суспільство проти корупції”.
Відповіді на запитання можна отримати за телефоном: 0-44-286-84-11.
У третьому кварталі 2009 року проведено дві такі лінії, під час якої зателефонувало 18 громадян. Питання
стосувались зловживань у сфері земельних відносин,
квартирного обліку громадян, тривалості перебування
на службі посадових осіб місцевого самоврядування...
У ході „прямої телефонної лінії” на запитання
громадян були їм надані вичерпні відповіді в межах повноважень Управління державної служби Головдержслужби України в Київській області, а на ті, що
потребували ретельного опрацювання, - запропоно-

На деякі найбільш характерні запитання нижче даємо відповіді.
Жінка, яка
є державним
службовцем, не знаходиться в
шлюбі з чоловіком, але проживають однією сім’єю. Чи потрібно
вказувати в декларації зведення
про доходи, зобов’язання фінансового характеру і майновий стан
чоловіка?
Пунктом 5 розділу 1 „Загальні відомості” Методичних рекомендацій,
затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 09.04.2001 року
№175, визначено, що відомості членів сім’ї, які прописані окремо, але
проживають разом на загальній житловій площі й виконують обов’язки
по взаємному змісту, враховуються у
Декларації. Отже, потрібно вказувати
відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру і майновий
стан чоловіка (жінки), з яким декларант спільно проживає без реєстрації шлюбу.
Чи вважається доходом відшкодування, яке отримав декларант за рішенням суду за матеріальну і моральну шкоду?
Враховуючи суто інформаційне
значення Декларації з метою запобігання проявам корупції серед дер-

вано звернутися до Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Київській області та Головного
управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.
Просимо громадськість активніше цікавитися питаннями, що стосуються проходження державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування. Роз’яснення з питань запобігання
проявам корупції надаємо також під час щотижневих
„прямих телефонних ліній „Державна служба”.

жавних службовців, існує необхідність
декларування надходжень декларанта
в грошовій і натуральній формі.
Пунктом 1 ст. 22 Цивільного кодексу України визначено, що особа,
якій нанесені збитки в результаті порушення його цивільного права, має
право на їх відшкодування. Майнова
і моральна шкода відшкодовується
грошима, іншим майном або іншим
способом і носить характер одноразової виплати, якщо інше не встановлене договором або законом.
Тобто, відшкодування матеріальної
і моральної шкоди є додатковим
матеріальним благом фізичної або
юридичної особи, яка зазнала відповідні збитки.
Отже, суми відшкодувань за матеріальну і моральну шкоду, які отримав декларант за рішенням суду,
необхідно вказувати в пункті 1.2 „Матеріальна допомога” розділу II Декларації.
У яких пунктах декларації відображати плату за навчання дітей в
учбових закладах?
Вартість навчання фізичної особи або членів його сім’ї в учбових
закладах, окрім навчання за рахунок
бюджетного фінансування, відображається в пункті 1.2 „Матеріальна до-

МЕДИЧНИЙ ДЕСАНТ ДО ВАС
ЩЕ НЕ ПРИЇЗДИВ? ЧЕКАЙТЕ

Після аварії на ЧАЕС на
Київську обласну лікарню
№2 було покладено нелегку місію лікувати тих,
хто ліквідував наслідки цієї
страшної катастрофи. Тож
в народі називають її „чорнобильською”. Також у цій
лікарні обслуговують інвалідів та учасників бойових
дій Великої Вітчизняної війни, які проживають на Київщині.
За ініціативи керівництва
лікарні вирішено не чекати
своїх пацієнтів, яких багато
в області, а йти до них. Кожного тижня, а деколи двічі на
тиждень, бригади медиків
виїздять у райони. Останнім часом медичний заклад
придбав багато необхідної
апаратури для діагностики різних захворювань. І ця
апаратура не повинна простоювати, вона має працювати на повну потужність,
приносити користь людям.
Варто назвати деякі з обстежень. Це, перш за все,
ультразвукове
дуплексне
сканування артерій нижніх
та верхніх кінцівок, вен нижніх і верхніх кінцівок, судин
шиї, черевного відділу аорти, транскроніальна доплерографія судин головного
мозку, надблокових артерій.

У лікарні на сучасній апаратурі можна
здійснити
ультразвукове дослідження
щитовидної залози,
жіночих статевих органів, визначити малі
терміни
вагітності,
дослідити органи черевної порожнини плюс до
цього печінку, жовчні протоки, підшлункову залозу,
судини портальної системи,
нирки, наднирники. Тепер
не складає ніяких труднощів
дослідження сечового міхура, передміхурової залози,
залишкової сечі, а також молочних залоз та регіонарних
лімфовузлів.
Протягом
2007-2009
років впровадили нові методи лікування, а саме:
лапароскопічне видалення
жовчного міхура; лапароскопічне лікування безпліддя; хірургічне лікування
позаматкової вагітності лапароскопічним
методом;
лапароскопічне видалення
кісти яєчників, фіброматозного вузла; дроблення каменів у сечоводах
при сечокам’яній хворобі;
оперативне лікування нетримання сечі у жінок; видалення
гемороїдальних
вузлів
ультразвуковим
скальпелем;
екстирпація
матки за допомогою скальпеля; операції при випадіннях прямої кишки за допомогою поліпропіленової
сітки; розширення загального носового ходу для поліпшення носового дихання, особливо при хрипах

під час сну; проведення
пластики вушних раковин
та системного тромболізісу при гострому інфаркті
міокарда, при емболії легеневої артерії.
В лікарні є потужна
клініко-діагностична
лабораторія, де здійснюють
загальноклінічні
аналізи,
гематологічні,
біохімічні,
мікробіологічні, імунологічні, цитологічні, визначають
гормони щитовидної залози, статеві гормони. Робочі місця лікарів-лаборантів
оснащені аналізаторами,
що дає можливість отримувати аналізи швидко та з
максимальною точністю.
До речі, кілька слів про
стаціонар. Ліжковий фонд
його складає 200 ліжок.
Працює терапевтичне відділення, у складі якого:
загально-терапевтичні,
гастроентерологічні, ендокринологічні ліжка; великою
популярністю користуються кардіологічне відділення
з ревматологічними ліжками, неврології, хірургічне
із
загальнохірургічними,
гінекологічними,
урологічними та ЛОР-ліжками, а
також відділення інтенсивної терапії. Слід додати, що
учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інваліди
та учасники бойових дій у
Великій Вітчизняній війні
лікуються у стаціонарі безкоштовно. І дослідження, і
аналізи, і крапельниці, і догляд лікарів та медсестер за все жодної копійки сплачувати не треба. Але ті, хто

не відноситься до названих
вище категорій, можуть у
обласній лікарні № 2 отримати лікування у повному
обсязі через страхову медичну допомогу.
Не так давно мені довелось поговорити з жителем
Тетіївського району Іваном
Мельником, де недавно побувала медична бригада. Він
підкреслив, що це прекрасна новація, дуже корисна
й дуже потрібна для людей.
Особисто йому не довелось
їхати до Києва, витрачаючи
на це час і гроші, він зумів на
місці зробити всю необхідну
діагностику, отримати рекомендації медиків.
Щоб бути ближчими до
людей, лікарня ще одну новацію запровадила. За кожним районом закріплений
лікар-куратор, з яким можна
зв’язатися за телефонами,
домовитись про день, коли
можна приїхати на обстеження, або отримати стаціонарну допомогу.
З питань прикріплення
до лікарні, інформацію про
кураторів районів та інших
звертайтеся за телефонами: 272-52-73, 272-63-05,
з питань отримання страхової медичної допомоги - за
тел.272-63-06.
В.ЄЛАГІН,
головний лікар
комунального закладу
обласної ради „Київська
обласна лікарня №2”,
заслужений лікар
України,
доктор медичних наук.

помога” розділу II Декларації. Сюди
відноситься виключно сума, сплачена працедавцем на користь закладів
освіти в рахунок компенсації вартості навчання, підготовки або перепідготовки декларанта або членів його
сім’ї.
У якій графі декларації необхідно відображати виплати, які
здійснює „Ощадбанк” України по
ощадних книжках СРСР?
Згідно Методичним рекомендаціям для заповнення підпункту 1.2
пункту 1 розділу II Декларації „Доходи, отримані (нараховані) з джерел
в Україні і за її межами за 200_ рік” в
цьому підпункті, окрім матеріальної
допомоги, також, зокрема, відображається безоплатно отримане або
успадковане рухоме майно.
Враховуючи компенсаційний характер цих виплат, вони не є доходом
для самих вкладників, проте розглядаються як дохід для спадкоємців по
таких внесках, а тому їх сума відображається ними в підпункті 1.2 відміченого пункту розділу II Декларації.
Б. КОНТРОЛЕВИЧ,
завідуючий сектором
організаційно-кадрової роботи та
документообігу Управління.

З АП И Т У ВА Л И ВІДПОВІДАЄМО
Маю намір створити будівельну організацію, проте не знаю, що для цього потрібно.
Підкажіть, чим регулюється таке створення
та куди необхідно звернутися?
Будівництво - один із видів господарської
діяльності та має специфічні особливості. Створення будівельної організації умовно ділиться на
2 етапи: 1) отримання свідоцтва про право зайняття підприємницькою діяльністю; 2) отримання ліцензії на зайняття цією діяльністю. Свідоцтво надається державним реєстратором згідно
ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців”. Реєстрація вважається закінченою в момент внесення даних до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців. Орган, що здійснює
реєстрацію - це всі районні, у тому числі в Києві та Севастополі держадміністрації. Отримання
ліцензії закріплено ЗУ “Про ліцензування певних
видів господарської діяльності”, “Про архітектурну діяльність”, “Про основи містобудування”
та постановою КМУ “Про ліцензування певних
видів господарської діяльності у будівництві”.
Будівельна ліцензія є документом державного
зразка, що засвідчує право ліцензіата на здійснення будівельної діяльності на протязі певного
терміну. Ліцензування здійснюється Державною
архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами. Процес досить складний
та для більш детальної інформації вам необхідно
звернутися безпосередньо до відповідної юридичної консультації.
Якщо загублено свідоцтво про право власності на житловий будинок, яким чином його
можна відновити та що необхідно зробити?
Видача дубліката того чи іншого документа
здійснюється тим органом, який видавав оригінал. Законодавчо це регулюється “Тимчасовим
положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно”, де йдеться, що у разі
крадіжки, втрати, пошкодження свідоцтва про
право власності чи витягу про реєстрацію прав БТІ
може видати дублікат документа. Для отримання
дублікату свідоцтва необхідно подати заяву, якій
передує опублікування в пресі повідомлення про
недійсність загубленого раніше свідоцтва. БТІ перевіряє належність вимоги відомостям з Реєстру
прав та видає дублікат.
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ПРИРОДНА АПТЕЧКА

ГОТУЄМО САД ДО ЗИМИ

ПОГОДА У ДОМІ

ЛІКУЄМО ЦИСТИТ

Листопад – сутінки року. Останній місяць осені, ворота зими. Він і
справді з усіх дванадцяти найпохмуріший і найтемніший: пізно світає,
рано темніє. У негоді весь день мрячить то дощ, то сніг. Але незважаючи на це, багато справ з підготовки саду до зими.
Що потрібно передбачати з осені? Плодові дерева можуть постраждати частково: у них можуть вимерзнути плодові бруньки або дуже
підмерзти гілки. Але найнебезпечніше – це вимерзання коріння, яке
більш чутливе до знижених температур, ніж надземні частини дерева.
Ось тому безсніжжя під час тривалих
морозів дуже небезпечне.
Пам’ятайте, благополучно перезимують тільки ті дерева, які не відчували нестачі в поживних речовинах і
воді, не були пошкоджені хворобами
і шкідниками, а найголовніше, своєчасно закінчили ріст і мають цілком
визрілу деревину (це, насамперед,
стосується молодих дерев і річних
приростів). Найчастіше взимку ушкоджуються морозами дерева, які в поточному році дали рясний урожай і до
того ж відчували нестачу в живленні.
У саду прибирають усі рослинні
залишки. Компостну купу накривають старою поліетиленовою плівкою,
толем або руберойдом. Якщо ділянка
знаходиться на схилі, то проводять
протиерозійні заходи, щоб уникнути змиву грунту весною: викопують
канавки або влаштовують невеличкі
земляні вали.
У безсніжні зими і на погано захищених ділянках рослини суниці часто
вимерзають, а на глинистих місцях
можливо і виштовхування рослин з
грунту, особливо на знову посадже-

ній плантації. Тому ряди суниці слід
замульчувати торфом, після того
як грунт промерзне на глибину 5—6
см. На суничній плантації для кращого затримання і накопичення снігу
встановлюють щити або розкидають
зрізані гілки смородини. Добре провести снігозатримання і на молодій
плантації ягідних кущів.
До випадання снігу продовжуйте
боротьбу з гризунами – приготуйте
самі або купіть отруйні зернові приманки і закладіть їх у нори. Приманки
заздалегідь помістіть у трубки з картону або руберойду, щоб не отруїти
птахів і домашніх тварин. Не забудьте навесні знищити рештки цих приманок.
До речі, для приманок не
обов’язково використовувати хімічні
препарати, які небезпечні для людини і теплокровних тварин. Замість
цього візьміть рівні частини борошна, цукрового піску і алебастру або
цементу. Інший варіант: 2 частини
м’якиша чорного хліба і 1 частину
алебастру. Для запаху і більшої привабливості до приманки додають
трохи олії.
До того як ляже сніг, закінчіть побілку стовбурів і основи скелетних
гілок садовою фарбою. Зробити це
потрібно, поки температура повітря вище 6°С. Побілка крейдою малоефективна, оскільки за осінньозимовий період вона змивається

опадами. Можна використовувати
вапняний розчин з додаванням борошняного клейстеру (2,5 кг свіжогашеного вапна + 2-3 ст. л. борошняного клейстеру на відро води).
Осіння побілка дорослих дерев служить, крім того, одночасно дезинфікуючим засобом і засобом боротьби
з мохами і лишайниками, що оселяються на штамбах і основі товстих
гілок. Від лишайників можна “пофарбувати” штамб і нижні скелетні гілки
залізним купоросом (5%-й розчин).
Дуже поширеним зимовим пошкодженням плодових дерев є сонячні опіки, які вражають штамб і
основи скелетних гілок. Захистити
їх можна, нанісши кистю сметаноподібну суміш глини з коров’яком. Добре зарекомендувала себе і побілка
(2,5 кг вапна і 0,5 кг мідного купоросу на 10 л води). Годиться, як ми вже
відзначали, і тонкий світлий папір,
наприклад газетний, накладений
двома-трьома шарами на початку
осені.
Поки не замерз грунт, ще не пізно викорчовувати малопродуктивні і
старі дерева та кущі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

МОЛОКО ПРОТИ ОСТЕОПОРОЗУ
У період піку накопичення кісткової
маси, тобто з 10 до 16 років, діти споживають набагато менше рекомендованої
норми кальцію, яка становить 1000 -1200
мг на день. І якщо у великих промислових центрах, де існує організоване харчування школярів, ця проблема якоюсь
мірою вирішується, то в селах вона стоїть
надзвичайно гостро. Саме це на пресконференції на тему “Якісне молоко проти остеопорозу” підкреслила президент
Асоціації пацієнтів “Україна без остеопорозу та переломів” Наталія ГРИГОРЬЄВА.
Перша і головна причини кальцієвого
дефіциту в дітей - заміна молока безалкогольними напоями. Ще однією причиною є
харчування поза домом, адже вміст кальцію в їжі домашнього приготування набагато вищий, ніж у продуктах харчування у фаст-фудах.
Максимальна ж кількість кальцію міститься у молоці і молочних продуктах, а також рибі. Але його мало у м’ясі, хлібі, крупах, а також овочах та фруктах, що посилює ризик
виникнення остеопорозу у вегетаріанців.

Головний науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМНУ Валентина Мисник розповіла, що, за даними досліджень останніх
років, зниження мінеральної щільності
кісток спостергається залежно від віку
в 10-30 відсотків українських школярів.
Вона підкреслила, що оскільки кальцій
є незамінним мікронутрієнтом, який не
може утворитися в організмі з інших речовин, він повинен постійно надходити
через продукти харчування. “Доведено,
що коли споживання кальцію менше 400
мг на добу, це спричиняє уповільнення
темпів збільшення довжини і маси тіла, а
менш як 250 мг - зменшення мінеральної
щільності кісток”, - попередила лікарка.
Для задоволення потреби дітей у
кальції необхідно щодня випивати 400600 мл молока або кисломолочних продуктів, з’їдати
50-100 г кисломолочного і 5-10 г твердого сиру. До речі,
знежирене молоко містить ту саму кількість кальцію, що
й натуральне.
Надія ЮРЧЕНКО.

Згідно з доповіддю британського
Агентства з стандартизації продуктів
харчування, незважаючи на всі зусилля
фахівців, багато споживачів досі не знають про те, що сіль треба вживати в помірних кількостях.
Опитування, проведене британською
організацією по захисту прав споживача, показало, що три чверті громадян
не знають про високий вміст солі в таких продуктах, як хліб, м’ясо і пластівці для сніданку. В середньому, британці досі споживають на 2,6 грама більше
солі щоденно, ніж рекомендують фахівці
(6 грамів). Близько третини споживачів
абсолютно не турбує, скільки солі вони
з’їдають. Лише 13 відсотків опитаних
знають, що хліб – основне джерело солі
в раціоні харчування, а пластівці для сніданку – на третьому місці. М’ясні продукти, включаючи ковбасу, шинку й сосиски
– другі в списку. Майже три чверті опитаних були упевнені, що хрусткі чіпси і подібні продукти є основним джерелом солі
для них, хоча насправді ці продукти займають лише десяте місце – після сиру,
масла, смаженої квасолі, супів і піци. Головне – не солоність продукту, а те, наскільки часто ми його їмо.

З його неприємними проявами, як правило, стикаються 60-70 відсотків жінок. Це не інфекція, а захворювання, що характеризується запаленням сечового міхура. Цистит є однією з найпоширеніших проблем, з якими
пацієнтки звертаються до лікаря. Той факт, що на нього
частіше страждають жінки, обумовлений, передусім,
анатомічними особливостями будови організму і гормональними особливостями.
Для профілактики циститу можна використовувати
настій хвоща польового: 2 ч. ложки подрібненої сушеної
трави хвоща польового залийте 1 склянкою окропу, дайте настоятися протягом години, процідіть і випийте всю
цю кількість по ковтку протягом дня.
Під час загострення допоможуть такі засоби:
Залийте дві столові ложки шишок хмелю півлітра
окропу, настоюйте протягом 2 годин, процідіть і приймайте по півсклянки 4 рази на день до їжі.
1 ч. ложку подрібненого кореневища аїру болотяного
залийте 1 склянкою окропу, дайте настоятися протягом
20 хвилин, процідіть і приймайте по півсклянки 4 рази на
день за півгодини до їжі. Цей же настій можна застосовувати для сидячих ванночок, але для цієї мети його потрібно вдвічі розвести водою.
Ефективним народним засобом є чай з стеблинок
(свіжих і сушених) черешень і вишень, можна з доданням
меду. Чай краще пити натщесерце.
Настій трави зірочника середнього. 1 столову ложку
трави (свіжої або сухої) заварити як чай 1 склянкою окропу. Пити по 0,5 склянки 3-4 рази на день при гострому
циститі.
Настойка з бруньок осики. Бруньки осики настояти на
горілці або 70-градусному спирті у співвідношенні 1:10.
Приймати по 20-30 крапель 3 рази на день.
Суцвіття ромашки аптечної - 20 г, листя м’яти перцевої - 15 г, бруньки тополі чорної - 20 г. Одну столову ложку
суміші настояти 3-4 години в склянці окропу, процідити.
Пити при гострому циститі по 0,5 склянки 4-5 разів на
день перед їжею.
Насіння петрушки городньої - 20 г, листя мучниці - 30 г.
Одну столову ложку суміші настоювати 6 годин у склянці
холодної води, варити 7-10 хвилин, процідити. Пити невеликими ковтками протягом дня.
Листя мучниці - 40 г, трава чистотілу великого - 10 г,
насіння петрушки городньої - 10 г. Готувати і застосовувати як у попередньому рецепті.
Надія СУБЧЕВА,
фармацевт.

•

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ

Рецепт розчину, який начисто відмиває від нагару
сковорідки і каструлі: в 20 літрах теплої води розвести дві пляшечки силікатного клею (200 г) і пачку кальцинованої соди (250-300 г). Залити розчином посуд і
кип’ятити на повільному вогні півгодини - годину
Замки-”липучки” на одязі або взутті інколи перестають справлятися зі своїми функціями. Найчастіше це
пов’язано не зі зносом, а із забрудненням “липучок”.
Тоді потрібно промити замок у теплій воді з порошком і
прочистити “липучки” зубною щіткою.
При наповненні поліетиленових пакетів сипкими
матеріалами скористайтеся п’яльцями. Затиснувши
пакет по колу між п’ялець, його можна швидко заповнити, не вдаючись до сторонньої допомоги.
За відсутності самоклейкої стрічки можна обклеїти
вікна паперовими стрічками-утеплювачами за допомогою молока. Змоченою в молоці губкою провести по
місцю обклеювання, потім накласти стрічку і розгладити її тією ж губкою.

•

•
•

СМАЧНОГО

НЕ ЗАЙВЕ НАГАДАТИ

УСЕ МАЄ БУТИ В МІРУ.
У ТОМУ ЧИСЛІ Й СІЛЬ
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СВИНЯЧІ БИТКИ,
ЗАПЕЧЕНІ З
КАРТОПЛЕЮ
І КАПУСТОЮ

Із свинячої корейки нарізують порціонні куски, відбивають, надають їм форми
битків, солять, посипають
перцем і смажать на добре
розігрітому жирі. Квашену капусту віджимають, тушкують
і заправляють злегка обсмаженою цибулею, змішаною з
томатом і підсмаженим борошном, цукром, злегка обсмаженою морквою, перцем
та сіллю. Картоплю чистять,
миють, варять і приготовляють пюре, додаючи масла.
Сотейник змащують маслом,
посипають сухарями і на дно
його кладуть рівним шаром
приготовлену капусту, на неї
– смажені свинячі битки, а на
них – картопляне пюре, посипають сухарями, збризкують
маслом і запікають у духовці.
На 500 г свинини – 1/2 ст.
ложки жиру для смаження
битків, 500 г картоплі, 1 ст.
ложку вершкового масла для
пюре, 500 г квашеної капусти,
1/2 морквини, 1/2 цибулини,

1 ст. ложку томату-пюре, 1 ст.
ложку жиру для капусти, по 1
1/2 чайних ложки пшеничного
борошна і цукру, 1 ст. ложку
сухарів, 2 горошини чорного
перцю.

КОРОП ТУШКОВАНИЙ
З ЦИБУЛЕЮ

Обчищений від луски короп потрошать, добре промивають, відрізають голову, розрізують вздовж хребта на 2
частини, нарізують порціями,
солять, посипають меленим
чорним перцем, обкачують
у борошні і смажать на олії.
Цибулю злегка обсмажують
на олії. Половину її кладуть у
сотейник або каструлю, дода-

ти укладають смажену рибу,
зверху посипають рештою
смаженої цибулі, заливають
бульйоном, приготовленим з
голови і плавців коропа, і тушкують до готовності. Короп
подають з смаженою на маслі
картоплею; поливають соком
з цибулею, в якому він тушкувався, і посипають дрібно посіченою зеленню петрушки.
На 1 кг коропа – 3 ст. ложки олії, 1 ст. ложку пшеничного борошна, 2 ст. ложки оцту,
1 ст. ложку цукру, по 2 горошини чорного і запашного
перцю, 3 гвоздики, 600 г ріпчастої цибулі, 1 кг картоплі, 2
ст. ложки вершкового масла
(для смаження картоплі), 1 ст.
ложку дрібно посіченої зелені
петрушки.

ПИРІЖКИ
З КАРТОПЛІ З
ГРИБАМИ І РИСОМ

ють гвоздику, лавровий лист,
запашний і чорний перець,
оцет і цукор. На ці продук-

Варену картоплю протирають крізь сито або пропускають через м’ясорубку,
кладуть сирі яйця, заправляють сіллю, перцем і добре вимішують. З картопляної маси
роблять коржики, накладають

на них рисовий фарш з грибами, загортають кінці коржика,
надають йому форми пиріжка,
обкачують у борошні і смажать
з обох боків до рум’яного кольору. При подачі на стіл картопляні пиріжки поливають
вершковим маслом. Приготу-

вання фаршу: рис перебирають, промивають, варять розсипчасту кашу і змішують її з
січеними й трохи підсмаженими вареними грибами, підсмаженою січеною цибулею,
меленим перцем і сіллю.
На 1 кг картоплі 1 яйце, 3
ст. ложки рису, 30 г сушених
грибів, 1,5 цибулини, 1 ст.
ложку жиру, 1 ст. ложку пшеничного борошна, 2 горошини чорного перцю, 1 ст. ложку
вершкового масла.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НОВИНИ НАУКИ

УКРАЇНСЬКИЙ
ВЧЕНИЙ ВВАЖАЄ,
ЩО ВИНАЙШОВ
РЕЦЕПТ
БЕЗСМЕРТЯ

Український
учений,
доктор медицини США
Костянтин Расін винайшов
спосіб убезсмертнити людину на основі власної теорії будови атомного ядра.
Так, Расін продемонстрував патент на технологію у
галузі біокібернетики мозку людини, яка, за словами винахідника, дозволить
протезувати функції окремих відділів мозку.
“Гарна новина. Можливо, ми ніколи не помремо.
Справа в тому, що технології у сфері біокібернетики
мозку дозволяють нам вже
найближчим часом технічно вийти на рівень приладобудування, що дозволяє
протезувати
комплексні
функції мозку”, – говорить
учений.
При цьому він не відкидає, що на основі цієї технології вдасться створити
електронний пристрій –
своєрідний
“душеприймач”, до якого можна буде
пересаджувати особу вмираючої людини.
Разом із тим, винахідник повідомив, що ще у
жовтні минулого року він
розповідав про цю технологію офіційній владі України, але в його розробку
ніхто не повірив, а вже в
березні 2009 року японці
зібрали пристрій на основі
подібної технології.
“Зараз це вже ніхто не
вважає фантастикою або
якими-небудь казками. Це
– реальність”, – наголосив
український учений.
Він розповів також, що
біокібернетика мозку людини - це абсолютно нова
наука, заснована на розробленій ним новій теорії будови атомного ядра. Варто
при цьому зауважити, що
його гіпотеза кардинально
відрізняється від загальноприйнятої теорії будови
атома Резерфорда-Бора.

№ 44 30 жовтня 2009 р.

1 листопада - 65 років від дня смерті Андрея Шептицького (1865 -1944), митрополита Української греко-католицької церкви
ародився він 29 липня 1865
року в маєтку Прилбичі ЯвоН
рівського повіту поблизу Львова в
сім’ї польського графа Яна Шептицького, при хрещенні був наречений Романом Марією Олександром. Граф походив із знатного
роду Галицької Русі, що отримав
боярський титул у кінці XIII століття
від князя Лева Даниловича. У 1875
році Роман вступив до гімназії ім.
Франца Йосифа у
Львові, яку з відзнакою закінчив у 1883
році. По волі батька пішов служити у 1-й Австрійський уланський
полк у Кракові, але
невдовзі, після перенесеної скарлатини,
залишив
військову
службу і вступив на
теологічний факультет
Вроцлавського
університету. Пізніше
слухав лекції з юриспруденції в Кракові.
Після захисту докторату права Ягеллонського університету його прийняли в
послушники Добромильського монастиря Василіанського чину. У чернецтві він отримав ім’я Андрей.
У 1900 році після посвячення в
єпископи в соборі Св. Юра, вступив
на кафедру Воскресенського собору міста Станіславова. Пастирські зусилля тридцятип’ятирічного
єпископа були спрямовані на підвищення освітнього рівня духовенства, пастирські бесіди з галицькою інтелігенцією, протидію
революційній агітації.
Через рік його обрали главою
Львівської архієпархії. 17 січня
1901 року був проголошений митрополитом.
У своїх кількох посланнях Шептицький закликав українську інтелігенцію зберігати християнські
цінності в повсякденному житті, не
піддаватися спокусі атеїзму й матеріалізму. Розпорядився виділяти
кошти на охорону пам’яток історії
та культури, збирати в церковний
музей старі ікони. Припинив боротьбу з русофілами, в яких польська аристократія бачила таємних
агентів Російської імперії.
Його без натяжки можна назвати охоронцем українства. На
своєму представленні імператору
Францу-Йосифу в 1901-му митрополит попросив дозволу заснува-

НАРОДНІ
ПРИКМЕТИ ЛИСТОПАДА

* 1 листопада. Проводи осені, зустріч зими.
4 листопада. День Казанської Богоматері. Пе*рехід
від осені до зими. Буває, що з ранку дощ дощить, а на вечір заметами сніг лежить.
5 листопада. Сніжна крупа або град провіща*ють,
що в Мотронин день (22 листопада) зима на
ноги встане.
8 листопада. День Дмитра Солунського. Бать*ківський
день, за звичаєм поминають померлих
пращурів. Прикмета цього дня: якщо на Дмитра
потепліє, і всій матінці-зимі бути з мокрими відлигами.

ти український університет. У 1905
році заснував у Львові Український
Національний музей, який було
передано у власність українському народу.
У 1906 на чолі делегації жителів Галіції митрополит Шептицкий
звернувся до імператора ФранцаЙосифа I з проханням про надання
українцям рівних прав з іншими
підданими.

змушена була звернутися в газету
з проханням відновити істинний
текст повідомлення.
Жоден релігійний лідер того
часу не зумів або не наважився
сказати те, що сказав своїм священикам він: “Кожний, хто допомагає німцям переслідувати євреїв, буде проклятий до кінця життя”.
Тоді ніхто не міг собі навіть уявити,
до яких звірств вдадуться цивілізовані німці.
У січні 1942-го Шептицький
разом з іншими громадськополітичними діячами України надіслав Гітлеру лист-протест проти
німецької політики на Сході. Він
був єдиним представником церкви
в Європі, хто звернувся з листом
до Папи Римського й особисто до
Гіммлера, протестуючи проти геноциду євреїв. За що Гіммлер наказав
його арештувати.
Однак Отто Франку і Карлу
Ляшу, які керували Галичиною в
той час, вдалося утримати рейхсфюрера СС від цього кроку митрополит користувався глибокою повагою серед народу і його
арешт міг сильно дестабілізувати
обстановку. Гестапівці провели обшуки в храмі Св. Юра, під час яких
розкривали навіть мощі.
Наприкінці літа 1942 року Шептицький організував кампанію порятунку євреїв. Це, здебільшого,
були люди, які втекли з гетто або
з Янівського табору. У листопаді
1942 року митрополит, виходячи
з принципів християнських заповідей, пише пастирський лист “Не
вбий!”, який був адресований у
першу чергу полякам і українцям
і закликав припинити ворожнечу
між собою.
За його ініциативою 2000 єврейських дітей були таємно вивезені в різні монастирі. Їх ховали в
криптах, у монастирських школах,
дитячих притулках Львова й околиць, їм видали фальшиві посвідчення про хрещення. Шептицький
організував підпільні групи людей, які допомагали ховати євреїв. У цьому брали участь монахистудити під керівництвом ігумена
Унівського монастиря Климентія,
брата митрополита. Були розроблені спеціальні маршрути, якими таємно переправляли євреїв в
Угорщину, де було безпечніше.
Андрій Шептицький помер 1
листопада 1944 у Львові. Похований у крипті собору Святого Юра.

Україні, брав участь у колективному зверненні українського єпископату до світової громадськості.
Ледь стихнувши, гоніння відновилися з новою силою в 1938
році. Митрополита постійно лаяли
в пресі, собор Святого Юра називали розплідником антидержавної пропаганди й осиним гніздом
українського націоналізму.
Діяльність Шептицького в роки

ПРАВЕДНИК СВІТУ

Він - восьмий, після відновлення Галицької митрополії в
1808 році, митрополит, ім’я
якого було заборонене й забуте на довгі роки, а діяльність
малювалася виключно чорними фарбами, і який не тільки
зіграв неоціниму роль у розвитку громадського і культурного життя України, але й явив
світу подвижницький подвиг
засудженням у розпал другої
світової війни гітлерівської антилюдської пропаганди і порятунком єврейських дітей.
Під час Першої світової війни,
коли після Галіційської битви Львів
був зайнятий російськими військами, Шептицький залишився
у місті, із своїми парафіянами. 19
вересня 1914-го року він був заарештований російською воєнною
владою по обвинуваченню в антиросійській агітації і висланий углиб
Росії.
І тільки через два з половиною
роки після Лютневої революції
1917 року був звільнений Тимчасовим урядом.
Наприкінці 1917-го митрополит повернувся до Львова. Після
закінчення першої світової війни і
розпаду Австро-Угорщини підтримував ідею незалежної Західної
України, за що був заарештований
уже польською владою.
12 жовтня 1918 року митрополит Андрей підписав повідомлення Українського парламентського
представництва про створення
самостійної української держави в
межах Австро-Угорщини, пізніше
його було обрано членом Національної ради Західно-Української
Народної Республіки.
Навесні 1933 року митрополит
закликав до організації допомоги
постраждалим від голодомору в

Другої світової війни оцінюється
вельми неоднозначно. Можливо,
на його позицію відносно окупаційної влади якоюсь мірою вплинула політика радянської влади на
території Західної України в 193941 роках. Були на те й особисті
причини: 27 вересня 1939 у Прилбичах брат Шептицького, Лев,
його дружина, всі члени сім’ї й селяни, які працювали у Шептицьких
- усього 13 осіб, були розстріляні
працівниками НКВС. Над родовою
усипальницею Шептицьких було
вчинено глумління, сімейний маєток було розорено, знищено цінні
стародавні документи.
Проте, висловлювання із закликами про співпрацю з німецькою окупаційною владою, що
приписувалися Шептицькому, суперечливі і часто не відповідають
дійсності. Наприклад, у 1942 році
“Послання митрополита Шептицького до хліборобів”, містило такий
текст: “Командування німецької
армії просить мене, щоб я оголосив, що потрібно платити податки,
здавати контингент” і т. д. У газеті
ці рядки були пропущені і вийшло,
що звернення “про здачу контингенту” йде безпосередньо від
А.Шептицького. Церковна влада

Тетяна НОВІКОВА.

ЦЕ МАЄ ЗНАТИ КОЖНИЙ

МОЗ СТВОРИЛО КОМІСІЮ З НАЙКРАЩИХ ФАХІВЦІВ,
ЩОБ ДОСЛІДИТИ ЕПІДЕМІЮ У ТЕРНОПОЛІ
За наказом міністра охорони здоров’я з метою з’ясування причин, що
призвели до підвищення захворюваності на грип, важкі форми пневмонії, від якої померло 16 людей в Тернопільській області, а також надання
практичної допомоги у розробленні заходів з профілактики інфекційних
захворювань створена комісія (з виїздом на місце) із залученням науковців Академії Медичних Наук України, фахівців Міністерства охорони
здоров’я України. Про це повідомила прес-служба МОЗ.
27 жовтня 2009 року головний
державний санітарний лікар України
Олександр Біловол доповів міністру
охорони здоров’я України Василю
Князевичу про ускладнення епідемічної ситуації в Тернопільській області.
Через невчасні звернення громадян за медичною допомогою,
ускладнена діагностика хвороби і цілеспрямоване лікування, як наслідок
є летальні випадки, ймовірно викликані вірусною інфекцією.

Захворюваннями
вражено
в
основному населення м. Тернополя
та південних районів області, зокрема Чортківського, Теребовлянського, Гусятинського, Борщівського.
Хворі, які померли, не перебували в
країнах, неблагополучних по захворюваності на грип А (H1N1) Каліфорнія і проживали на різних територіях
області.
Робота вірусологічної лабораторії, епідеміологів організована

та направлена на забезпечення
отримування матеріалу від хворих
з подальшим опрацюванням: з 1
по 26 жовтня виключно методом
виявлення імунофлюористуючих
антитіл проведено дослідження
мазків з носа, зіву у людей з метою виділення антигенів вірусів
грипу та ГРВІ. Всього обстежено
175 осіб від яких проведено 1015
досліджень, з них з позитивним
результатом 71, а саме: грип
типу А – 9, парагрип – 50, риносинтинціальний вірус – 11, аденовірус – 1 . Результати методом
флюористиюючих антитіл від померлих 2-ох осіб – негативний.
Ситуація перебуває під особистим контролем головного державного санітарного лікаря України.

ЧОМУ ГРИП А/Н1N1 НАЗИВАЮТЬ СВИНЯЧИМ?

Насправді, як виявилося, ніякого стосунку до свиней вірус не має. Він нібито містить гени вірусу
свиней і птахів, проте абсолютно всі віруси грипу прийшли до людей через свиней від птахів, і цей
вірус не більше “свинячий”, ніж решта. ВООЗ просить більше не використовувати цієї назви.
Як передається?
Новий вірус грипу передається
повітряно-крапельним шляхом
від людини до людини. Теоретично передача вірусу від свині
до людини можлива, навіть від
людини до свині, проте підтвердження цього науковці не отримали. Вживання в їжу термічно
обробленої свинини не становить небезпеки.
Які симптоми?

Такі самі, як і при захворюванні на інший грип: різко підвищується температура, з’являються
озноб, ломота в тілі, сухий кашель, нежить, почервоніння горла, головний біль.
Чим пандемія відрізняється
від епідемії?
Масштабом. Пандемія - це епідемія, що поширилася більш ніж
в одній країні, а то й у цілому світі.
Епідемія - це поширення нового

типу захворювання, до якого популяція ще не має імунітету, темпами, значно швидшими за очікувані. Якщо йдеться про тварин, то
використовують термін епізоотія.
Як вберегтися?
Марлеві пов’язки не є ні ефективними, ні зручними. Щоб не
заразитися новим грипом, слід
уникати контактів із хворими та
мити руки з милом після вулиці.
Чи буде епідемія в Україні?

Експерти ВООЗ заявляють,
що від можливої епідемії не захищена жодна країна у світі. Новий вірус цілком може прийти і в
Україну. Втім, наші прикордонники готуються до зустрічі з хворобою. В українських аеропортах
і на прикордонних пропускних
пунктах створюють спеціальні
карантинні зони. У міжнародному
аеропорту “Бориспіль” інформацію про наявність або відсутність
у пасажирів симптомів грипу
передають диспетчерам аеропорту за півгодини до посадки
лайнера. Усі літаки, на борту яких

є пасажири з будь-якими симптомами недуги, відправляють на
карантинний майданчик.
Чому грип мутує?
Мутації допомагають проникати в організм людини. Він дуже
швидко змінює свої гени. Грип
типу А може одночасно змінювати кілька генів, що призводить до
різких і кардинальних змін характеристик вірусу.
Як відрізнити грип від застуди?
Напевне визначити наявність
вірусу в організмі можна лише у
лабораторних умовах.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
АНЕКДОТИ
Українського олігарха
запитують:
- Що дала вам незалежність України?
- Нічого не дала! Все
узяв сам!

БАКАН Ганну Сергіївну з Макарова,
ХОМЕНКО Галину Харитонівну з Андріївки,
ТЕМНИК Емілію Федорівну з Борівки,
ТИТАРЕНКО Марію Дивонизівну з Фасової,
ГЕРАСИМЕНКО Віру Іванівну з Наливайківки,
ЗУБАР Катерину Карпівну з Червоної Слободи наших славних ветеранів якнайщиріше та найсердечніше поздоровляємо із особистим святом - ювілейним 80-річчям від Дня народження і адресуємо найкращі побажання:
Нехай літа, не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай наснаги додає життя
Десятки літ ще мріяти й любити,
Хай рідна пісня душу окриля
В здоров’ї й радості багато
літ прожити!

З повагою президія районної організації
ветеранів України.

*****
Дорогеньку мамочку і бабусю

Пашу Степанівну ПОКАЗІЙ
щиро та від душі вітаємо з ювілеєм від Дня народження, який вона відсвяткувала 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 дочки, зяті, онуки
та Цезар Миколайович.

*****
Дорогу дружину, рідненьку матусю
РУБЕЦЬ Олену Андріївну
усім теплом наших сердець поздоровляємо з Днем народження і щиро бажаємо
міцного здоров’я на довгі роки.
Хай збудуться всі мрії й сподівання,
Щоб вогник щастя у очах не згас.
Прийми сьогодні наші привітання Душі частинку кожного із нас!
Чоловік та донька,
с. Фасова.

*****
Адміністрація і трудовий колектив Макарів-

ської ЗОШ №1 щиро вітають з ювілейним Днем народження працівника
школи
ПІВЕНЬ Марію Іванівну.
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Хай будуть достаток і гарні діла.
До сотні літ щоб дожить довелося,
Усе, що чекалось в житті, щоб збулося!

*****

Колектив Комарівського НВО щиро вітає з 20річчям від Дня народження вчителя фізичної культури
ЦИРЮКА Вадима Анатолійовича.
Хай Вам життя всміхається теплом,
Хай до Вас доля йде завжди з добром,
Щоб дні Ваші ткалися з світлої долі,
Стелилася довго у щасті й любові!

ЕКОЛОГІЯ

ЯКИЙ ДУБ НАЙСТАРІШИЙ?

Київський еколого-культурний центр за участю Держслужби заповідної справи Мінприроди України проводить
перепис старих дерев.
Обліку підлягають дуби, що мають на висоті 1,30 м
від поверхні землі стовбур в обхваті більше шести метрів
(тобто їхній вік складає понад 600 років), липи - більше 5
м (вік понад 500 років), інші дерева - понад 4 м (вік більше
200-300 років). Про це повідомив директор Київського
еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Девіз акції — “Збережемо старі дерева — коріння нації”. Старі дерева е не тільки унікальними живими свідками минулого століття, але і видатними самі по собі,
оскільки вони стародавніші, ніж всі інші живі істоти на території України, підкреслюють екологи.
В ході перепису Центром виявлено 16 найунікальніших і рідкісних дерев, яким близько тисячі років і більше.
За інформацією Центру, це 8 дубів, 2 фісташки, 3 тиси,
2 ялівці, 1 суничник. Найстарішим дубом виявився дуб,
який називають Дідо-дуб. Його стовбур в обхваті складає
9,10 м, висота 30 м, вік сягає 1100 — 1200 років. Дерево
росте в селі Стужиця Великоберезнянського району Закарпатської області.
Акція з пошуку старих дерев в Україні триває. Центр
закликає всіх повідомити до Київського екологокультурного центру про старі дерева.

* * *

- Нині, як ніколи, всім
нашим верховникам необхідно міцно взятися за
руки...
- І що з того вийде,
куме?
- ... і разом зістрибнути зі скелі! Щоб жоден не
втік!

* * *
У головного міліціонера
країни запитують:
- Поясніть нам, нарешті, чи є різниця між хабаром і корупцією?
- Є. Хабар - це коли
взяли і зробили. А корупція
- це коли взяли, але не зробили. І з цією болячкою на
тілі суспільства ми будемо
нещадно боротися!

* * *

Українські
політики
проголошують:
- Шановні українці!
Наша політика повинна
бути чистою, прозорою та
на бруньках!
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ОТАКОЇ!

ЙОМУ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЛО...

Наймолодшим батьком в історії Великої Британії став
13-річний школяр, після того як на минулому тижні його
16-річна подружка народила дівчинку.
Батьки юного татуся з Манчестера говорять, що спочатку були шоковані звісткою, але тепер задоволені появою внучки. “Мій син досить зрілий для свого віку, і буде
хорошим батьком. Він потурбується про свою дитину
краще, ніж багато 25-річних”, — сказав новоявлений дід в
інтерв’ю газеті “Daily Mirror”.
Неймовірно, але в манірній Британії найвищі показники вагітності серед неповнолітніх в Європі. За офіційними
даними, щороку матерями стають майже 43 тисячі дівчат,
що не досягли 18 років.

ВИЗНАЧИВСЯ
СУПЕРНИК ЗБІРНОЇ
УКРАЇНИ У ПЛЕЙ-ОФ
ЧЕМПІОНАТУ
СВІТУ-2010
Суперником
збірної
України з футболу за вихід
у фінальний раунд Чемпіонату світу 2010 року буде
Греція. Жеребкування пар
плей-оф відбулося в штаб-

У СВІТІ ЦІКАВОГО

ЛЕГЕНДИ СИМВОЛУ ДОСТАТКУ

Ріг достатку, переповнений земними плодами, є
невід’ємною частиною при зображенні богів родючості
й виноробства, таких як Деметра в Стародавній Греції
або Церера в Стародавньому Римі, Діоніс (Бахус), Пріап
і Флора. Також ріг достатку супроводжував алегоричні
фігури, що символізують Землю, Фортуну, Осінь, Згоду,
Гостинність. Відповідно до грецького міфу, Амалфея —
божественна коза-німфа — вигодувала дитину Зевса,
якого його мати Рея переховувала від батька, грізного
Кроноса, у печері гори Їда на острові Крит. Одного разу
коза зламала об дерево свій ріг. Зевс наповнив його плодами і назвав “рогом достатку”. Коли ж Зевс, скинувши
свого батька, став главою олімпійців, він взяв козу із собою на небо і перетворив її на зірку.
Капела — жовта подвійна зірка (з латинської означає
“кізка”) в сузір’ї Візника в Північній півкулі. Це дуже яскрава зірка, її світіння в 34 рази яскравіше сонячного.

квартирі ФІФА в Цюріху
(Швейцарія).
Результати
жеребкування по Європі: Ірландія — Франція, Португалія
— Боснія та Герцеговина,
Греція — Україна, Росія
— Словенія. Стикові матчі
пройдуть 14 і 18 листопада. Перший матч українці
гратимуть на виїзді.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

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.

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.

ВИКОНУЄМО РЕМОНТ
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Й ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ.

ГОТІВКОВИЙ І БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК.

ПРАЦЮЄМО ЩОДНЯ, КРІМ НЕДІЛІ.
М а ка р ів, Бу динок п об уту, 2 п овер х,
ма йстер ня „Виг отовлення клю чів”.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
НАЙМУ квартиру або півбудинку в Макарові.
Порядок гарантую. Тел. 099-450-48-94.
ПРОДАЮ автомобіль “ВАЗ-2103” 1978 року
випуску на ходу. Село Калинівка. Телефони:
3-36-90; 093-810-10-60.
ПРОДАЮ корову сім місяців тільності третім
телям. Село Ситняки. Телефон 096-444-2439.
ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ комп’ютер, процесор 2
ядра, част. 1,8 Ггц, ОЗУ-1 Гб, ПЗУ-35 Гб+200
Гб, 6 USB входів, відеокарта 512 Мб, монітор
“Самсунг” 17 дюймів. Ціна - 2000 грн.
Тел. 096-632-31-54.
ПРОДАЮ новий цегляний будинок у Макарові
по вулиці Свердлова, 4. Тел. 096-717-39-52.
Валентина.
ПРОДАЮ ВАЗ-21011, 1980 р. в., зелений, 5
ступенева коробка передач, після кап. ремонту, пробіг 25 тисяч. Вартість 12 тис. грн. Телефон 050-358-78-96.
ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посвідчення серії ААЕ №998216, видане 18 грудня 2008 року управлінням Пенсійного фонду
України в Макарівському районі на ім’я ЧАЛЕНКО Мілани Валеріївни з Мотижина, вважати недійсним.

ДОС ТАВИ МО КАМІНЬ, Щ ЕБІНЬ, ВІДС ІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.

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.
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
ВІДКОС И (З ОВНІШНІ ТА ВНУТР ІШНІ).
ТЕЛЕФОН 097-208-90-83.

КРИНИЦІ, КАНАЛІЗАЦІЇ ПІД КЛЮЧ.
ТЕЛЕФОНИ: 6-06-17; 067-978-21-21.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34;
067-407-21-28; 0412- 44- 97- 01.
Колектив філії „Макарівське районне дорожнє управління” висловлює глибоке співчуття родині Петрових з
приводу тяжкої втрати - смерті матері
ПЕТРОВОЇ Марії Федорівни.
Нехай пухом буде їй земля, а Царство небесне дарує
спокій. Вічною нехай буде пам’ять про неї. Вона завжди житиме у наших серцях.
Макарівський райком Компартії України глибоко сумує з приводу смерті
САМУСЕНКА Миколи Степановича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
ЗАГУБЛЕНИЙ договір купівлі-продажу житлового будинку в с. Бишів по вулиці Шевченка, 22 Макарівського
району Київської області від 5 лютого 1970 року і зареєстрований у книзі для запису нотаріальних дій Бишівської
сільської ради під №6 на ДЮДЕНКА Петра Петровича,
вважати втраченим.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03-20.04)
Цей насичений i складний час необхiдно використати з максимальним
ефектом. Отримаєте можливість повернутися до колишнiх
планiв i взятися за освоєння
важких дiлянок роботи. Будьте
уважнi у понедiлок, ведучи переговори i аналiзуючи iнформацiю.
Не поспiшайте з реакцiєю або
вiдповiддю, iнакше в чомусь можете прорахуватися. Наприкінці
тижня дійте швидко і точно, не
вiдкладайте можливiсть зайняти
вигiднiшу позицiю.
Сприятливi днi: 5, 8;
несприятливi: 4.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вiдносини з дiловими
та особистими партнерами зараз досягають
кульмiнацiйного моменту.
Хороша можливiсть розлучитися
з тим, що вже себе вичерпало.
З оформленням нових угод не
поспiшайте, але зустрiчi, переговори i спiльнi плани можуть
мати хорошi перспективи. У середу будьте уважнi. Отриманi
пропозицiї допоможуть вирiшити
актуальні проблеми.
Сприятливi днi: 2;
несприятливi: 3.

2-8

ЛИСТОПАДА

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Кохання i грошi - цi двi
теми будуть, як нiколи,
актуальнi. Але зосередитися все ж таки краще
на вирiшеннi матерiальних питань. Ви знаходитеся на пiку
можливостей, якi готувалися
всiм ходом справ цього року. З
кiнця листопада вашi iнтереси
перемiстяться в область нових
зв`язкiв i контактiв, а зараз вам
необхідно упорядкувати свої
джерела доходiв i обговорити з
партнерами особистий внесок i
перспективи. З п`ятницi відволічіться на приємнiшi заходи.
Сприятливi днi: 6, 8;
несприятливi: 3.
СКОРПIОН (24.10-22.11)
Можливо, цей тиждень
стане для вас ключовим у
роцi. Декiлька важливих тем
поєднаються у подiях, що
вiдбуваються. Якщо вiдчуваєте,
що назрiває необхiднiсть змiн, то
почекайте до середи. Не давайте
емоцiям примусити вас наступати
на “старi граблi”.
Сприятливi днi: 4;
несприятливi: 7.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Зараз у вас з`явиться
вибiр - чим зайнятися i
як будувати надалi дiловi
вiдносини. Будьте особливо уважнi до пропозицiй. В
особистих відносинах може виникнути плутанина, а емоцiї заважатимуть розсудливо оцiнити
те, що вiдбувається. Знайдiть
спiльнi з партнером цiлi, i тодi разом зможете досягти бiльшого,
нiж кожен окремо.
Сприятливi днi: 7;
несприятливi: 6.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На вас чекає дуже багато роботи. Поставтеся
з розумiнням до того, що
повертаються невирiшенi
проблеми i справи на доопрацювання. Ви можете опинитися у своєму оточеннi тiєю людиною, якiй вдасться вирішити
найскладнiшi ситуацiї i навести
мости з дiловими партнерами.
Ущiльнюйте робочий графiк, займайтеся iнвентаризацiєю всього, що необхiдно змiнити i вдосконалити. З п`ятницi придiлiть бiльше
часу своїм особистим iнтересам.
Сприятливi днi: 5;
несприятливi: 8.

РАК (22.06-22.07)
Вашi творчi здiбностi
можуть
розкритися
з
несподiваної сторони. У
середу ви можете ухвалити нестандартнi рiшення або
дiяти новим для себе чином.
Можливий перегляд вiдносин,
поява нових iнтересiв i завдань.
Ситуацiї почнуть розвиватися з
прискоренням, i вам потрiбно
справлятися не тiльки зi своїм
навантаженням, але й оточити
турботою своїх близьких i в першу чергу - дiтей.
Сприятливi днi: 8;
несприятливi: 5.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Посилюється
конкуренцiя в найближчому
оточеннi. У понедiлок i
вiвторок будьте уважнi в
питаннях, де йдеться про вашi
фiнансовi перспективи. Угоди
можуть обернутися збитками.
У середу ситуацiя проясниться,
але всiх проблем це не знiме.
Орiєнтуйтеся на поточнi справи.
Вам доведеться активно займатися сiмейними питаннями. У
суботу змiніть звичне оточення i
проведiть час у цiкавому мiсцi.
Сприятливi днi: 2;
несприятливi: 4.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ви на порозi великих
можливостей.
Ситуацiя,
що склалася, примушує
вас придiлити максимум уваги
домашнiм справам, облаштувати свiй побут i вирiшити сiмейнi
питання. Не починайте iстотних
реконструкцiй.
Займайтеся
дрiбним ремонтом, генеральним
прибиранням, а з п`ятницi - покупками i прийомом гостей. Поїздки i
розваги плануйте на суботу.
Сприятливi днi: 6;
несприятливi: 4.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Ви
вiдчуваєте
значну напругу вiд тих проблем i перспектив, якi
зараз вiдкриваються у
вашiй професiйнiй дiяльностi.
У першiй половинi тижня дiйте
неспiшно, якщо доведеться ухвалювати важливi рiшення - вас
можуть намагатися ввести в оману або використати. З середи
несподiвана iнформацiя, зустрiч,
розмова допоможуть правильно
зорiєнтуватися. У вихiднi знайдiть
спосiб активного вiдпочинку.
Сприятливi днi: 2, 3;
несприятливi: 7.

ДIВА (24.08-23.09)
Тенденцiї, якi складаються в найближчому
оточеннi, можуть стати
об`єктом вашої турботи i уваги. Вам доведеться
придiлити увагу тим деталям, на
якi у iнших не вистачає терпiння,
і при цьому не втратити iнтерес
до справи в цiлому. Це поворотний перiод; у життi з`являється
багато нового. Це хороша
можливiсть навести лад перед
початком нового етапу.
Сприятливi днi: 2, 8;
несприятливi: 5.

РИБИ (20.02-20.03)
У вас буде низка справ,
незважаючи на те, що деякi
очiкування поки не виправдовуються. Можливо, вам
необхiдно оглянутися i ретельнiше
зробити частину поточних справ.
У середу в звичний хiд подiй втрутиться нова тема. У вихiднi не
шукайте самоти, але й не налаштовуйтеся на новi знайомства.
Вiдпочиньте з близькими друзями.
Сприятливi днi: 8;
несприятливi: 7.
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ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

ДЕРЖКРЕДИТИ ПОЧАЛИ
ВИДАВАТИ... ВІВЦЯМИ
У Павлодарській області Казахстану розпочали реалізацію

проекту Жайляу - видачу державних кредитів вівцями. У 180
кілометрах від обласного центру,
в
Аккольському
сільському окрузі
десять господарів
особистих дворів
і селянських господарств Екібастузької сільської
зони вже отримали по сто вівцематок кожне, повідомляє Казінформ.
Отримавши сотню овець, через п’ять років позичальник повертає 200 голів, а приплід залишає собі.
Родзинка проекту в тому, що він дозволяє обійти перепони, які виникають під час оформлення грошового банківського кредиту.
Позика у вигляді овець видається без застави, без внесків, люди
ні копійки не витрачають. Всі п’ять років не треба виплачувати відсотки. Цей кредит - знак довіри селянинові як чесній, гідній людині.
Адже вівці - найбільш стійка валюта під час кризи.

НОВИНИ НАУКИ
І ТЕХНІКИ

АФГАНЦІ СТВОРИЛИ
НОУТБУК,
ЩО ПРАЦЮЄ
ВІД ПЕДАЛЕЙ

Інженери афганського підрозділу фонду OLPC Акмаль Ваак
і Майк Доусон створили ноутбук,
що працює від педальної системи. Ця система може бути дуже
корисною у віддалених населених пунктах і селах, де часто відключають світло або взагалі відсутня електрика.
Крім того, завдяки педалям,
час автономної роботи лептопа
не обмежується ресурсом акумулятора, повідомляє Кореспондент.
За словами авторів системи,
забезпечити енергією ноутбук
під силу навіть учням молодших
класів. Якщо винахід стане популярним, Доусон і Ваак планують
удосконалити свою розробку зробити її компактною і зручною
у використанні.

СЕНСАЦІЯ

ЗНАЙДЕНО ІНОПЛАНЕТНЕ “ДИТИНЧА”?

Історія цієї дивної знахідки почалася в 2007
році, коли мексиканський фермер Марао Лопез знайшов те, що сприйняв за живого інопланетянина і, злякавшись, що той може являти собою загрозу, утопив його в канаві, пише
Paranormal-news.ru.
За словами самого фермера, це було не так легко, оскільки йому вдалося утопити істоту тільки з третьої спроби, при цьому Марао довелося протримати
його під водою протягом кількох годин. У кінці минулого року тіло істоти було передано вченим, які про-

вели ряд аналізів, у тому числі, аналіз ДНК.
У ході досліджень з’ясувалося, що істота ця не
знайома науці: його скелет має схожі риси із скелетом ящірок, у зубів немає коренів. У той же час,
суглоби нагадували людські, а мозок був досить великим, що може свідчити про наявність інтелекту.
Несподіваним поворотом подій у цій історії стала раптова смерть Марао Лопеза при досить дивних обставинах: він згорів у машині.
В околицях місця, де було знайдено дитинча,
кілька разів відбувалися візуальні контакти з НЛО.

Д И ВО -БУР Я К

Буряк вагою більше 15 кг виріс на городі Галини Лисенко з Макарова.
Він здивував не лише господиню, а й малечу.

Фото Юрія БОЖКА.

СУДОКУ

Заповніть всі клітинки так, щоб в кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці клітинок, виділеними жирними лініями, були всі числа від 1 до 9. При цьому кожне з цих чисел може бути присутнім в
кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці тільки один раз.
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