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ЩИРІ ВІТАННЯ

Щиро вітаємо вас, шановні працівники сільського господарства, з нагоди свята - Дня працівників сільського господарства!
З давніх-давен Україна славилася добрими, талановитими та працьовитими людьми. Наша держава була і залишається осередком міцних та усталених сільськогосподарських
традицій. Завдяки “золотим рукам”, мудрості, досвідченості
аграріїв живе наша українська нива.
Впевнені у тому, що ваша наполегливість, працелюбність
сприятимуть збереженню та розвитку сільськогосподарської
галузі.
Щиро вдячні вам за любов до землі, терпіння і витримку.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, добра та наснаги. Хай
втілюються в життя всі плани, задуми та сподівання на радість
вашим рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення
добробуту всього українського народу.

15 ЛИСТОПАДА
- ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

* * * * *

Прийміть щирі вітання, дорогі працівники телебачення та
зв’язку району, з нагоди професійного свята. Ми вдячні вам,
адже щоденно приходите в кожну оселю, розповідаючи про
перебіг подій у світі, допомагаючи людям відчути причетність
до процесів сьогодення, відкриваючи широкі можливості для
людських контактів та спілкування.
Бурхливий розвиток засобів комунікації та інформаційних
технологій – невід’ємна складова сучасності. Нині й у житті
держави, й у житті кожної людини роль електронних засобів
масової інформації та зв’язку стрімко зростає.
Віримо, що й надалі працівники телебачення та зв’язку докладатимуть усіх зусиль для забезпечення об’єктивного інформування наших громадян про суспільно-політичні, економічні та культурні події.
Бажаємо вам професійного успіху, втілення нових цікавих
ідей, невтомного творчого пошуку, вірних друзів, надійних
партнерів і колег!
Володимир ГОРБИК,
голова райдержадміністрації.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

Рано починається робочий день у керівництва СТОВ «Зоря». Його
директор Олександр Попович (на знімку праворуч) розпитує завфермою Віктора Карана (на знімку ліворуч) та головного ветлікаря господарства про надої молока, про раціон годівлі тварин. Такі наради він
проводить, як правило, на виробництві.
' СТОР. 3.

МАКАРІВЩИНА ВШАНУВАЛА
300-ЛІТТЯ ПАМ’ЯТІ ДИМИТРІЯ
РОСТОВСЬКОГО (ДАНИЛА ТУПТАЛА)

В Свято-Іллінській церкві Макарова в
день 300-ліття преставлення Святителя
Димитрія Ростовського (Данила Туптала),
де перебуває рака з часткою мощів нашого святого земляка, відбулась урочис-

та Свята Божественна Літургія. Службу
очолював вікарний архієрей Київської митрополії Української Православної Церкви, архієпископ Білогородський Миколай
у співслужінні з вікарними архієреями:
єпископом Макарівським Іларієм, єпископом Васильківським Пантелеїмоном,
єпископом Аліпієм та чисельним духовенством Макарівського церковного округу
на чолі з благочинним архімандритом Кирилом (Белан), а також братією Київського
Свято-Введенського монастиря на чолі з
намісником архімандритом Даміаном (Давидовим), кліриками різних єпархій УПЦ.
Після відправи урочистої літургії архієпіскоп Білогородський Миколай з благословення блаженнішого владики Володимира
предстоятеля - УПЦ вручив церковні наго-

роди священству району та мирянам, які
по-особливому потрудилися для церкви.
Потім учасники святкових дійств з храму величним хресним ходом вирушили до
пам’ятника Святителю Димитрію, де було
звершено
подячний молебень
Всемилостивому
Господу з піднесенням молитви
до святого Димитрія Ростовського.
В урочистостях по вшануванню пам’яті Димитрія Ростовського
взяли участь керівники
району
на чолі з головою
райдержадміністрації
Володимиром Горбиком і
головою районної
ради
Миколою
Вараницьким, які
молилися також у
храмі перед ракою
з часткою мощів Святителя. За богослужінням
співав молодіжний хор парафії Преподобної
Параскеви Сербської сіл Лишня та Осикове,
який є частиною хору протодиякона Димитрія
Болгарського. Аматорським колективом села
Лишня та іншими учасниками служби Божої
було виконано кілька народних духовних кантів, які так любив Святитель Димитрій.
За святковою трапезою, підготовленою
Свято-Іллінською парафією (настоятель
протоієрей Андрій Ярош) для гостей у промовах було підкреслено важливість співпраці влади району та православного священства. Пролунали традиційні молитовні
многолітня на честь боголюбивого українського народу, всіх хто трудиться на землі
нашій, продовжуючи справу Димитрія РосСТОР. 2.
товського.

'

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

14 ЛИСТОПАДА – ВСЕСВІТНІЙ

ДЕНЬ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ДІАБЕТ

ЦЮ ХВОРОБУ СЬОГОДНІ НЕ
МОЖНА ВИЛІКУВАТИ, АЛЕ ЇЇ
МОЖНА ЗАПОБІГТИ
Наша розмова з лікарем-ендокринологом
центральної районної лікарні Ю.М. Писаренком випадала з актуального сьогодні контексту ситуації з грипом. Вона була про цукровий діабет.
14 листопада – Всесвітній день боротьби
із захворюванням на діабет – це лише привід
до розмови. Спонукало до інтерв’ю те, що хоч
і не можна вилікувати діабет, але виникненню
його можна запобігти.
- Це з одне з найбільш
поширених захворювань
нашого століття, - зазначив лікар. – За даними
Всесвітньої організації
охорони здоров’я цукровий діабет серед причин
смертності знаходиться
на третьому місці після
серцево-судинних
захворювань та раку. А за
прогнозами вчених, кожні 13-15 років кількість
хворих буде подвоюватися. Нині в Україні цією
недугою хворіє близько
1,1 млн. громадян. Проте їх значно більше.
- Юрію Миколайовичу, невже багато хто
живе з цією недугою,
і не здогадується про
це.

- Або не здогадується, бо є приховані чи
слабовиражені
форми
хвороби, або просто навіть бачачи явні симптоми недуги, не поспішає
до лікаря, надіючись, що
все минеться. В Україні
на цукровий діабет реально хворіє 6-8% населення. Проте на кожного
виявленого
недужого
припадає ще один не виявлений. Зараз у районі
зареєстровано 1 тисяча
378 хворих. Це далеко
не всі.
Поряд із зростанням
захворюваності
населення щорічно зростають і показники поширенності недуги. В 2008
році зареєстровано хво-

рих на 10 тисяч населення по Україні - 298,
області – 293 та району
– 384.
- Судячи з цифр,
показник поширеності
цього захворювання у
районі значно вищий,
ніж в області та Україні? Чому?
- Ще з 1999 року ми
працюємо за програмою
„Цукровий та нецукровий діабет”. Рекордне
число вперше захворілих виявили торік після
проведеного скринінгу
по селах – 172 особи.
Уже протягом 10 років
за наказом по центральній районній лікарні всім
хворим віком після 40
років, що перебувають
на стаціонарному лікуванні, обов’язково робимо аналізи крові на
глюкозу. Це дає змогу
більше виявляти хворих і вчасно запобігати
ускладненню
недуги.
Якщо рівень глюкози в
крові більше 6 мілімоль
на літр, це має насторожити. Слід зробити повторний аналіз.

'

СТОР. 9

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

2

№ 46 13 листопада 2009 р.

ВИБОРИ-2010

Ц В К С Ь О ГО Д Н І З А В Е Р Ш У Є Р ЕЄСТ РАЦІ Ю К АН ДИДАТІВ
Згідно із затвердженим центральною виборчою комісією календарним планом організаційних заходів щодо
підготовки й проведення виборів Президента, подання
документів у ЦВК для реєстрації кандидата в Президенти завершилася 9 листопада. До 11 листопада включно
кандидати в Президенти можуть подати повторну заяву
про реєстрацію разом із виправленими документами, а
13 листопада повністю завершується реєстрація кандидатів.
ЦВК почала приймати документи кандидатів на реєстрацію з 20 жовтня. На вечір 9 листопада було вже зареєстровано 16 кандидатів у Президенти. Це Олег Рябоконь,
Анатолій Гриценко, Арсеній Яценюк, Петро Симоненко, Володимир Литвин, Сергій Тігіпко, Інна Богословська, Віктор
Янукович, Віктор Ющенко, Юрій Костенко, Олег Тягнибок,
Юлія Тимошенко, Михайло Бродський, Олександр Пабат,
Олександр Мороз й Василь Противсіх (раніше мав прізвище Гуменюк, змінив його у жовтні).
Крім того, 6 листопада лідер Прогресивної соцпартії Наталія Вітренко й мер Ужгорода Сергій Ратушняк та
9 листопада лідер НДП Людмила Супрун звернулися до
ЦВК із проханням зареєструвати їх кандидатами в пре-

зиденти. 10 листопада, встановивши, що подані Супрун
заява про реєстрацію кандидатом у президенти та інші
реєстраційні документи відповідають вимогам виборчого законодавства, ЦВК зареєструвала її кандидатом
у президенти. Станом на 11 листопада ЦВК не ухвалила щодо інших ніяких рішень. Проте зареєструвала ще
одного кандидата у президенти – Сергія Ратушняка.
Під час реєстрації Центральна виборча комісія
відмовилася у реєстрації А.Поліщуку, О.Гончаренку,
В.Мельнику, Л.Осипчуку, О.Бессараб, В.Поліщук,
А.Джаванширогли, З.Аббасову, О.Щербині, О.Василюку, Г.Чернишу, М.Рогожинському, М. Ростецькій, Л.Куліченку, В.Піщіковій, О.Шевчуку, О.Чубко,
Є.Андрухівій, Ф.Олексюку, А.Суботіну, В.Велідченку,
Н.Пилипенку, М.Габеру, О.Гордійчуку, О.Оснач, Г.Костів,
О.Ващенку, О.Огороднікову, В.Гандулі, Ю.Петльованій,
П.Рекалу, О.Лазуну, М.Гаманюку, О.Вретіку, А.Полежако,
О.Омельченку, С.Мартіяну та Н.Вітренко кандидатами
у президенти.
Комісія мотивувала своє рішення тим, що подані зазначеними громадянами документи не відповідають вимогам закону «Про вибори Президента».

МАКАРІВЩИНА ВШАНУВАЛА 300-ЛІТТЯ
ПАМ’ЯТІ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО
(ДАНИЛА ТУПТАЛА)

Закінчення. Поч. на 1 стор.
В той же день міський голова міста
Ростов Ярославський Надія Соколова
привітала всіх мешканців Макарова і району з нагоди 300-ліття пам’яті Димитрія
Ростовського. Вона розповіла про урочисте Богослужіння у Спасо-Яковлевському
Димитрієвому монастирі, де після проведених реставраційних робіт у храмі, встановлення нової раки, відбулись основні
урочистості по вшануванню пам’яті Димитрія Ростовського за участю духовенства і
громадськості міста.
- Ми стали свідками і учасниками значної вагомої історичної події – вперше

там, де народився святитель Димитрій,
було так по-особливому урочисто відзначено день його народження в життя вічне, - говорить ігумен Філарет (Єгоров),
клірик Макарівського благочиння, депутат
районної ради. - Не тільки участь кількох
архієреїв і священиків у храмовому Богослужінні, але і зворушливий хресний хід
до пам’ятника Святителю підкреслюють
особливу духовну атмосферу свята. Радісно, що в день пам’яті Святителя його
духовно вшанували і священнослужителі,
і влада району, й інші чисельні молитовники – миряни, представники Царственного

Священства. Макарівським благочинням до дня
пам’яті Святителя
було підготовлено
настінні церковні
календарі з зображенням
постаті
Святителя Димитрія Ростовського
і святкові газети
з житієм Святого.
Зараз,
перебуваючи у вічності
і вболіваючи за
долю церкви, нашої землі, нашого народу, за
долю Всесвіту, Святитель Димитрій приводить людей до
Христа, до повноти життя. Ми
завжди відчуваємо, а нині, поособливому, духовну присутність нашого земляка. І те що
у Макарівському благочинні
діють: і наша прес-служба, і
видавничий відділ, є благодійна і богослужбова літургійна
комісії, а також паломницький
центр і робочі групи з місіонерства та катехизації, по роботі
з молоддю – є не тільки результатом наполегливої праці
наших священиків та їх помічників, не тільки прикладом
доброї взаємодії служителів
церкви і влади, але й звичайно
небесною допомогою нашого
молитовника-земляка. То ж
будемо впроваджувати в життя духовний
досвід святителя Димитрія.
Звертаючись до нас з вічності, він говорить: “Хто хоче жити по-Божому, не
повинен проводити життя спокійно і приємно”. Хай буде і надалі благочестивий
неспокій і постійне бажання жити радісно
і натхненно, глибоко і насичено, жити для
ближніх і в наших священнослужителів, і в
нашої влади, бо на нас покладено велику
спільну справу, спільну мету – благо наших людей.
Світлини Валентини ПРОКОПЕНКО,
Веніаміна ВІТКОВСЬКОГО.

ГРАФІК

проведення особистого прийому громадян керівництвом
облдержадміністрації (м. Київ, пл. Лесі Українки, 1)
№ Дні тижня
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

перший, третій
понеділок щомісяця
перша, третя
середа щомісяця
третя, четверта
середа щомісяця
перший, третій
четвер щомісяця
друга, четверта
п’ятниця щомісяця
субота

Прізвище, ініціали
керівника, який
веде прийом
В.П.Кондрук
В.М.Вакараш
В.М.Максименко
Ю.В.Ковбасюк
А.П.Косенко
за окремим графіком

Посада керівника,
який веде прийом
заступник голови
облдержадміністрації
голова
облдержадміністрації
заступник голови
облдержадміністрації
заступник голови
облдержадміністрації
заступник голови керівник апарату
адміністрації

Години
прийому
14.00-17.00
10.00-13.00
14.00-17.00
14.00-17.00
10.00-13.00
09.00-13.00

Жінки, яким присвоєно звання „Мати-героїня”, інваліди Великої Вітчизняної війни,
Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України приймаються позачергово.
А.КОСЕНКО,
заступник голови - керівник апарату адміністрації.

ВІДЗНАЧЕНО КРАЩИХ
СІЛЬГОСПТРУДІВНИКІВ

З нагоди Дня працівників сільського господарства та
за вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу району райдержадміністрація та районна рада
відзначили кращих сільгосптрудівників, а саме: юриста
ПП «Макарів-Агробут» О.М.Домашенко, водія СВК НВП
«Росія» В.І.Зайця та тракториста В.М.Васецького, головного ветеринарного лікаря СТОВ «Зоря» А.В.Дурицького
та доярку Т.В.Торбенко, державного інспектора інспекції
Держтехогляду КОДА в Макарівському районі В.П.Мамулу,
головного спеціаліста відділу розвитку сільськогосподарського виробництва управління агропромислового розвитку райдержадміністрації В.В.Яроху, працівника ферми ТОВ «Добробут» І.М.Білька та тракториста В.В.Коса,
доярку ТОВ «Агрофірма «Київська» Н.М.Павленко.
Після привітання з професійним святом голова райдержадміністрації В.М.Горбик та голова районної ради
М.Д.Вараницький вручили їм почесні грамоти та цінні
подарунки від райдержадміністрації та районної ради, а
також В.В.Беленчуку з ТОВ «Фортуна», директору ТОВ
«Агрофірма «Київська» О.А.Зихареву та директору ПП
«Макарів-Аробуд» М.В.Крамаренку почесні грамоти та
годинники від облдержадміністрації.
Привітав з Днем працівників сільського господарства
присутніх голова райкому профспілки працівників АПК
В.С.Стеценко та вручив грамоти та грошові премії кращим трудівникам сільського господарства.
Інф. «М.в.»

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПОТІК ЗВЕРНЕНЬ ЗМЕНШИВСЯ

За 9 місяців цього року до
райдержадміністрації звернулося 359 громадян, що на
296 менше, ніж за відповідний період минулого року.
Колективних звернень одержано 33, що на 23 менше, ніж
за відповідний період торік;
повторних – 9 (причиною їх є
невдоволення заявників попередньою відповіддю, яка
надана їм згідно чинного законодавства).
Переважна кількість заяв
та скарг надійшла безпосередньо до райдержадміністрації – 292 (на 168 менше в
порівнянні з відповідним періодом минулого року); через
вищестоящі органи та пресу
– 67 звернень (на 92 менше).
У розрізі населених пунктів
найбільше їх від мешканців
Макарова – 90, Бишева – 23,
Гавронщини – 13, Новосілок
– 11, з Києва – 82. Слід зазначити, з усіх населених пунктів
району одержано менше заяв
та скарг, ніж за відповідний період 2008 року.
Райдержадміністрація та
органи місцевого самоврядування постійно приділяють
увагу вирішенню обґрунтованих заяв і скарг, у першу
чергу найменш соціально
захищених категорій громадян, використовуючи для
цього всі наявні матеріальні
та фінансові можливості. З
фонду премій і допомог райдержадміністрації було виділено матеріальну допомогу
громадянам району на суму
40850 грн.
І досі проблемними залишаються питання сільського господарства. Людей
найбільше хвилює землекористування у сільській місцевості
(128
звернень),
житлово-комунального господарство (46), соціальний
захист (24).
Ефективною формою роботи залишається проведення виїзних прийомів громадян за місцем їх проживання
головою адміністрації та його

заступниками згідно графіка,
яких здійснено за три квартали року 69. Більшість питань,
порушених
громадянами,
вирішується на місці, в телефонному режимі або даються
роз’яснення. Ті ж, які потребують глибокого вивчення,
ставляться на контроль і вирішуються у встановлені законодавством терміни. Під
час виїзних прийомів громадяни порушували питання про землекористування,
виділення земельної частки
(паю), газифікацію, ремонт
доріг, виготовлення Державних актів на право приватної
власності на землю.
У прийомний день у райдержадміністрації
працює
прямий телефонний зв’язок
з
головою
адміністрації
В.М.Горбиком, щоб громадяни мали можливість звернутись з тих чи інших питань
до керівника району. Також
відбулися “прямі телефонні
зв’язки” з першим заступником голови адміністрації
С.О.Грамушняком, заступником голови адміністрації
П.І.Левковським,
заступником голови адміністрації
О.М.Майстренком, начальником відділу економіки
С.М.Дідківською, начальником відділу містобудування,
архітектури та розвитку інфраструктури
В.А.Карпцем,
начальником
управління
праці та соціального захисту
населення С.А.Шабановою,
начальником
управління
агропромислового
розвитку В.В.Пономаренком, начальником відділу житловокомунального господарства
О.В.Підоріною (усього звернулося 30 громадян). Порушені питання житлового та
комунального господарства,
землекористування у сільській місцевості, приватизація державного житлового
фонду, про повноваження
селищної ради щодо вирішення земельних питань,
про стажування молоді в

адміністрації, про відкриття
благодійної організації.
Стан роботи зі зверненнями громадян і організація
їх прийому розглядаються
щопонеділка на апаратних
нарадах, які проводить керівник апарату адміністрації,
та щомісяця на розширених
нарадах при голові райдержадміністрації за участю
його заступників, керівників
підрозділів адміністрації, щокварталу – на засіданні колегії райдержадміністрації, а
також на засіданнях виконкомів сільських (селищних)
рад. Але варто зауважити,
що за 9 місяців дане питання жодного разу не виносили
на засідання виконкомів у
Маковищенській, Липівській,
Забуянській, Бишівській, Небилицькій сільських радах.
Ефективним є заслуховування звітів керівників
управлінь і відділів райдержадміністрації, сільських та
селищних голів про виконання вимог Закону України
«Про звернення громадян».
Слід зазначити, що на місцях не скрізь забезпечено належне виконання законодавства щодо розгляду звернень
громадян, а також відсутня
спрямованість щодо надання
конкретної допомоги заявникам у вирішенні обгрунтованих заяв і скарг, прийняття
вичерпних заходів щодо дотримання і захисту прав та
законних інтересів громадян,
трудових колективів, груп і
прошарків населення.
Аналіз роботи із зверненнями громадян за 9 місяців
ц.р. свідчить про необхідність
посилити увагу управлінь, відділів інших структурних підрозділів райдержадміністрації
в роботі із зверненнями громадян, виконання Указів Президента України з цих питань.
Алла ДЯДЮРА,
начальник
юридичного відділу
апарату
адміністрації.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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СЛАВА ТОБІ,
ХЛІБОРОБСЬКА

РОДИНО!

Шановні працівники
сільського
господарства, щиро поздоровляємо вас з професійним
святом.

Ви скрізь - на фермах,
у садах і в полі,
Ви скрізь, де ждуть
турботи ваших рук.
Нехай любов вінчає
вашу долю,
А всі незгоди в далеч
відійдуть!
Хай життя дарує вам
добре здоров’я, достаток, мир та злагоду,
добро та тепло. Щоб на
життєвій нині ще довго
світило сонце, хай завжди для щастя і радості
будуть серце і душа відкриті. Усіх земних благ
вам, шановні трударі!
З повагою голова
райкому профспілки
працівників АПК
Віктор СТЕЦЕНКО.
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В «ЗОРІ» ВСЕ ЛАДИТЬСЯ

У сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю «Зоря» й нині кипить колективна праця. А довкруж нього,
скільки оком осилиш – запустіння. На полях, де колосилися хліба –
кількарічні бур’яни, тваринницькі приміщення в розвалинах – нема
там ні корів, ні іншої живності. Здається, що й життя там вимерло.
Натомість у Соснівці люди зранку поспішають на роботу.
Найперші будять село доярки.
Оскільки шлях до ферми неблизький, тож в господарстві організували підвіз трудівниць. Отак тричі
на день і колесує автомобіль по
селу. Будять ранкову зорю і механізатори гуркотом тракторів.
І зараз, хоч уже пізня осінь, але
роботи шоферам, трактористам
вистачає: одні ферму обслуговують, інші – лагодять техніку і ставлять її під навіси.
Рано починається робочий
день і у керівника господарства
Олександра Поповича. Спершу
ферма, тракторний парк, у пору
польових робіт, об’їде лани, а потім у конторі. І так щодня, упродовж двадцяти років. По-іншому
вже й не може: де люди, там і він.
Вони ж обирали керівником, вони
довіряли йому господарство, то
разом з ними і нести цю нелегку
ношу. А в своєму кабінеті зразу
береться за вирішення сьогоденних питань: дизпальне, бензин,
запасні частини, корм для тварин, а на все потрібні гроші.
– Он сьогодні завод не відпустив нам дробини й позначилося це на надоях. І господарство
втратило гроші, і доярки менше
отримають, бо чим більше молока надоять, тим більша зарплата,
– розповідає Олександр Воло-

димирович. – Щодо зарплати,
то виплачуємо всім працівникам
своєчасно, нема в нас заборгованості й по іншим обов’язковим
відрахуванням.
Добре в цьому році попрацювали хлібороби, валовий збір
зерна понад 1000 тонн, надоять 900 тонн молока, що значно
більше, ніж торік, планують продати 70 тонн м’яса. Здавалося б,
є продукція, мають бути і кошти.
Проте ціни на сільськогосподарську продукцію, приміром, нафтопродукти, техніку, не йдуть
ні в яке порівняння. Щоб купити
тонну дизпального, треба продати майже чотири тонни молока.
За низькими цінами закуповують
зерно у державні засіки.
Тож у своєму кабінеті керівник разом з бухгалтером щодня
підраховують прибутки і витрати.
Якщо є гроші, то планують що купити для господарства. Придбали установку шведського виробництва для охолодження молока.
Кредитував покупку молокозавод, а господарство поступово
з ним розраховується. Заходять
до нього і односельці – у кожного
своє прохання: то город виорати,
то поросятко на відгодівлю виписати, то автомобіль замовити.
Олександр Володимирович ні

В Україні виникла складна епідемічна ситуація із захворюванням на гострі респіраторні вірусні інфекції, у
зв’язку з чим різко зріс попит на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що використовуються для лікування (профілактики) цих захворювань. За результатами попередніх досліджень, проведених територіальним
відділенням Антимонопольного комітету України, спостерігається перевищення попиту на зазначені товари
над пропозицією в аптечних закладах та підприємствах
оптової торгівлі ними.
Підвищення цін на відповідні товари та/або відмова від придбання або реалізації товару в умовах загострення епідеміологічної ситуації не можуть бути зумовлені об’єктивними економічними причинами. Такі
дії або бездіяльність суб’єктів господарювання можуть
містити ознаки порушень законодавства про захист
економічної конкуренції, за які відповідно до Закону
України «Про захист економічної конкуренції», передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу.
З метою запобігання порушення законодавства про
захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет вимагає:
- утриматись від дій або бездіяльності, що може спричинити підвищення цін на лікарські засоби та вироби
медичного призначення, що використовуються для лікування (профілактики) гострих респіраторних вірусних інфекційних захворювань порівняно з цінами, які склалися
станом на 23 жовтня 2009 року; виникнення на них дефіциту;
- у разі підвищення цін негайно вжити невідкладних
заходів щодо повернення цін не пізніше як 5 листопада
2009 року до рівня, що склався станом на 23 жовтня 2009
року;
- повідомляти територіальне відділення Комітету про
виявлене безпідставне зростання цін іншими суб’єктами
господарювання (постачальниками), від яких залежить
рівень цін та наявність зазначених товарів на ринку, а також про факти відмови у їх постачанні.
****
Одночасно нагадуємо, що розпорядженням голови
Київської обласної державної адміністрації від 21 квітня
2008 року № 653 „Про заходи з регулювання цін на продовольчому ринку Київської області” встановлені торговельні надбавки до оптової ціни виробника незалежно від
кількості перепродажу на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, м’ясо свинини, ковбасні
вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове,
олію соняшникову, яйця курячі не вище 15 відсотків без
урахування витрат з їх транспортування у міжміському
сполученні.
У разі виникнення зауважень з приводу ціноутворення
на об’єктах торгівлі та аптечних закладах просимо звертатись у відділ економіки райдержадміністрації за тел.
5-13-08.
Світлана ЗАГИНАЙЛОВА,
заступник начальника відділу економіки
райдержадміністрації.

Поповича – Нестора Рябчука,
який головував у Соснівці й в інших селах району. Славилося
господарство на всю округу врожаями зернових, картоплі, виробляли багато молока, м’яса. За
все переживав, як за своє. Коли
німці наступали, то Нестор Андрійович зібрав чоловіків, жінок і
наказав усю худобу гнати подалі
від фашистів, щоб нічого не дісталося ворогові.
Довелося і соснівським селянам пережити труднощі, особливо коли почалися всілякі нововведення щодо реформування
колективних господарств. Але
до всього мали вдумливий, непоспішний підхід. Одні з перших
у районі провели розпаювання
землі, майна. Хтось гадав, що
люди будуть виходити із господарства із своїми наділами. Але
вони залишилися у господарстві,
бо з перших років побачили вигоду від такої співпраці. Селянська
мудрість взяла верх.
– Господарство наше тримається на людях працьовитих, відповідальних, – продовжує розповідь Олександр Володимирович.
– Правда чимало молоді шукає
заробітку поза селом, але хто до
нас приходить і добросовісно працює, то й зарплату добру має.
Напередодні
професійного
свята вітаю всіх наших трудівників. Хай завжди здоров’я буде і
достаток на столі! Хай живеться
вам в радості і злагоді! Довголіття, щастя і мирного неба!
Петро СУХЕНКО.

НА ТЕМУ ДНЯ

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЦІНИ - ПІД
КОНТРОЛЕМ

кому ні в чому не відмовить. І ще
що запримітив, що обов’язково
стареньких про здоров’я запитає,
чи діти, онуки провідують. А коли,
якщо в нього в кабінеті хтось із
приїжджих, то про своїх відвідувачів лише добрі слова мовить:
як і ким у господарстві ця людина
працювала, як виховувала і ставила дітей на ноги.
– Такий він у нас до всіх подоброму, по-людяному, не з гонором, – долучається до розмови
пенсіонерка, колишня працівниця
господарства Ганна Веремієнко.
– Певно, ця доброта, людяність у
нього від батьків. Тож і сини в них
вдалися.
Мати, Євдокія Несторівна,
працювала у сільському побуткомбінаті швачкою. А батько, Володимир Арсенійович, на різних
роботах у господарстві, але більше біля тварин порався. Трагічно
обірвалося його життя. Тож матері одній довелося ставити двох
синів на ноги. Обоє вивчилися.
– Сашка знаю ще з малолітства. Як в школу ходив, як за направленнями господарства навчався у сільськогосподарському
вузі, а по закінченні – агрономував, очолював партійну організацію господарства, – продовжує
розповідь Ганна Антонівна. – А
потім на зборах головою господарства обрали. І зараз він такий
непосидючий, як і змалку. Може,
що такий хуткий, то й все встигає,
лад усьому дає.
Ще й досі односельці з вдячністю згадують діда Олександра

НЕ РОЗСЛАБЛЯЄМОСЬ!
Ситуація з епідемією грипу в країні стабілізувалася,
але розслаблятися рано. Про це у минулий понеділок
попередила українців Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. «Нині вже є певні позитивні ознаки зниження
захворюваності на грип та ГРВІ», – також підкреслила
Юлія Тимошенко. Своєю чергою представники ВООЗ заявили, що уряд діяв ефективно. Тим часом Президент
України Віктор Ющенко вважає, що Кабмін роздмухує
паніку у зв’язку з епідемією. З цим експерти ВООЗ погоджуються лише частково.
Нагадаємо, що станом на 11 листопада епідемія грипу та ГРВІ в Україні забрала вже 185 життів, повідомило
Міністерство охорони здоров’я. Загалом з початку епідемії занедужали 1 млн. 112 тис. 188 осіб, госпіталізовано
90 тис. 592 українця, при цьому близько 17 тисяч осіб виписані з стаціонарів.

Як повідомив головний санітарний лікар України
О.Біловол, на 11 листопада в країні підтверджено 85 випадків захворювання на пандемічний грип типу А/Н1N1,
14 з них померло.

* * *

На 11 листопада (з початку епідемії) в районі за медичною допомогою звернулося 900 жителів. З них 22
хворі на грип і 878 на ГРВІ. Серед хворих на грип – 10 дітей і 12 дорослих. Госпіталізовано 95 хворих, зокрема 42
дорослих і 53 дітей. За останню добу (станом на 11 листопада) зареєстровано 74 хворих (дорослих – 47, дітей –
27). Госпіталізовано 7 хворих (дорослих – 2, дітей – 5).
З початку епідемії захворіло 24 медичних працівників
(лікарів – 6, середнього медичного персоналу – 13, інших
медичних працівників – 5).
Кількість хворих на рівні минулого року.

* * *

У Макарові до епідемії грипу
ставляться врівноважено. У громадських місцях введено «масковий»
режим. На вулицях люди в захисних
пов’язках зустрічаються рідко, а ті,
що ходять в них, пояснюють свій
вибір особистою уразливістю до
усілякої «зарази». Усі масові заходи
тимчасово призупинені.
На щастя каліфорнійський грип не виявлено у
районі серед хворих, але
убезпечити
населення
від нього – є одне з першочергових завдань, яке
поставив перед відповідними установами, насамперед медичними закладами, оперативний штаб
району, який створений з

Шалений попит на цитрусові та
часник у перші дні карантину сприяв підвищенню цін на них у два-три,
а то й у чотири рази. На цьому тижні
ціни стабілізувалися на рівні 25 грн.
за кілограм лимонів та 35 грн. за кілограм часнику, нижче опускатися
ціни поки не збираються.
Три тижні канікул для дітей тро-

хи порушили життєвий спокій
макарівських сімей, проте на вулицях гуляють з онуками бабусі.
До речі, батьки малолітніх дітей
можуть скористатися правом на
відпустку без збереження заробітної плати. Також вони можуть
використати щорічну відпустку
та соціальну додаткову відпустку,
якщо мають на неї право.
Ажіотажний потит на ліки різко
спав.
У двох приватних аптеках 11
листопада ми не знайшли повного обов’язкового асортименту лікарських засобів, встановленого
наказом Мінохорони здоров’я. До
його переліку входять, зокрема,
противірусні препарати (арбізод,
амізон, аміксин), захисні маски.
Однак є їх противірусні аналоги.
Оксолінова мазь теж поки відсутня, як сказали в одній із приватних аптек, невдовзі вона з’явиться,
і ціна на неї не перевищуватиме
восьми з половиною гривень (згідно вимог постанови Кабміну від 30
жовтня «Про встановлення граничних рівнів цін на окремі лікарські
засоби і вироби медичного призначення»).

* * рахунок
* державних коштів

метою оперативного реагування на ситуацію у разі
розповсюдження грипу та
гострих респіраторних захворювань, і очолює його
голова
райдержадміністрації В.М.Горбик.
Крім
медикаментів,
дезінфікуючих препаратів, засобів індивідуального захисту, закуплених за

для центральної районної
лікарні, як повідомив начальник відділу з питань
надзвичайних
ситуацій
П.О.Кунаков,
завдяки
сприянню райдержадміністрації з державного резерву виділено на пошиття марлевих масок 1200
погонних метрів марлі.

Розкроїли її працівники
ТОВ “Фабрика “Світанок”. 7200 штук заготовок
марлевих пов’язок було
роздано минулої п’ятниці
сільським головам, які
безкоштовно передали їх
жителям населених пунктів. Планується виготовити таких захисних засобів
ще три тисячі.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НОВІ ПЕРЕМОГИ МУЗИКАНТІВ

Два дні вихованці Макарівської
дитячої школи мистецтв змагалися у Міжнародному телевізійному
конкурсі “Південний експрес”, що
стартував у Києві. Свою першу майстерність перед вимогливим журі та
столичними глядачами демонструватли ансамбль скрипалів, хореографічний колектив “Данс-степ”,
цимбалісти, гітаристи та вокалісти. У номінаціях «Інструментальний
жанр та спів» Ліна Гапоненко зайняла
перше місце. Вона вчиться у Галини
Кравченко, котра вже 15 років очолює в Макарові єдиний в області клас
цимбал. Галина Юріївна – справжній
фахівець своєї справи, котрому вдалося не тільки організувати, а й збе-

регти, примножуючи з року в рік,
клас цього старовинного українського інструмента. Діти відвідують його
із задоволенням. Тому не одне свято
і концерт у Макарові не відбуваються
вже без виступу цього своєрідного
інструмента.
Цимбалісти Макарівщини постійно займають призові місця на різних
обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Багато років веде
клас фортепіано й висококваліфікований викладач, енергійна Ірина Саленко. Її учень, лауреат Всеукраїнських
конкурсів Антон Карпець, у Києві знову здолав нову висоту: посів найвищу
сходинку на вже згадуваному конкурсі серед піаністів. Ще одна перемо-

СЛОВО ДЕПУТАТУ

га: друге місце, котре привезли учні,
– Денис Лещенко та Богдан Тищенко. Вони — вихованці Тетяни Скорик,
яка очолює в школі струнний відділ та
клас гітари. По-материнськи, з турботою ставиться вона до кожного юного
музиканта, радіє разом із ними їхнім
успіхам. Багато її учнів вже самі стали
вчителями і продовжують таку необхідну для суспільства справу. Бо Тетяна Скорик не лише вчить досконалості опанування гітарою, а й знаходить
нові таланти і наполегливою працею
розкриває їх, крок за кроком ведучи
дітей до вершин перших успіхів.
Михайло САВЕНКО,
директор Макарівської дитячої
школи мистецтв.

16 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

„УКРТЕЛЕКОМ” – НАЙПОТУЖНІШИЙ
ОПЕРАТОР В УКРАЇНІ

Цех телекомунікаційних
послуг №21 (смт.Макарів)
Київської обласної філії
відкритого акціонерного
товариства “Укртелеком”
був створений 1 квітня
цього року шляхом структурної реорганізації філії.
Ми надаємо споживачам
безліч послуг: фіксований телефонний зв’язок,
мобільний
телефонний
зв’язок Utel, комутований
та широкосмуговий Інтернет за технологією ADSL та
G.SHDSL, передача даних
FRAMERELAY, телеграфний
та факсимільний зв’язки,
проводове мовлення, послуги таксофонів.
У мережі телефонного
зв’язку в районі працює
3 міських та 31 сільська
АТС, загальною монтованою ємністю близько 8,5
тис.номерів. Кількість або-

нентів фіксованого телефонного зв’язку міської та
сільської мережі близько
7,5 тис.абонентів.
Цех здійснює прийом платежів за послуги
електрозв’язку у відділенні
“Телекомсервіс” у Макарові та в пункті прийому
платежів у Бишеві. Процес прийому платежів повністю автоматизований. У
відділеннях працюють автоматизовані переговорні
пункти для міжміських та
міжнародних розмов.
Ми надаємо всім своїм телефонним абонентам
можливість підключитись
до послуги Інтернет по комутованому (оезпарольному) доступу (Dial-UP), а
абонентам смт Макарів та
с. Бишів - високошвидкісний Інтернет за технологією ADSL.

Нинішнього року, 16
листопада, ми відзначатимемо наше професійне
свято - День працівників радіо, телебачення та
зв’язку. Радісно усвідомлювати, що самовіддана
праця зв’язківців набуває
останнім часом особливого значення і авторитету в розвитку телекомунікаційних мереж нашої
держави, визнання її у
світі. Ми пишаємося і тим,
що галузь зв’язку відіграє
сьогодні
першочергову
роль у наданні якісних,
сучасних послуг зв’язку
нашим громадянам, мешканцям сіл та селищ району, а національний оператор зв’язку - Укртелеком
є найпотужнішим оператором в Україні.
У переддень свята хочемо по-родинному тепло

привітати усіх працівників Цеху телекомунікаційних послуг №21 КОФ ВАТ
“Укртелеком”,
ветеранів
нашого
підприємства,
сім’ї зв’язківців з цим професійним святом і щиро
бажаємо вам довголіття,
радості, достатку, сімейного затишку, душевного
спокою, життєвої гармонії
та оптимізму. І хай завжди
радісним і веселим сміхом наповнюються ваші
оселі, здоров’ям - серця,
а щастям-душі! Хай від
результатів нашої спільної
праці квітне і багатіє Україна, розвивається галузь
зв’язку, зміцнюється авторитет Укртелекому!
Василь ВОЛОЩЕНКО,
начальник ЦТП №21,
Любов СНІЖКО,
голова профкому.

ПРОГРАМА УРЯДУ
ВИКОНУЄТЬСЯ

21 жовтня цього року прийнята Постанова Кабінету
Міністрів України №1112 «Про додаткові заходи щодо
безоплатного оформлення та видачі громадянам України
державних актів на право власності на земельні ділянки»,
якою внесено необхідні доповнення до Постанови КМУ
від 5 серпня 2009 року №844 «Деякі питання реалізації
права власності на землю громадянами України у 2009
році», обумовлені практикою виконання цієї постанови.
Прийняттям зазначеної Постанови Кабінет Міністрів
України продовжив безоплатне виготовлення
державних актів після 2009 року, що сприятиме реалізації
громадянам своїх прав на земельні ділянки в повному
обсязі. Крім того, знято обмеження на право громадян
отримати безоплатно документи на право власності на
земельні ділянки, рішення щодо приватизації яких прийняті після 1 січня 2002 року.
Таким чином, практично всі громадяни отримали право на виготовлення технічної документації та виготовлення і отримання державних актів на право власності на земельні ділянки.
Згідно постанови місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов’язані
забезпечувати максимальне сприяння діяльності територіальних органів Держкомзему та Державних підприємств, що відносяться до сфери управління зазначеного
комітету та Мінприроди.
Прийняття згаданих постанов – за ініціативи Юлії Володимирівни Тимошенко надало змогу багатьом громадянам Макарівщини отримати державні акти на право
власності на земельні ділянки. Уже 225 громадян району
отримали їх на безоплатній основі.
Триває прийом документів сільськими та селищними
радами. Найбільшу активність проявляють такі сільські та
селищні ради: як Макарівська, яка прийняла більше 110
заяв та передала їх у відділ земельних ресурсів, Комарівська – більше 105 заяв, Гавронщинська – більше 89 заяв,
Рожівська – більше 118 заяв. Цьому сприяють депутати
місцевих рад та районної ради від фракції БЮТ, надають
практичну і юридичну допомогу громадянам у вирішенні
земельних питань.
Якщо обрахувати кошти, які б мали громадяни витратити на оплату приватизації земельних ділянок, то в кишенях
найбільш незахищених верств населення району залишилось майже півмільйона гривень. Отже, тільки Уряд Юлії
Тимошенко і працює на благо людей. Інші тільки декларують в засобах масової інформації свої амбіції і безпідставні
звинувачення на адресу Уряду та особисто Юлії Володимирівни Тимошенко, як Прем’єр-міністра України.
Михайло КИРИЛЕНКО,
депутат районної ради, фракція БЮТ.

« З А РА Д И О Д Н І Є Ї М И Т І
МОЖНА ГОДИНАМИ
С И Д І Т И Б І Л Я П Р И Й М АЧ А »
Ще до війни тринадцятирічних однокласників однієї із Київських
шкіл Вацлава Янковського та Євгенія Степанова об’єднало спільне
захоплення. Обидва були радіоаматорами-початківцями. Щоправда Євгеній знав про радіосправу набагато більше, а Вацлав у нього
вчився і у всьому допомагав. Разом вони лагодили та конструювали ультракороткохвильові переносні приймачі та передавачі на акумуляторах, а потім експериментували, по черзі посилаючи та приймаючи за їх допомогою радіосигнали однієї частоти в різних місцях
Києва, визначаючи їхню потужність та якість. Скажімо, один посилав
сигнал з Володимирської гірки, а другий ловив його, знаходячись
на Трухановому острові, і навпаки. Щоб розширити свої можливості радіозв’язку, хлопці разом закінчили курси радіотелеграфістів на
міській станції юних техніків і тут залишились працювати, вдосконалюючи своє вміння.
На той час радіостанцій у Києві налічувалося близько десятка, а в
Україні – п’ятнадцять. Бувало таке, що для того, щоб «зловити» в радіоефірі кілька сигналів, потрібно було просидіти біля радіоприймача
півтори, а то й дві години.
Свій перший зв’язок, який
встановив у 1941 році, Вацлав
Казімірович пам’ятає і донині.
Вистукуючи телеграфним ключем азбуку Морзе і весь час налаштовуючи ручку передавача
на певну частоту, раз по раз
хлопець подавав у ефір виклик
та позивний радіостанції за допомогою радіолюбительського коду, очікуючи на омріяний
сигнал відповіді.… Нарешті
вдалося! Шум апарата прорізує
інший сигнал. Від радості і хвилювання руки ледь не збивають
ручку налаштування з потрібної
частоти. Вацлав повторює позивний станції, називає своє
ім’я, якість і потужність прийнятого сигналу, чує те саме у
відповідь. Його першим кореспондентом виявився головний
бухгалтер товариства сприяння
армії і авіації протихімічної оборони ОСОВІАХІМ…
На початку 1942 року, щоб
не потрапити на роботи до Німеччини, разом з мамою Вацлав
переїжджає у Макарів. Потім йде

на фронт. Можливість зайнятися
улюбленою справою, з’явилася
значно пізніше, коли в 1962-му
році йому запропонували стати
директором районного будинку
піонерів. Тут він відновлює традиції, закладені ще першим директором Б.А.Лондоном, який
надавав перевагу гурткам технічного напряму, де було більше
хлопців, але й дівчата теж із задоволенням відвідували заняття.
Горище будинку піонерів новий директор переобладнав на
мансарду, в якій знаходилась
сконструйована ним радіостанція і радіоклуб «Ефір», яким він
керував. Для здійснення цієї своєї давньої мрії Вацлаву Казіміровичу довелося збирати деталі та
апаратуру де тільки було можна.
Один із керівників радіотехнічного гуртка М.Ф.Терещенко
сконструював передавач на боковій частоті, завдяки чому гуртківці одні з перших на Україні
встановили зв’язки з усіма континентами світу. Коли їм вдалося
спіймати сигнал із Антарктиди,

то при розмові тодішній
начальник радіостанції полярної експедиції Румянцев нізащо не хотів вірити,
що сигнал справді відправлено звідси. На радіостанції працювали гуртки радіотехнічний, операторський
та «мисливців на лиса», де
діти вчилися «ловити» радіосигнали. Проводилися
змагання радіоаматорів. За
участь у змаганнях короткохвильовиків гуртківці щорічно здобували четверті та
п’яті місця у міжнародних
змаганнях серед радіолюбителів і отримали більше
40 зарубіжних дипломів. У
радіоклубі займалися учні
не лише з Макарова, а й із
Забуяння, Ніжилович, Бишева.
Окрім технічних та практичних
знань, тут діти самі виготовляли
все потрібне технічне обладнання: проводили дроти та встановлювали розетки у фізкабінетах,
виготовляли радіовузли та приймачі для «полювання на лиса»
і отримували премії за свою роботу.
Ці часи свого життя Вацлав
Казімірович називає золотими, адже тоді він зміг здійснити
свою мрію – створити станцію
юних техніків, де міг передавати досвід своїм вихованцям, які
й сьогодні не полишають улюбленої справи. Сьогодні з 18
радіоаматорів району 15 його
колишніх вихованців. Вони вже
давно відкрили власні індивідуальні радіостанції, і більшість
з них є активними учасниками
радіоспортивних заходів. Крім
того, навички, здобуті у технічних гуртках, допомогли знайти
свою професію. До недавнього
часу вони збиралися у Макарові
по вулиці Гагаріна, 3, де заре-

єстрований радіоклуб «Ефір»,
особливо на День радіо, який
ще з радянських часів святкується 7 травня, - цього дня
винахідник приймача та передавача О.С.Попов вперше в Ленінграді продемонстрував свій
винахід. Але через те, що злодії
заради металу потрощили усю
апаратуру, там працювати вже
неможливо. Радіоаматори надзвичайно дружні і в них завжди
є можливість поспілкуватися.
Для цього їм не потрібно нікуди
йти, - достатньо лише ввімкнути апаратуру, налаштуватися
на потрібну частоту, - і робити
це скільки завгодно, заводити
знайомства з такими ж радіолюбителями з будь-якого куточка земної кулі, дізнаватись
про різні цікавинки хоч з Африки, хоч з Антарктиди. Погодьтеся, що це оригінальний спосіб
відволіктися від буденних проблем і сприймати все простіше.
Кожного тижня за визначеним
трафіком о пів на восьму на частоті 3 тисячі 623 кілогерци вони
збираються у ефірі на так звані

„круглі столи”. Завжди беруть
участь у змаганнях, які проводять федерації радіоспорту різних країн світу. От наприклад,
щоб отримати диплом Макарівського радіоклубу, потрібно
встановити 50 зв’язків. У Вацлава Казимировича накопичилася
величезна папка дипломів. Він
давно встановив зв’язки з усіма
континентами світу, з усіма областями України та Росії, по одному – з Південною Америкою,
Антарктидою, Австралією, Китаєм, Японією, близько шести з Північною Америкою, близько
двадцяти – з Азією та іншими.
- Щоб зв’язатися з Африкою,
- пригадує Вацлав Казімірович,
- пішло дві години, тому що сигнал ніяк не міг пробитися крізь
інші потужнішої апаратури. Але
все ж таки кореспондент з Африки відповів, а значить ці дані
можна записати в апаратний
журнал, - тобто зв’язок з новим
континентом встановлено! Заради ось такої миті можна годинами сидіти біля приймача.
Галина ГЕРАСИМЕНКО.
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«ВЕРНІСАЖ В ЕПОХУ КАРАНТИНУ»

5
ДО 65-РІЧЧЯ
ВИЗВОЛЕННЯ
УКРАЇНИ ВІД
НАЦИСТСЬКИХ
ЗАГАРБНИКІВ

тецтві», – гово- вони почнуть рухатися, обіймати тебе. Вирить народний сокі трави, козичанські ставки, лелеки у небі
артист України – усе це навіяло мені дитинство, що проходиІ в а н - Я р о с л а в ло у Вінницькій області. Завдяки цьому проГамкало у ві- екту ще раз переконалася, якою ж красивою
тальній промові є наша країна!». Вона є гарною, без сумніву,
до присутніх. З проте без митців, що бачать її такою і втілюним
погоджу- ють бачення своє для нас в своїх полотнах,
ється представ- здається, не може існувати ця краса.
Днями у бібліотеці для
ник УкраїнськоПро витвори подружжя Іванюків кажуть, що дітей відбулася зустріч з
го фонду в США вони написані серцем та любов’ю до України, ветеранами війни: Вацта Канаді Роман картини Анатолія та Євгена Марчуків змушують
лавом
Казимировичем
Лунь, який до глядачів довго споглядати на них.
Янковським,
Степаном
офіційного відМилування красою відволікає журналістів
Савелійовичем
Іщенкриття уважно від приємної частини вернісажу – козичанськовдивляється у го частування. На столі «антибіотики» – часник, ком, Марією Василівною
кожне
полот- чорний хліб, цибуля, хрін. І козичанські карасі. Омельченко. Діти з цікано. Пізніше зі- Скоштувати їх деяким журналістам (серед них, вістю задавали запитання
знається, що із на жаль, і автор тексту) не вдалося. Цей факт і уважно слухали розповіцікавості у кар- породив бажання у столичних акул пера (а ра- ді старших.
З нагоди 65-ої річниці
тинах шукав не- зом із ними і в автора тексту) особисто відвідагатив, яким так ти перлину Полісся — Козичанку. Піти на берег визволення України від
зловживають у річки Сивки з вудочкою… І подумати про щось. нацистських загарбників
ад усією планетою небо, а над Макарів- сучасному мистецтві, та марно. Натомість Про вічне, наприклад. Про землю, на якій си- слова вдячності висловиським районом – завжди небеса. Із року – надзвичайно добра енергетика, що йде з диш. І небеса над цим мальовничим краєм.
ли заступник голови райв рік ці небеса надихають. Вже шістнадцятий картин – енергетика української землі. Автор
держадміністрації Олег
рік поспіль у своїй садибі на березі річки Сивки проекту Анатолій Марчук, напевно, сам відОлександра СУЗАНСЬКА. Миколайович Майстренв Козичанці Заслужений художник України Ана- чував її, тому зако та заступник голови
толій Марчук організовує живописні пленери, просив народного
районної ради Григорій
симпозіуми скульптури та музично-поетичні майстра
Дмитра
Іванович
Невмержицьвечори. Цього року пленер проходив у два ета- Деміньчука,
що
кий.
пи – влітку та восени, а 5 листопада звітував грає на власноАле не одна ця вівиставкою «Козичанка – перлина Полісся» в ручно відтвореній
йна випала на долю наУкраїнському фонді культури.
дуді-козі, для ствошого народу. Назавжди
Того дня під одним дахом фонду культу- рення на виставці
залишились у пам’яті
ри зібралися заслужені діячі культури, жур- відповідної «автенподії
Афганської
віналісти і просто шанувальники мистецтва. тично української»
йни та інших „гарячих
Кількість тих, хто бажає стати свідком пре- атмосфери.
точках” планети. Про
красного, незважаючи на складну епідеміоУчасники цьоце згадали ветеранилогічну ситуацію в столиці, сягає більше ста горічного проекту –
інтернаціоналісти Геннаосіб. Олександр Кочубей, керівник агенції Оксана та Олексій
дій Петрович Здольник і
«Студія мистецьких ініціатив», жартує, що у Іванюки, Анатолій
Петро Григорович Кирижурналістських колах вже ходить друга на- та Євген Марчуки
ленко, які теж зустрілися
зва виставки – Вернісаж в епоху карантину. та Інна Пантелемоз юними читачами.
Проте це не заважає усім присутнім зосеред- нова (бере участь
жувати увагу на мистецтві, виставку успішно вперше).
Кожен
Лариса КОВАЛЬ,
відкривають, якщо не завдяки, то всупереч відкриває для себе
завідуюча районною
усім дрібним негараздам.
козичанську землю
бібліотекою
Від концентрації творчих особистостей на і відтворює побаодному квадратному метрі голова ледь трима- чене у свій власний
для дітей.
ється аби не піти обертом – Анатолій Палама- неповторний споренко, Борис Олійник, Віктор Степурко, Мико- сіб. «Бачили б ви, які могутні верби
ла Стратілат, Микола Шелест… І картини.
у Козичанці! – вигукує художниця
«У них багато світла. Багато радості – Інна Пантелемонова. – Стоїш під
З нагоди 20-річчя зичні заняття проводять- сі було замінено двері
саме того, що й має бути у справжньому мис- ними і складається враження, що
школи, яке недавно ми ся за мультимедійними та вікна на пластикові,
відзначили, щиро вітали програмами та спеці- придбали й меблі, за що
гості, які до того ж при- альними комп’ютерними вчителі, батьки учнів 7-А
16 ЛИСТОПАДА - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ
йшли не з порожніми технологіями. Геннадій класу щиро вдячні.
руками. Ось і Макарів- Петрович бажаний у нас
ській селищний голова гість не тільки на свята,
Наталія МОСКАЛЮК,
“В усіх відношеннях людина необхідна людині”, так ній людині можливостей Г.П.Здольник
подару- а й в буденні дні. Йому
класний керівник 7-А
класу Макарівської
визначив толерантність Тарас Григорович Шевченко, для економічного і соці- вав для музичного кла- небайдужі проблеми наЗОШ №2,
а в Декларації ЮНЕСКО про це ж сказано глобаль- ального розвитку без якої су комп’ютер, що було вчальних закладів Макаб то не було дискримінаголова профкому.
ніше: “Світ повинен базуватися на інтелектуальній і ції”, оскільки “відчуження до речі, адже це єдина рова. Завдяки допомозі
етичній солідарності, на пріоритеті гідності і цінності і маргіналізація можуть школа у районі, в якій му- селищної ради у 7-А клалюдської особи”.
стати причиною стану приІ, насправді, міжнарод- до ЄС містить близько 300 гніченості, ворожнечі і фаЛІТЕРАТУРНА МАКАРІВЩИНА
не співтовариство сьо- пунктів, необхідних для до- натизму”…
В другому півріччі погодні, як ніколи, потребує сягнення європейського
подолання таких складних стандарту. В європейській точного навчального року
українських
школах
проблем, як тероризм, ра- перспективі України по- в
сизм, дискримінація. Свого трібно знайти місце то- введено новий факультачасу одним із заходів щодо лерантності і зміцнити її тивний курс – “Толерантмобілізації спільних зусиль – словами і справами – в ність”. Його розробили
У Т О М У Ч И С Л І Ю Н И Х П О Е Т І В РА Й О Н У
для України спеціалісти
було ухвалення 16 листо- суспільній свідомості.
програми
розвитку
ООН.
пада 1995 року на восьмій
Впродовж останніх чотирьох років вихо- яка, не дивлячись на високі та красиві
На заняттях школярів
сесії конференції ЮНЕСКО
ванці
районної літературної студії „Сузір’я” фрази, у більшості з нас давно занедбавчать поважати себе та
рішення про утвердження
Макарівського ЦТДЮ ім. Д.Туптала, керів- на. Про це дуже влучно сказала у своєму
інших,
бути
терпимими.
Міжнародного дня толеЗа словами керівника ник І.Л.Годенков, співпрацюють з міжнарод- вірші із циклу „Моя революція” поетеса,
рантності, з проголошенпроекту ООН “Створення ним альманахом „Ренесанс”. Нещодавно прозаїк, культуролог та релігієзнавець
ням “Декларації принципів
безпечного середовища літстудійці були запрошені на святкування Євгенія Більченко:
толерантності”, який з того
для молоді України” Окса- 15-річчя та презентацію 3-го номеру журчасу щорік святкується в
Последнее: «Наше время, или Прини Гарнець, дослідження налу. Відзначити урочисту подію зібраликраїнах – членах цієї оргапровідних соціологічних ся метри літератури і поезії, які вже давно вет, детка»
нізації. До якої, до речі, наЗрачков не выведать: черт-те что
Вчені визнають, що інститутів свідчать про те, стали друзями журналу, і початківці, твори
лежить і Україна.
Под солнцезащитной ложью.
Толерантність – це одне толерантність – складна і що зараз українська мо- яких презентуються в розділі «Нові імена».
Я старше тебя лет эдак на сто
з ключових понять, на яке суперечлива категорія, що лодь не має соціальних Друкувалися тут і твори учасників літстудії
И лет на десять моложе.
прагне опертися суспіль- по-різному усвідомлюєть- цінностей і не усвідомлює „Сузір’я” (Руслани Сороки й Галини ГерасиПривет, детка. Привет, Эпоха.
ство, що освоює демокра- ся і тлумачиться в різних своєї відповідальності пе- менко з Макарова, Олени Пилипчук з Лишні
тичні принципи. У взаємо- культурах, у різні історичні ред суспільством. Тому та Олени Руденко з Червоної Слободи).
Кокотка. Постмодернисточка.
ефективним
дії один з одним, з владою, періоди і різними верства- найбільш
Редактор Віктор Шлапак привітав усіх
Явилась, чтоб сердце какого-то лоха
способом
вирішення
проз носіями інших поглядів. ми суспільства. До речі,
зі
святковою
подією,
розповів
про
жанри
За день размотать на ниточки.
Якщо компроміс вважати перевірка знань нашими блеми автори проекту та тематику журналу, на сторінках якого
Пока в экзистенциальном подвальчике
вважають
роботу
з
шконормою політкультурного громадянами основних познаходить своє місце поезія та проза наЯ пью саперави прошлого,
суспільства із складною нять, які становлять демо- лярами, коли формуються ших сучасників, висвітлюються питання
Ты в парке на лавочке
основні
соціальні
уявленструктурою
громадської кратичні цінності, до яких
культури, друкуються рецензії, листи,
с Божьим мальчиком
думки, то треба визнати, належить і толерантність, ня і стереотипи, не розкритичні статті, сатира. Загалом „РенеОблизываешь мороженое…
глядаючи
толерантність
що шлях до компромісу ле- показала, що лише 37 відУ ході зустрічі автори альманаху розжить через толерантність. сотків з опитаних знають, як суто етнічну. Мається санс” є зразком літературного смаку і
на увазі і соціальна, і куль- якісної поезії. А ще те, що на противагу повідали про свою творчість, читали власПоєднання компромісу і що це таке.
На державному рів- турна, і політична. Мож- економічній та політичній кризам остан- ні вірші, висловлювали думки з приводу
толерантності – основа
миру і спокою в настільки ні толерантність вимагає ливо, лише для майбутніх нім часом спостерігається літературна сьогодення, дискутували. Але в одному
толерантність та поетична антикризи. Тому що люди всі були певні: поет повинен працювати і
непростому становищі, в “справедливого і безпри- поколінь
якому перебуває сьогод- страсного законодавства і стане нормою. В усьому, і все ж таки починають розуміти, що при- вдосконалюватись, шукаючи свій стиль і
чина сьогоднішніх проблем знаходиться ніколи не зупинятись на досягнутому.
ні українське суспільство. дотримання правопоряд- в політиці в тому числі.
Тетяна НОВІКОВА. не у матеріальній, а у духовній площині,
План вступу нашої країни ку”, а також “надання кожГалина КРАВЧЕНКО.

ВОНИ
Б АЧ И Л И
ВІЙНУ

Н

ДАРУНОК ШКОЛІ – КОМП’ЮТЕР

ЄДНІСТЬ - В РІЗНОМАНІТТІ

«РЕНЕСАНС» ВІДКРИВАЄ
НОВІ ІМЕНА,

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОНЕДIЛОК, 16 ЛИСТОПАДА
ІНТЕР, 13.05 “Не вiдрiкаються люблячи”. (Росiя,
2008 р.)
Два льотчики, Глiб i Iван,
прилiтають зустрiчати Новий Рiк
в курортне мiстечко. Глiб прилiтає
зi своєю подругою, Сонею, а Iван
просто за компанiю. Глiб i Соня
щасливi разом, Глiб намагається ухвалити непросте для себе
рiшення - пiти вiд дружини i сина,
а Iван зав`язує легкий роман з
мiсцевою спiвачкою Юлею, яка
виручила Сонiн театр пiд час гастролей...

НТН, 14.40 “Веселi та
засмаглi”. (Францiя, 2006 р.)
Комедiя. Нетямущий керiвник курортом i невiрний чоловiк
Попая, грудаста Джигi, пластичний хiрург, що втратив свою
лiкарську практику Жерома,
успiшний продавець перук i невротик Жан-Клод, старомодний,
завжди в станi стресу, оптик Бер-

АНОНС

ВIВТОРОК, 17 ЛИСТОПАДА
СТБ, 9.20 “Точка повернення”. (Росiя, 2007р.)
Детектив. Пройти “точку повернення” означає, нiколи не повернутися туди, де розпочатий
шлях. Яким би складним i довгим
вiн не був - вибiр можна зробити
лише одного разу. У всiх героїв
фiльму є своя гранично досяжна
вiдмiтка на життєвому маршрутi,
пройшовши яку, бути колишнiм
неможливо. Поховавши улюблених жiнок - дружину Олену i дочку
Танечку, Родiн вiдгороджується
вiд
зовнiшнього
свiту:
не
пiдходить до операцiйного столу,
не сiдає за кермо автомобiля...

* * *

Понеділок, 16 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Д/ф “Наблизити свiт. Борис
Грабовський”.
13.45 Вихiднi по-українськи.
14.10 “Лiнiя долi”.
15.00 Новини.
16.00 Вiкно до Америки.
16.25 М/ф “Олень i вовк”.
16.45 Iндиго.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.00 Ситуацiя.
18.10 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Вiдкриття ДПКЄ-2009.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
22.05 Наш футбол.

22.35 ПроРегбi.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1+1

6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/ф “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”.
10.50 “Шiсть кадрiв”.
11.25 Мелодрама “Надiя як доказ
життя”.
15.30 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 “Смiшнiшi за кроликiв”.
17.15 “Я люблю Україну”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi”.

вівторок, 17 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Здоров`я.
13.55 Автоакадемiя.
14.40 Служба розшуку дiтей.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
16.00 Д/ф “М. Поплавський про час
i про себе”.
16.45 Iндиго.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.00 Щоденник ДПКЄ-2009.
18.10 Український вимiр.
18.40 Анонс передач.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
22.10 Далi буде...

22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр, шоу
№8, ч. 4.
2.35 Д/ф “Едiт Пiаф”.
3.40 Служба розшуку дiтей.
3.50 Кiно.ua.
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/ф “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”.
10.50 Т/с “Крем”.
12.05 Т/с “Маргоша 2”.

Середа, 18 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.10 Щоденник ДПКЄ-2009.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Знайдемо вихiд”.
14.05 Далi буде...
15.00 Новини.
16.00 “Свiт талантiв”.
16.25 Iндиго.
16.55 Т/с “Стеж за мною”.
17.40 Ситуацiя.
18.00 Щоденник ДПКЄ-2009.
18.10 Український вимiр.
18.40 Анонс передач.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 Особливий погляд.
20.35 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
22.10 Право на захист.
22.35 Прес-анонс.

::::::

нар, його п`яниця-дружина Наталi
i, нарештi, завжди незадоволена,
що знаходиться у пошуках помсти,
Крiстiан зустрiчаються на лiтньому
вiдпочинку на одному з розкiшних
iталiйських курортiв, де на них чекають абсолютно непередбачуванi
i неймовiрнi пригоди...

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 “Просвiтлої дороги свiчка
чорна”. “Верни до мене,
пам`яте моя”.
2.30 Д/ф “Жан Маре - напiвбог”.
3.25 Служба розшуку дiтей.
3.30 “Попередження”.
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/ф “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”.
10.50 Т/с “Крем”.
12.05 Т/с “Маргоша 2”.

АНОНС
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СЕРЕДА, 18 ЛИСТОПАДА
ICTV, 3.35 “Артур”. (США,
1981р.)
Комедiя. Артур - коротунплейбой, який опиняється перед
складним вибором: або треба
змiнити свiй спосiб життя i, нарештi, одружитися-остепенитися,
або доведеться вiдмовитися вiд
володiння спадком. А, мiж iншим,
йдеться про божевiльнi грошi...
750 мiльйонiв доларiв можуть поплисти з-пiд носа!!!

ЧЕТВЕР, 19 ЛИСТОПАДА
НОВИЙ КАНАЛ, 9.35 “Лицар
Камелота”. (США, 1998р.)
Фантастична комедiя. Доктор Вiв`єн Морган займалася експериментами з гравiтацiйними
частинками i, провiвши досвiд
на собi, опинилася бiля замку
Камелот за часiв короля Артура.
Разом з нею туди перемiстилися
комп`ютер, стерео i ще декiлька
предметiв, що знаходилися у неї

АНОНС

П`ЯТНИЦЯ, 20 ЛИСТОПАДА
1+1, 21.15 “Вавилон н.е.”
(США - Францiя, 2008 р.)
Пригоди/Трилер/Фантастика/Бойовик. У далекому
майбутньому бродячий торговець Тороп одержує завдання
вiдконвоювати вагiтну росiйську
дiвчину до Китаю. У її чревi не
звичайна дитина, а майбутнiй
Месiя, який чи то рятує, чи то
знищує людство...
СУБОТА, 21 ЛИСТОПАДА
УТ-1, 19.00 “Здрастуйте,
я ваша тiтка!” (ТО “Екран”,
1975р.)
Комедiя.
Маленькому
волоцюзi сниться чудовий сон:
нiби вiн потрапляє в багатий будинок в зовнiшностi... тiточкимiльйонершi з Бразилiї...

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
23.25 “ТСН”.
0.05 Мелодрама “Час циган”.
2.45 “Документ”.
3.45 Мелодрама “Час циган”.

ІНТЕР

0.55 “Мiста пiдземного свiту.
Неаполь”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Двiчi в життi”.
2.55 “Неймовiрнi подорожi”.
Мальдiви.
3.45 “Ключовий момент”.
4.25 “Знак якостi”.

6.00 “Неймовiрнi подорожi”.
Мальдiви.
6.50 Новини.
7.05 “Ранок з Iнтером”.
7.20 Новини.
7.30 “Ранок з Iнтером”.
7.50 Новини.
8.00 “Ранок з Iнтером”.
8.20 Новини.
8.30 “Ранок з Iнтером”.
8.50 Новини.
9.00 “Формула кохання”.
10.00 Т/с “Обручка”.
10.55 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
11.50 Новини.
12.00 “Позаочi”.
13.05 Х/ф “Не вiдрiкаються
люблячи”.
16.55 Новини.
17.10 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати”.
23.40 Фантастичнi iсторiї. “Таємницi
океану. Чудовиська з безоднi”.

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Країна повинна знати. К.
Стогнiй.
5.40 Факти тижня.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про зiрки.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Х/ф “З`являється Данстон”.
10.50 Анекдоти по-українськи.
11.40 Козирне життя.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.00 Т/с “Гончi 2”.
15.00 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
16.05 Х/ф “Байкери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
20.55 Т/с “Ми з майбутнього”.

13.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.15 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”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.25 “ТСН”.
0.00 “Проспорт”.
0.05 Комедiя “Заповiт”.
2.30 “Документ”.
3.30 “ТСН”.
4.00 Комедiя “Заповiт”.

19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати”.
23.45 “А. Пугачова. Чоловiки її
величностi”.
1.05 “У пошуках правди. Велетнi
острови Пасхи”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.45 Т/с “Двiчi в життi”.
3.25 “Неймовiрнi подорожi”. Канада.
4.15 “Ключовий момент”.
5.00 “У пошуках правди. Велетнi
острови Пасхи”.

6.00 “Неймовiрнi подорожi”. Канада.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
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”. Банани свiжi.
12.50 Т/с “Захист проти”.
13.50 Фантастичнi iсторiї. “Таємницi
океану. Чудовиська з безоднi”.
14.50 Т/с “Шахiст”.
16.00 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.

5.55 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.15 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про зiрки.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.25 Т/с “Гончi 2”.
15.30 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Ми з майбутнього”.

13.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.15 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”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.25 “ТСН”.
0.05 Мелодрама “Мило”.
2.10 “Документ”.
3.10 “ТСН”.

14.55 Т/с “Шахiст”.
16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати”.
23.45 Надзвичайнi iсторiї. “Живий
товар”.
1.00 “Повiтрянi бої”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.45 Т/с “Двiчi в життi”.
3.25 “Неймовiрнi подорожi”. Нова
Зеландiя.
4.15 “Знак якостi”.

ІНТЕР

ІНТЕР

6.00 “Неймовiрнi подорожi”. Нова
Зеландiя.
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”. Пельменi.
12.50 Т/с “Захист проти”.
13.50 “А. Пугачова. Чоловiки її
величностi”.

ICTV

ICTV

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
10.00 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.25 Т/с “Гончi 2”.

::::::

на столi. Вiдразу ж її знаходить
лицар i супроводжує в замок...

22.00 Свобода слова.
0.30 Спорт.
0.40 Надзвичайнi новини.
1.10 Х/ф “Обитель зла”.
3.25 Факти.
4.00 Свобода слова.

СТБ

5.55 Документальний детектив.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.20 Х/ф “Вiдлига”.
11.50 “Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки. Остання
шлюбна нiч”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Моя правда. Iлля Рєзник:
бiла ворона шоу-бiзнесу”.
17.05 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.35 “У пошуках iстини. Фелiкс
Дзержинський: розкаяння
ката”.
20.55 “Чужi помилки. Змiїне прокляття”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
20.55 Т/с “Ми з майбутнього”.
21.55 Т/с “Далекобiйники”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.05 Спорт.
1.20 Х/ф “Вогонь у вiдповiдь”.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Сент-Анж”.

СТБ

5.55 Документальний детектив.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.20 Х/ф “Точка повернення”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Змiїне прокляття”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. У полонi
власного стилю”.
17.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Правила життя. “Шлаки:
брехня про чищення
органiзму”.
15.30 “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Ми з майбутнього”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
21.00 Т/с “Ми з майбутнього”.
22.00 Т/с “Далекобiйники”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.10 Спорт.
1.20 Х/ф “Вогонь у вiдповiдь”.
3.05 Факти.
3.35 Х/ф “Артур”.

СТБ

5.55 Документальний детектив.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
Профiлактика.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Пiвмiльйона
за сина”.
15.05 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зорянi
трагедiї”.
17.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Зоряне життя. Актори однiєї
ролi”.

НЕДIЛЯ, 22 ЛИСТОПАДА
1+1,
17.05
“Медовий
мiсяць”. (Росiя, 2003р.)
Кримiнальна мелодрама.
Пiсля випускного вечора Аля просить друга дитинства Женю стати
її чоловiком. Женя у розпачi, але
вiдмовити не може: вiн все життя
потурав її примхам. Аля ж задумала весiлля для того, щоб примусити свого дорослого одруженого
коханця розлучитися...

ІНТЕР. 15.45 “А ви йому
хто?” (Росiя, 2006р.)
Мелодрама. Женя працює
медсестрою в полiклiнiцi, їй 28
рокiв, вона не одружена i дуже
через це переживає. На зустрiчi
однокласникiв вона зустрiчає
Вiктора, в якого була закохана
в школi, i розумiє, що дотепер
кохає його. Повертаючись з цiєї
зустрiчi, Женя знайомиться з
Євгенiєм Петровичем, вчителем,
набагато старшим за Женю...

* * *

23.20 “Зоряне життя. У полонi
власного стилю”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Три брати”.

1.05 Х/ф “Хороша дiвчинка”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Репресована культура. Незнищуване суспiльство №1.
3.20 Студiя Зона ночi.

5.20 Т/с “Петя Чудовий”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне
шоу”.
9.20 Х/ф “Iнферно - вогонь над
Берлiном”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.25 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”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “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 “Ненависть”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Золотi куполи.
9.15 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.15 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.15 “Бандитський Петербург 6”.
13.40 Т/с “Закон i порядок”.
14.40 Х/ф “Веселi та засмаглi”.
16.50 Х/ф “Секретний фарватер”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
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 “Птеродактиль”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

20.15 “Чужi помилки. Пiвмiльйона
за сина”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зорянi
трагедiї”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Мережi кохання”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Петя Чудовий”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне
шоу”.
9.35 Х/ф “Мiський коммандо”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
14.50 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.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
20.20 “Чужi помилки. Амнезiя
майора Громова”.
21.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зоряна
прислуга”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Рам i Лакхан”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Петя Чудовий”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Бумеранг”.
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”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
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”.
21.15 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

23.20 Т/с “Живий до запитання 2”.
0.35 Репортер.
1.00 Х/ф “Бумеранг”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Секретний фарватер”.
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 “Меч”.
17.00 Х/ф “Секретний фарватер”.
18.25 “Речовий доказ”. Обережно:
педофiли!
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.
1.05 Х/ф “Ед з телевiзора”.
2.55 Студiя Зона ночi.
3.00 Невiдома Україна.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Секретний фарватер”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.50 Т/с “Меч”.
16.55 Х/ф “Секретний фарватер”.
18.25 “Правда життя”. Танки бруду
не бояться.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 “Просвiтлої дороги свiчка
чорна”. “У бiлiй стужi
сонце України”.
2.30 Д/ф “Артюр Рембо.
Кiпрський перiод”.
3.25 Служба розшуку дiтей.
3.30 Право на захист.
3.50 Д/с “Загадки археологiї”.
4.20 Життя триває...
4.45 Легко бути жiнкою.

16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.25 “ТСН”.
0.00 “Проспорт”.
0.05 Мелодрама “Темно-синiй,
майже чорний”.
2.10 “Документ”.
3.10 “ТСН”.
3.40 Мелодрама “Темно-синiй,
майже чорний”.

18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати”.
23.45 “Таємниця зниклого
заповiту, або Фатальна
жiнка для Рерiха”.
1.00 “Таємницi бойових мистецтв”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.55 Т/с “Двiчi в життi”.
3.35 “Неймовiрнi подорожi”.
Туреччина.
4.25 “Знак якостi”.

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/ф “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”.
10.50 Т/с “Крем”.
12.05 Т/с “Маргоша 2”.
13.15 Т/с “Район БеверлiГiллз”.
14.15 Т/с “Район Мелроуз”.
15.30 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.

6.00 “Неймовiрнi подорожi”.
Туреччина.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
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”. Бальзами
алкогольнi.
12.50 Т/с “Захист проти”.
13.50 Надзвичайнi iсторiї.
“Живий товар”.
14.50 Т/с “Шахiст”.
15.55 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.

6.05 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про зiрки.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.25 Т/с “Гончi 2”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Ми з майбутнього”.

12.05 Т/с “Маргоша 2”.
13.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.15 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”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Сеанс Кашпiровського”.
21.15 Бойовик “Вавилон н.е.”
23.30 “Наша Russia”.
0.10 Х/ф “Слимак”.
2.05 Т/с “Циганське серце”.
2.50 Т/с “Моя прекрасна сiм`я”.
3.45 Концерт “Океан Ельзы” Gloria”.

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 “Дорогi спiввiтчизники”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Т/с “Двiчi в життi”.
3.40 “Неймовiрнi подорожi”.
Майорка.
4.30 “Ключовий момент”.
5.15 Знак якостi. Повт.
5.55 Уроки тiточки Сови.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.15 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.15 Музична премiя, по-нашому.
Шоу пародiй.
22.20 Ти не повiриш!
23.00 Голi i смiшнi.
0.00 Спорт.
0.10 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.20 Х/ф “Водили”.
2.50 Факти.
3.25 Х/ф “Брати Блюз”.
5.30 Т/с “Офiс 2”.

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про зiрки.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Самоволка”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Ми з майбутнього”.

5.55 Документальний детектив.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “ВусоЛапоХвiст”.
9.15 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
11.50 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
13.45 Х/ф “Випадок в квадратi
36-80”.
15.35 Х/ф “Одиночне плавання”.
17.40 “Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф “Висота”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
21.30 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-новини”.

17.45 Т/с “Петровка-38. Команда
Петровського”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Вечiрнiй квартал.
22.45 Х/ф “Московський жигало”.
0.50 “Подробицi” - “Час”.
1.25 “Живий рай”.
2.15 “Формула кохання”.
2.55 Ключовий момент.
4.25 Знак якостi.
5.15 “Уроки тiточки Сови”.

14.30 Музична премiя, по-нашому.
Шоу пародiй.
15.15 Наша Russia.
16.20 Х/ф “Вторгнення”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Лисий нянька”.
21.00 Наша Russia.
21.35 Велика рiзниця.
22.45 Прожекторперiсхiлтон.
23.30 Голi i смiшнi.
23.55 Х/ф “Колiр ночi”.
2.40 Х/ф “На узбiччi”.
4.40 Х/ф “Елвiс вийшов з будинку”.

чеТвер, 19 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.10 Щоденник ДПКЄ-2009.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Фольк-music.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
16.00 Концертна програма
“Свiт моєї любовi”.
16.45 Iндиго.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.00 Щоденник ДПКЄ-2009.
18.10 Український вимiр.
18.45 Euronews.
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 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
22.10 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

1+1

п’ятниця, 20 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.10 Щоденник ДПКЄ-2009.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Крок до зiрок.
14.10 “Надвечiр`я”.
14.40 Служба розшуку дiтей.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.25 Енергетична Україна.
15.35 Кордон держави.
15.55 Фiнал Нацiонального вiдбору
ДПКЄ-2009.
18.00 Щоденник ДПКЄ-2009.
18.10 Український вимiр.
18.40 Анонс передач.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.25 Український вибiр.

21.30 Дiловий свiт.
22.10 “Культурний фронт”.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 “Просвiтлої дороги свiчка чорна”. “Розiп`ятий на чорному
хрестi”.
2.40 Д/ф “Грейс. Доля принцеси”.
3.40 Служба розшуку дiтей.
3.50 “Надвечiр`я”.
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/ф “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”.
10.50 Т/с “Крем”.

субота, 21 листопада
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Боже поселення серед шуму i суєти”.
6.35 Крок до зiрок.
7.10 “Корпорацiя Сiмба”.
7.25 Ректор, який спiває.
8.10 Свiт православ`я.
8.35 Ера Здоров`я.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Iгри Чемпiонiв.
10.55 “3108”.
11.30 Щоденник ДПКЄ-2009.
11.40 Погода.
11.50 Хто в домi хазяїн?
12.20 Експерти дозвiлля.
12.50 Вихiднi по-українськи.
13.15 Темний силует.
13.35 Погода.
14.15 Парламент.
15.45 Погода.
15.55 Футбол. Чемпiонат Укра-

їни. Прем`єр-лiга. Таврiя
(Сiмферополь) - Закарпаття
(Ужгород).
18.00 Щоденник ДПКЄ-2009.
18.15 Погода.
18.25 Кiно.ua.
19.00 Х/ф “Здрастуйте, я ваша
тiтка!”
21.00 Новини.
21.15 Фiнал ДПКЄ-2009.
23.15 Вiльна гавань.
23.35 L-формат.
23.50 DW. Новини Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Телевистава “Благодарю!..”
3.20 Служба розшуку дiтей.
3.30 Х/ф “Здрастуйте, я ваша
тiтка!”
5.15 Експерти дозвiлля.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Без табу”.

неділя, 22 листопада
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Попелюшка”.
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.
10.20 Погода.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.25 Щоденник ДПКЄ-2009.
11.40 Стильна штучка.
12.05 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.30 Погода.
13.40 “Околиця”.
14.10 Аудiєнцiя.
14.40 Благовiсник.
15.25 Х/ф “Краще пiзно, нiж
нiколи”.

17.15 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв України. Сумська область.
21.00 “Золота булава”.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Телевистава “Жовтий
князь”.
2.25 Служба розшуку дiтей.
2.35 Х/ф “Краще пiзно, нiж
нiколи”.
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Аудiєнцiя.
4.50 Благовiсник.
5.20 “Околиця”.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.25 “Лiтаючий будинок”.
7.20 М/ф “Чарiвний куб”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.20 М/с “Чiп та Дейл

ІНТЕР

ІНТЕР

6.00 “Неймовiрнi подорожi”.
Майорка.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
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”. Масло
оливкове.
12.50 Т/с “Захист проти”.
13.50 “Таємниця зниклого заповiту,
або Фатальна жiнка для
Рерiха”.
14.55 Т/с “Шахiст” .
15.55 “Ключовий момент”.

7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
10.40 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
11.15 М/ф “Чарiвний куб”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.30 Т/с “Шлях чарiвника”.
15.30 Бойовик “Вавилон н.е.”
17.40 “Я люблю Україну”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 3”.
23.05 “Зiрки. Народженi танцями”.
0.05 Комедiя “Крок назустрiч”.
2.05 “Наша Russia”.
2.30 Т/с “Моя прекрасна сiм`я”.

ІНТЕР

6.05 “Живий рай”.
7.00 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
9.30 “Формула кохання”.
10.30 “У Городку”.
11.05 “Городок”.
11.35 Х/ф “Термiново в номер!”
15.30 Концерт Вiтаса “Повернення
додому”.

поспiшають на допомогу”.
10.45 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
11.10 “Караоке на майданi”.
12.10 “Смакуємо”.
12.55 “Танцюю для тебе 3”.
16.05 “Сеанс Кашпiровського”.
17.05 Мелодрама “Медовий
мiсяць”.
19.30 “ТСН-Тиждень з Аллою
Мазур”.
20.15 Мелодрама “Медовий
мiсяць”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.35 Трилер “Звичайнi
пiдозрюванi”.
1.45 Х/ф “Слимак”. (3 категорiя).
3.20 Трилер “Звичайнi
пiдозрюванi”.
5.05 Комедiя “Крок назустрiч”.

ІНТЕР

5.45 “Живий рай”.
6.35 М/с “Смiховинки”.
6.55 “Квадратний метр”.
7.45 Т/с “Петровка-38. Команда
Петровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Позаочi”.
11.45 “Найрозумнiший”.

ICTV

ІCTV

ICTV

6.00 Погода.
6.05 Факти.
6.35 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.05 Т/с “Альф”.
7.45 Погода.
7.50 Добрi новини.
8.00 Х/ф “Самоволка”.
10.25 Анекдоти по-українськи.
11.05 Українцi Афiгеннi.
11.25 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Країна повинна знати.
13.20 Т/с “Мисливцi за старовиною”.

13.40 Х/ф “Повернення блудного
тата”.
15.45 Х/ф “А ви йому хто?”
17.50 Т/с “Слiд Саламандри”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Т/с “Слiд Саламандри”.
23.00 Х/ф “Все можуть королi”.
1.10 “Подробицi тижня”.
2.00 “Живий рай”.
2.55 “Знак якостi”.
4.15 “Ключовий момент”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.15 Погода.
6.20 Факти.
6.45 Т/с “Альф”.
7.10 Погода.
7.15 Х/ф “Володарi Всесвiту”.
9.25 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
13.35 Анекдоти по-українськи.
14.20 Українцi Афiгеннi.
14.55 Прожекторперiсхiлтон.
15.40 Велика рiзниця.
16.50 Х/ф “Живий або мертвий”.

7

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
21.00 Т/с “Ми з майбутнього”.
22.00 Т/с “Далекобiйники”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.10 Спорт.
1.20 Х/ф “Що я робила цього
лiта”.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Затемнення”.

19.10 “Моя правда. Свiтлана
Свiтлична: виноватаЯ”.
20.10 “Чужi помилки. Жах на
вулицi Фестивальнiй”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Матерiодиначки”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Валентин i Валентина”.
2.30 Х/ф “На пiдмостках
сцени”.

5.55
6.20
6.50
6.55
7.00

5.20
6.05
6.50
6.55
7.10
9.00

СТБ

Документальний детектив.
Т/с “Кулагiн i Партнери”.
“Вiкна-новини”.
“Бiзнес +”.
Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.20 Х/ф “Офiцери”.
12.05 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Амнезiя
майора Громова”.
15.05 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зоряна
прислуга”.
17.10 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.

СТБ

СТБ

5.05 “Руйнiвники мiфiв”.
6.45 Х/ф “Полiцейськi i злодiї”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 Концерт М. Задорнова
“Збирач дурошлепства”.
11.30 Х/ф “Ширлi-Мирлi”.
14.45 “Танцюють всi! 2”.
16.10 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки
голосування.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.05 Х/ф “Висота”.
21.10 “Висота” Невiдома версiя”.

18.45 Факти тижня.
19.30 Максимум в Українi.
20.20 Країна повинна знати. К.
Стогнiй.
20.50 Х/ф “Вогонь з пекла”.
23.00 Х/ф “Обитель зла 2.
Апокалiпсис”.
0.55 Т/с “Мандрiвник”.
2.40 Iнтерактив: Тижневик.
2.55 Всi феї мають таємницi.
3.40 Х/ф “Обiцянка кохання”.

СТБ

5.00 “Руйнiвники мiфiв”.
6.45 Х/ф “Ти - зверху, я - знизу”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 Х/ф “Приходьте завтра”.
13.00 “У пошуках iстини. Фелiкс
Дзержинський: розкаяння
ката”.
14.05 “Слiдство вели. Банда
санiтарiв”.
15.05 Д/ф “Господар для феї”.
15.50 “Правила життя. Шлаки:
брехня про чищення
органiзму”.
16.50 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Iндiйське кiно”.

19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 “Живий до запитання 2”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Цербер”.
2.30 Студiя Зона ночi.

НТН

Т/с “Петя Чудовий”.
Т/с “Загубленi”.
“Пiдйом”.
Т/с “Друзi”.
“Пiдйом”.
М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
9.35 Х/ф “Лицар Камелота”.
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”.
14.30 Teen Time.
14.35 “20 божевiльних рокiв”.
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.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Секретний фарватер”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
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 “Меч”.
16.55 Х/ф “Секретний фарватер”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”. Процес Бейлiса.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.00, 2.30 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.55 “Особистий погляд”.

22.25 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки
голосування.
0.10 “ВусоЛапоХвiст”.
1.05 “Вiкна-спорт”.
1.15 Х/ф “Полiцейськi i злодiї”.
2.50 Х/ф “Головною вулицею з
оркестром”.

1.05 Х/ф “Залягти на дно в Брюгге”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Моя адреса - Соловки. Пастка.
2.55 Моя адреса - Соловки. Тягар
мовчання.
3.15 Вчителю, перед iм`ям твоїм.
3.35 Студiя Зона ночi.

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне
шоу”.
9.30 Х/ф “Кохання та iншi
неприємностi”.
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”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Х/ф “Сутiнки”.
22.55 “Файна Юкрайна”.
23.35 Камедi-клаб Росiя.
0.35 Репортер.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Секретний фарватер”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.30 Т/с “Пуаро”.
14.45 Т/с “Меч”.
16.50 Т/с “Мiф про iдеального
чоловiка”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Чартер”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Години вiдчаю”.
2.10 “Свiдок”.
2.35 Х/ф “Вишневi ночi”.
4.05 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.

22.15 “Моя правда. Свiтлана
Свiтлична: винувата”.
23.15 “Зоряне життя. Актори однiєї
ролi”.
0.20 “Паралельний свiт”.
1.25 Х/ф “Оскар”.
2.55 “Мобiльна скринька”.
3.15 Х/ф “Сватання гусара”.

2.00 Українцi. Вiра.
2.45 Студiя Зона ночi.
2.55 Невiдома Україна.
3.30 Пам`ятай про життя.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Т. Шевченко. Спадщина.
5.10 Студiя Зона ночi. Культура.
5.15 Точка роси.
6.05 Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Х/ф “Загадковi скарби Трої”.
7.30 Х/ф “Кохання та iншi
неприємностi”.
9.30 Будинок закритий на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.20 “Файна Юкрайна”.
14.00 Дольчевiта Капут.
14.40 Хто проти блондинок?
16.00 Фабрика зiрок 3.
18.30 Фабрика зiрок 3. Пiдготовка
до гала-концерту.
19.30 Х/ф “Гаррi Поттер i в`язень
Азкабана”.
22.20 Хто проти блондинок?
23.40 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Джерело”.
1.55 Студiя Зона ночi. Культура.

22.10 Х/ф “Свої дiти”.
0.25 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.30 Х/ф “Помста i закон”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.10 Х/ф “Загадковi скарби Трої”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Живчик старти.
9.05 Руйнiвники мiфiв 4.
10.25 Х/ф “Сутiнки”.
12.35 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.10 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”.
23.25 “Файна Юкрайна”.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Вiд музики до кохання
один крок”.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Моя М. Заньковецька.
2.45 Драй-Хмара: останнi
сторiнки.

НТН

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком
Реннером”.
7.00 Т/с “Мiф про iдеального
чоловiка”.
9.15 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.45 М/ф “Спайдермен”.
10.40 Т/с “Пуаро”.
13.00 Х/ф “Бiлий дракон”.
15.00 “Вайп Аут”.
16.00 Т/с “Версiя”.
18.00 Х/ф “Чартер”.
20.00 Х/ф “Бумер 2”.
22.30 Х/ф “Акули”.
0.40 Х/ф “Секс-повстанцi”.
1.45 “Речовий доказ”.
3.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

3.10 Студiя Зона ночi.
3.15 Невiдома Україна.
3.55 Термiнал.
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
4.15 Українцi. Кохання.
5.10 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”. Обережно: педофiли!
15.15 “Легенди бандитського
Києва”. Процес Бейлiса.
15.50 Т/с “Бандитський Петербург 6”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Бумер 2”.
21.10 Х/ф “Змiї в лiтаку”.
23.30 Х/ф “Смертельний
вузол”.
1.30 Х/ф “Секс-повстанцi”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ –
ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ

З 9 по 15 листопада Всеукраїнська громадська організація «Асоціація безпеки дорожнього руху»
проводить Всеукраїнський тиждень
безпеки дорожнього руху і Всесвітній день пам’яті
жертв
дорожньотранспортних
пригод, щоб донести
масштаби проблеми
безпеки дорожнього
руху до українського
суспільства, а також
стимулювати дії, направлені на усунення
основних
факторів
ризику
дорожнього
травматизму та вшанувати пам’ять жертв
дорожньо-транспортних пригод й
висловити співчуття
членам їх сімей.
У наш прогресуючий час автомобіль
став не просто розкішшю, а поширеним
засобом пересування. Велика кількість транспортних засобів створює
підвищену небезпеку. Сьогодні великої популярності серед засобів пересування набули мопеди. Керувати
ними можна без водійських прав, що
значно збільшує аудиторію корис-

тувачів, але й підвищує ризик аварійності. Через те спостерігається
збільшення дорожньо-транспортних
пригод за їх участю. За дотриманням
правил дорожнього руху в нашому

районі пильнує Макарівське ВДАІ.
Основними причинами дорожньотранспортних пригод на дорогах району, зазначили його працівники, є
неуважність, перевищення швидкості, виїзд на смугу зустрічного руху,
нехтування правилами безпеки, ке-

рування транспортним засобом у нетверезому стані.
За даними Макарівського ВДАІ
у цьому році (за 10 місяців) сталося
178 зіткнень транспортних засобів з
нанесенням матеріальних
збитків, 60 аварій, у яких
загинуло 18 осіб та 83 отримали тілесні ушкодження.
У порівнянні з минулим роком можна спостерігати
значне зменшення зіткнень
транспортних засобів та
травматизму, проте збільшилася кількість летальних
випадків (456 зіткнень, а
також 106 аварій, у яких загинуло 10 чоловік і 141 травмовано).
Працівники дорожньої
автоінспекції зауважують,
що із збільшенням автомобілів на автошляхах зростає
кількість порушень правил
дорожнього руху та аварійність. Щоб їх зменшити,
вони постійно проводять
профілактичну роботу з водіями.
Проте не стільки це впливає на зменшення аварійності та дотримання
правил дорожнього руху, як підвищені штрафи.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

ДИСЦИПЛІНА БЕЗ ВАРІАНТІВ
З моменту набрання чинності добре відомого всім
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху»
минув рік. Державтоінспекція відзначила цю дату пресконференцією, в ході якої начальник ДАІ Сергій Коломієць назвав головним результатом запровадження
жорсткіших санкцій проти порушників правил руху,
зменшення числа загиблих і травмованих на автошляхах країни. Учасники руху стали дисциплінованішими
– цього року задокументовано на 1,2 млн. порушень
менше, ніж торік. Здається, навіть скептики переконалися, що пом’якшувати відповідальність за порушення
правил безпеки не можна – її треба лише підвищувати,
резюмував генерал. Приміром, за вживання алкоголю
за кермом, особливо за скоєні у стані сп’яніння ДТП.
З кінця жовтня набув
чинності спільний наказ МВС і Мінохорони
здоров’я з визначенням
порядку виявлення водіїв
з ознаками алкогольного,
наркотичного чи іншого
сп’яніння.
Нетверезим
вважається той, у кого
вміст алкоголю у крові
перевищує 0,2 проміле
(0,0002 гр/л). Це та доза,
яка не впливає на здатність керувати транспортом, зате її перевищення
знижує реакцію водія.

Звичайно, багато залежить від кількості спиртного, маси тіла, часу вживання тощо, але норму
у 0,2 проміле визначено
без варіантів.
Правда, треба знати
нашу публіку – у бульварній пресі відразу заговорили про якусь примарну
можливість «трохи» випити за кермом. Навіть почали вираховувати чого і
скільки... Нічого і ніскільки – наголосив начальник
ДАІ. Норма алкоголю ви-

НАРОДНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ
101 ІНФОРМУЄ

ПОЖЕЖА ЗНИЩИЛА
ДВА БУДИНКИ

Щоб не сталося пожежі, варто дотримуватися елементарних правил безпеки. Це прописна
істина, якою багато хто
нехтує.
Днями в Новосілках
від вибуху газу загорівся
житловий будинок. На допомогу викликали пожежний автомобіль з Лишні,
який утримується за рахунок приватного підприємця, жителя цього села,
Володимира Дятла.
У результаті короткого
замикання електропроводів у будинку в Макарові по
вулиці Дружби сталася пожежа. Щоб швидко загасити полум’я, яке охопило двоповерховий будинок, прицівники МНС викликали на підмогу ще один пожежний
автомобіль з Бишева. Пожежу було локалізовано протягом двох годин.

значена лише як показник
для приладів контролю.
Пити за кермом не можна
– це аксіома.
До речі, про контроль.
Технічно процес виявлення любителів випити за
кермом також удосконалюється. Окрім звичної
трубки, на озброєння ДАІ
почали поступати цифрові алкотести німецького
виробництва Drager, здатні не лише точніше визначати вміст алкоголю, а й
одразу на місці роздруковувати своєрідний «чек» з
прізвищем водія і результатом дослідження. Вже
на початок 2010 р. ДАІ
придбає близько тисячі
таких приладів.
Дуже
важливим
у
новій інструкції для інспектора ДАІ є й пункт
стосовно ознак наркотичного сп’яніння чи від
лікарських
препаратів.
Інспектор може вимагати від водія, щоб той
вийшов з авто для огляду. Запах, порушення
мови, координації руху,

зміна кольору шкіри,
розширені зіниці, просто
неадекватна
поведінка – все це є підставою
для медогляду. Відмова ж від перевірки прирівнюється до визнання
сп’яніння. Певна річ, у
разі ДТП з постраждалими медогляд проводиться обов’язково.
Перевіряти водія на
місці
інспектор
може
з допомогою приладів
лише після відповідної
підготовки і лише в присутності двох понятих. До
речі, ними не можуть бути
працівники міліції чи особи, в чесності яких можна
сумніватися.

«ПЕРЕВІЗНИК – ЗИМА-2009»
Шановні водії, пасажири, пішоходи та інші учасники
дорожнього руху, з 9 до 27 листопада під такою назвою
проводиться комплекс профілактичних заходів із забезпечення безпеки пасажирських перевезень на автомобільному транспорті. Основною метою та завданням є
попередження аварійності, нещасних випадків та пожеж,
порушень правил дорожнього руху, експлуатація автобусів та правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.
Для досягнення намічених цілей необхідно:
- забезпечити активну участь колективів підприємств
перевізників, громадських організацій у проведенні, разом з підрозділами Державтоінспекції, заходів, передбачених операцією «Перевізник – зима-2009». Особливу
увагу звернути на дотримання норм місткості автобусів
та їх експлуатації, швидкісних режимів руху, особливих
вимог перевезення дітей, проїзду перехресть та залізничних переїздів;
- посилити контроль за технічним станом салонів автобусів, виконання водіями незалежно від форм власності
правил дорожнього руху, перевізниками - правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
- не залишати без належної уваги та своєчасного і
принципового реагування жодного порушення.
Сергій ШАНЬКО,
старший Державтоінспектор з обслуговування
Макарівського району при УДАІ ГУ МВС України в
Київській області, старший лейтенант міліції.

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О
Я ПЕРЕБУВАЛА У ЦИВІЛЬНОМУ ШЛЮБІ З ЧОЛОВІКОМ І ДЕКІЛЬКА РОКІВ МЕШКАЛА В ЙОГО КВАРТИРІ. ЗА ЧАС СУМІСНОГО ПРОЖИВАННЯ НАМИ БУЛИ
ПРИДБАНІ ПОБУТОВА ТЕХНІКА І МЕБЛІ. НЕВДОВЗІ
МИНЕ РІК, ЯК ПІСЛЯ СВАРКИ ЧОЛОВІК ВИГНАВ
МЕНЕ З ДОМУ, І МИ ФАКТИЧНО РАЗОМ НЕ ПРОЖИВАЄМО, ХОЧА Я В ЦІЙ КВАРТИРІ ПРОПИСАНА.
КОЛИШНІЙ ЧОЛОВІК ПОДАВ ДО СУДУ ПОЗОВ ПРО
ВИСЕЛЕННЯ МЕНЕ З КВАРТИРИ. Я Ж ХОЧУ ПОДАТИ
ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ ПРО ПОДІЛ НАЖИТОГО НАМИ
ПІД ЧАС ЦИВІЛЬНОГО ШЛЮБУ МАЙНА. ЧИ РЕАЛЬНО
МЕНІ У ДАНІЙ СИТУАЦІЇ ДОВЕСТИ СВОЄ ПРАВО НА
СПІЛЬНО НАЖИТЕ МАЙНО І ЙОГО ПОДІЛ?
Вам необхідно довести факт сумісного проживання
і спільного господарювання, що є, згідно з Сімейним
кодексом, ознакою цивільного шлюбу. Строк проживання можна доводити: показаннями свідків-сусідів,
працівників ЖЕКу, різними документами, наприклад,
надісланою на ваше ім’я за даною адресою кореспонденцією, квитанціями про сплату рахунків за комунальні послуги. Крім того, у вашій ситуації є неспростовний
факт - прописка. А оскільки ви прописані за даною
адресою, то маєте повне право подати зустрічний позов про те, що вам насильницьки перешкоджають у
проживанні за законним місцем проживання.

НЕЩОДАВНО ВЛАШТУВАВСЯ НА ПОСАДУ ЗАВІДУВАЧА СКЛАДУ І ПІДПИСАВ ДОГОВІР ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ЧИ МОЖУТЬ МЕНЕ
ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКЩО ЧЕРЕЗ
ПЕВНИЙ ЧАС, НАПРИКЛАД, ВИЯВИТЬСЯ НЕСТАЧА,
АДЖЕ ПРИ ПРИЙОМІ МЕНЕ НА РОБОТУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕ ПРОВОДИЛАСЯ, І ЖОДНИХ ДОКУМЕНТІВ
ПРО НАЯВНІСТЬ НА СКЛАДІ КОНКРЕТНОГО ТОВАРУ
Я НЕ ПІДПИСУВАВ?

Комірник - посада з повною матеріальною відповідальністю. Для того, щоб у вас надалі не було проблем і на вас не “повісили” попередні “хвости”, для
вашої ж користі слід наполягти на проведенні інвентаризації і всіх необхідних заходів щодо приймання
складу в установленому порядку. Інакше, після того,
як мине певний строк, вам буде вже набагато складніше довести свою непричетність до можливої недостачі товару на складі.

КОНСУЛЬТУЄ ФАХІВЕЦЬ

ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ВАГІТНИХ ЖІНОК
І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ

Прийняття на роботу і звільнення
вагітних жінок і жінок, які мають дітей
регламентує стаття 184 КЗпП України.
Забороняється відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну
плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю, або наявністю дітей віком до трьох
років, а одиноким матерям – за наявністю дитини віком до чотирнадцяти
років або дитини-інваліда.
При відмові у прийнятті на роботу
зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган
зобов’язані повідомляти причини
відмови у письмовій формі. Відмова у прийнятті на роботу може бути
оскаржена у судовому порядку.
Стаття, що коментується, встановлює істотні пільги для жінокматерів. Іноді вони настільки зачіпають інтереси власників, що останні
змушені проводити певні маневри
з метою запобігання прийняття на
роботу жінок, які мають такі піль-

ги. Зокрема, це стосується поняття
одинокої матері. Воно визначено
в постанові Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» (543).
П.9 визначено, що це є жінка, яка не
перебуває у шлюбі і в свідоцтві про
народження дитини відсутній запис
про батька дитини, або запис про
батька зроблено у встановленому
порядку за вказівкою матері. Крім
того, одинокою матір’ю вважається
і вдова, інша жінка, яка виховує та
утримує дитину сама. Підкреслимо,
що для визнання «іншої жінки» одинокою матір’ю необхідні дві ознаки:
вона де-факто і виховує дитину сама
і одна її утримує.
Дехто думає, що визначення
одинокої матері, дане в постанові
Пленуму Верховного Суду України,
не повинне застосовуватися після
набрання чинності Законом «Про
відпустки» (159). П. 5 частини 12 ст.

10 Закону «Про відпустки» визначає
одиноку матір як таку, що виховує
дитину без батька. Періодичні зустрічі батька з дитиною не дають підстави для заперечення того факту,
що жінка (мати цієї дитини) є одинокою матір’ю. Батько тільки тоді може
бути визнаний таким, якщо бере
участь у вихованні дитини, тобто він
або проживає разом із сім’єю, або
є інші докази повсякденної участі
батька у вихованні дитини.
Ст. 232 КЗпП надає право на
оскарження у суді необґрунтованої
відмови в прийнятті на роботу всім
жінкам, які мають дитину-інваліда, а
не лише одиноким матерям, які мають таку дитину.
В.ФЕДІВ,
головний спеціаліст з
методичної роботи
Територіальної
державної інспекції праці у
Київській області.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЦЮ ХВОРОБУ СЬОГОДНІ НЕ МОЖНА
ВИЛІКУВАТИ, АЛЕ ЇЇ МОЖНА ЗАПОБІГТИ

Закінчення. Поч. на 1 стор.
- Для наших читачів
розкажіть більш детальніше про хворобу?
За міжнародною класифікацією розрізняють дві
форми цукрового діабету.
Інсулінозалежний (або
І тип) - це коли в організмі повністю припиняється
синтез інсуліну - білкового
гормону, що виробляється
бета-клітинами острівців
Лангерганса підшлункової
залози. Для підтримання
його рівня в крові потрібно робити ін’єкції. Цей тип
діабету розвивається, як
правило, у молодих людей
(80 відсотків хворих віком
до 40 років). Починається
він гостро, протікає лабільно з частим кетоацидозом
(ацетон у сечі).
Інсулінонезалежний
(або II тип). Тоді організм достатньо виробляє інсуліну,
але він не засвоюється. Для
підтримання нормального
рівня цукру в крові потрібна стимуляція бета -клітин,
що залишилися, деякими
лікарськими рослинами або
таблетками, тобто інсулін
тут вводити не потрібно. Інсулінонезалежна форма діабету найчастіше наступає
в 50-70-річному віці, хоча
може починатися і раніше,
характеризується поступовим розвитком, стабільним
протіканням,
відсутністю
кетозу.
Знайдено ген цукрового діабету, який носить у
собі значна частина населення, але захворювання
може так і не проявитись
до кінця життя, якщо не будуть присутні інші провокуючі фактори.
- І що це за провокуючі фактори?
- Зокрема, вірусні інфекції та запальні процеси
(грип, краснуха, кір, панкреатит, травми підшлункової залози), які приводять
до загибелі бета-клітин.
Причиною
захворювання може стати хронічне
отруєння токсичними сполуками — інсектицидами,
пестицидами,
засобами
побутової хімії, окремими
ліками (гормональні препарати, контрацептиви, деякі
сечогінні, гіпотензивні, психотропні засоби тощо) при
тривалому їх використанні.
Серед провокуючих факторів - харчування рафіно-

ваними і консервованими
продуктами. Встановлено,
що різноманітні барвники,
які використовуються для
приготування м’ясних та
фруктових консервів, ковбас, соків, концентратів
бульонів, теж здатні викликати запалення і загибель
бета-клітин.
Може спричинити недугу й неправильне харчування - незбалансоване
за хімічним складом і калорійністю,
переїдання,
зловживання рафінованими вуглеводами (цукор,
тістечка), алкоголем, тваринними жирами, мала
рухливість приводять до
перевантаження і поступового виснаження підшлункової залози, а також
психічні стреси (гострі або
хронічні), якими переповнене зараз наше життя,
значні травми.
- Які симптоми свідчать про розвиток цукрового діабету і мають
насторожити?
- Насамперед, це сухість у роті, спрага, коли
людина випиває за добу
до 3-5 літрів води, виділення більше 2-3 літрів
сечі за добу, особливо
вночі, збільшення рівня глюкози в крові (норма натщесерце 3,3-5,5
ммоль/л), виділення глюкози з сечею. Оскільки у
хворих на діабет знижена
опірність до інфекцій, то
у них частіше, ніж у здорових людей виникають
запальні захвороювання
шкіри, різні гнійничкові захворювання - фурункули,
карбункули,
флегмони,
інколи грибкові ураження,
екзема, дерматити. Цьому також сприяє сухість
шкіри, яка приводить до
тріщин, повільного загоювання ран.
Частим проявом діабету буває шкіряний зуд
(сверблячка), особливо у
жінок в області статевих
органів. Він дуже нестерпний, не піддається звичайному лікуванню.
Апетит при цукровому
діабеті теж може змінюватися. На початку захворювання, підшлункова залоза
виділяє надмірну кількість
інсуліну і це приводить до
зниження рівня глюкози
в крові - апетит збільшується, часто з’являється

почуття
голоду, головокружіння, пітливість і т. п.
Потім, коли залоза виснажується і починає виділяти
недостатньо інсуліну, апетит падає, може бути навіть відраза до іжі.
Захворювання зубів і
ясен також часто першими
сигналізують про початок
діабету
(кровоточивість,
парадонтоз, раннє руйнування, розшатування і випадіння зубів).
Якщо ви помітили у
себе або своїх родичів,
знайомих клінічні симптоми цукрового діабету
- зверніться до ендокринолога. Особливо пильними повинні бути люди з
груп ризику: із спадковою
схильністю, ті, що перенесли гострі інфекційні хвороби протягом останніх
2-х місяців, з хронічними
захворюваннями печінки,
нирок, гіпертонією, ожирінням, а також жінки, які
народили дитину масою
4,5 кг і більше.
- Ви казали, що цукровий діабет сьогодні є
невиліковною хворобою.
Тобто хворий все життя
має жити з цією недугою.
Наскільки це складно?
- Звичайно, як будь-яка
хвороба, цукровий діабет
впливає на спосіб життя
людини. Але якщо хворий вніс до нього поправки, слідкує за собою, за
здоров’ям, дотримується
режиму, контролює рівень
глюкози, то він зможе вести
звичне життя. У мене є багато пацієнтів, про недугу
яких навіть не здогадуються колеги по роботі. Якщо
раніше хворим на діабет
жінкам було протипоказано
народжувати дітей, то торік
дві мої пацієнтки стали мамами. Цього року ще одна
народила здорову дитину.
Є у мене хворий, який уже
50 років живе з цукровим
діабетом.
А взагалі такі хворі повинні не менше 4 разів на
рік відвідувати ендокринолога, з обов’язковою здачею аналізів крові та сечі на
цукор. У нашій лікарні вони
проводяться безплатно, як
для хворих так і для тих, хто
хоче перевірити стан свого
здоров’я. Всі бажаючі забезпечені шприц-ручками
- це спеціальний засіб для
зручного введення інсуліну.

Було б правильно, якби
кожен хворий на цукровий
діабет мав і засіб самоконтролю за кількістю цукру
в крові – глюкометр. На
жаль, його мають лише 8
відсотків хворих у районі.
- Чи забезпечені сьогодні ці хворі ліками?
- Згідно державної програми „Цукровий та нецукровий діабет” хворі мають
бути безкоштовно забезпечені ліками. Проте сьогодні інсулін безкоштовно
отримують 90-95 відсотків
хворих, цукрознижуючі таблетки – близько 40 відсотків.
- Часто кажуть про
хвороби: не така страшна хвороба, як її ускладнення. Які наслідки цукрового діабету?
- Найбільш характерними для цукрового діабету
є зміни серцево-судинної
системи. В результаті неправильного обміну рано
розвивається атеросклероз, стенокардія, гіпертонічна хвороба, як наслідок
їх - інфаркт міокарду та інсульт (часто безбольовий).
Також
відбуваються
зміни в кровоносних судинах ока, що призводить до
погіршення зору, розвитку
катаракти. Цукровий діабет стає причиною хвороби нирок - нефропатії; ніг
– болі при ходьбі, трофічні
виразки, довго незаживаючі рани. В тяжких випадках навіть розвивається
гангрена.
Нервова система хворих на цукровий діабет
також змінюється. У більшості хворих з’являються
діабетичні поліневрити, які
супроводжуються болями в
руках і ногах, втратою чутливості шкіри, відчуттям,
що по ній повзають мурахи.
Насамкінець ще раз
хочу нагадати, що своєчасно виявивши початок
захворювання і дотримуючись рекомендацій лікаря,
можна значно полегшити
наслідки хвороби. А взагалі, навіть захворівши, слід
залишатися оптимістом.
Бо можна трохи хворіти і
відчувати себе нещасним,
а можна бути серйозно
хворим і бути, як кажуть, на
коні, переможцем недуги.
Бесіду вела
Анна СУХЕНКО.
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ЩО ТАКЕ ФОНДЮ? ЧИ МОЖНА
ПРИГОТУВАТИ ЙОГО В ДОМАШНІХ УМОВАХ?
Фондю – французьке слово, що означає “розплавлений”. Сама страва прийшла до нас із Швейцарії. У дуже
холодні зими, коли практично нічого було їсти, в запасах
у швейцарців залишався лише старий, засохлий сир,
вино і сухарі. Вони і вигадали розтоплювати, плавити сир
з вином і вмочати в суміш, яка вийшла, сухарі. Така страва дуже зігрівала і була поживною для людей.
Сьогодні фондю зберегло традиційний рецепт, але
може готуватися і з інших інгредієнтів. Посуд, який застосовується для приготування страви - фондюшниця і
невеликі виделочки, вони зазвичай мають теплоізолюючу ручку, щоб не обпектися. У домашніх умовах цілком
можна обійтися каструлею і виделками. Від цього страва
не стане менш смачною і приємною.

РЕЦЕПТ

Натріть часником каструлю (краще з товстими стінками). Налийте в неї 1,5 склянки білого сухого вина і поставте на вогонь, потім покладіть в розігріте вино натертий твердий сир, за обсягом у два рази більше вина. Ви
можете використати суміш з двох сортів сиру. Для того,
щоб загустити страву, додайте 3-4 столові ложки картопляного борошна. Можна додати різні спеції на смак.
Традиційно використовують мускатний
горіх, чебер, кмин,
перець.
А ще можна перемішати в одному
посуді вино і натертий сир, викласти
суміш у каструлю і,
додавши лимонний
сік і крохмаль, поставити на невеликий
вогонь.
Помішуйте доти, доки сир повністю не розплавиться. Спеції - на
смак (достатньо буде по пучці кожної). Ваша страва готова. Вмочуйте у нього шматочки хліба і насолоджуйтесь
швейцарським смаком.
Крім традиційного фондю, ви можете приготувати і
солодке. Для цього треба розтопити шоколад і вмочувати
у ньому шматочки свіжих фруктів.

ДОВІРЯЙ, АЛЕ ПЕРЕВІРЯЙ

ДІЗНАЙТЕСЯ, ЧИ БЕЗПЕЧНИЙ
ВАШ МОБІЛЬНИЙ!

Відтепер користувачі мобільних телефонів можуть дізнатися, скільки радіації випромінює їх телефон, звірившись з базою даних в Інтернеті. База створена Робочою
групою із захисту довкілля і включає інформацію про випромінювану радіацію більш ніж тисячі моделей мобільних телефонів.
База доступна за адресою www.
ewg.org/cellphone-radiation, <http://
health-ua.org/golink/www.ewg.org/
cellphone-radiation>. На сайті також
розміщено десятки моделей телефонів з найнижчим рівнем випромінювання. П’ять місць у ній зайняли моделі телефонів Samsung. З’ясувалося
також, що значення має не стільки
бренд, скільки модель апарату.
“Нещодавні дослідження викликали серйозні побоювання щодо впливу дії випромінювання мобільного телефону, - розповідає представник Робочої групи. - Ми, наприклад, користуватися мобільниками не перестали, але
вважаємо, що поки вчені не з’ясують подробиці, було б
дуже розумно купувати телефони з найменшим рівнем
випромінювання”.

АКТУАЛЬНО

ЩО ТАКЕ “ТАМІФЛЮ”?
Перш за все слід пам’ятати, що цей препарат може призначати тільки кваліфікований лікар, знайомий з його механізмом дії, способом застосування і побічними ефектами, а
також з клінічною картиною грипу.
“Таміфлю” - препарат для лікування грипу, інфекційного захворювання, викликаного вірусом.
Він відноситься до групи інгібіторів нейрамінідаз. Препарати
цієї групи діють безпосередньо
на вірус грипу. Вони запобігають
його розмноженню і поширенню
в організмі. Таким чином, діють
на причину грипу, а не просто полегшують його симптоми. Кожна
капсула сірувато-жовтого кольору містить 75 мг активної речовини. Препарат призначений для
внутрішнього застосування. Прийом необхідно починати якомога
раніше, при появі перших симптомів захворювання. “Таміфлю”
не замінює вакцину, тому, якщо
лікар рекомендує, необхідно продовжувати робити щорічні щеплення від грипу.

Не слід приймати його за наявності алергії до озельтамивіру
або інших компонентів. Перед початком
лікування повідомте лікаря
про інші препарати, які ви
приймаєте, а
також про захворювання
нирок,
якщо
такі є.
“Таміфлю”
показаний дорослим, які захворіли
на грип, з тривалістю симптомів не
більше двох діб. Типові симптоми
грипу виникають раптово і включають лихоманку, кашель, головний
біль, виражену слабкість, болі у
м’язах та горлі.

Два великі міжнародні дослідження показали, що хворі на
грип, які приймали цей препарат,
видужували на 2 дні швидше (на
30 %), ніж пацієнти, які не приймали його.
“Таміфлю” має надійний профіль безпеки і мінімальний ризик
взаємодії з іншими лікарськими препаратами. Разом з ним,
ваш лікар може
порекомендувати вам симптоматичні засоби
для полегшення
окремих проявів
грипу,
наприклад жарознижуючі. Якщо ви приймаєте будь-які інші препарати,
то перед початком лікування “Таміфлю” обов’язково скажіть про
це лікарю.
Препарат приймають 2 рази
на добу (вранці та ввечері) під час

приймання їжі протягом 5 днів.
Його прийом під час їжі або з невеликою кількістю молока зменшує
можливий шлунковий дискомфорт.
Навіть якщо ви почуваєте себе вже
значно краще, лікування слід довести до кінця, тобто прийняти всі
10 капсул протягом 5 днів.
Ніколи не діліться препаратом
з іншими людьми, навіть якщо
вони мають такі ж симптоми. Як
правило, “Таміфлю” переноситься
добре. Найбільш частими побічними реакціями є нудота і блювання.
Їх вірогідність можна зменшити,
якщо приймати препарат під час
їжі. При появі інших побічних ефектів, про які тут не згадувалося,
проконсультуйтеся з лікарем.
Капсули слід зберігати у сухому, недоступному для дітей
місці при кімнатній температурі
(до 25° С).
Поради від виробника Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд,
Швейцарія.

ПОРАДИ НА
КОЖЕН ДЕНЬ...

Одна твоя посмішка втішить будь-кого, навіть
якщо ця людина не любить тебе.

* * *

Для когось ти – цілий світ.

* * *

Хтось не може жити без
тебе.

* * *

Ти Особлива і Неповторна людина.

* * *

Згадуй частіше про
компліменти, які тобі говорять. Забувай недобрі
вислови і кепкування.

* * *

Завжди чесно говори
людям, що ти про них
думаєш, тобі буде легше, якщо вони будуть це
знати.

* * *

Якщо у тебе є найкращий друг, не забувай говорити йому, як багато він
для тебе означає.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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“КОЛИ ВХОДИШ В ЛІТЕРАТУРУ, ЧИСТЬ ЧЕРЕВИКИ!”
В Ч О Р А В И П О В Н И Л О С Я 1 2 0 Р О К І В В І Д Д Н Я Н А Р О Д Ж Е Н Н Я О С ТА П А В И Ш Н І

№ 46 13 листопада 2009 р.
17 ЛИСТОПАДА – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
СТУДЕНТА

( 1 8 8 9 - 1 9 5 6 ) , У К Р А Ї Н С Ь К О ГО П И С Ь М Е Н Н И К А , С АТ И Р И К А І Г У М О Р И С ТА

Ці слова із щоденника Павла Михайловича Губенка,
славнозвісного Остапа Вишні і сьогодні мають неабияку актуальність. Він, як ніхто інший, знав, що таке справжня література. Трепетно благоговів перед її високим
покликанням, шанував і плекав українське слово, бо
відчував його красу і глибокий зміст. У безкрайніх засніжених просторах великої імперії Радянського Союзу протягом десяти років ув’язнення не втрачав віру ні в себе, ні у свій народ, який так їдко і так
весело-безтурботно може посміятися з себе. А чи не ця саме здатність і
допомогла вижити українцям та ще й зберегти свою самобутність.
Народився Павло Михайлович
Губенко на хуторі Чечва біля містечка
Грунь Зіньківського повіту на Полтавщині (нині Охтирський район Сумської області) в багатодітній селянській сім’ї, де було 17 дітей. Закінчив
початкову, потім двокласну школу в
Зінькові, згодом продовжив навчання
в Київській військово-фельдшерській
школі, після закінчення якої (1907)
працював фельдшером - спочатку в
армії, а з часом - у хірургічному відділі
лікарні Південно-Західних залізниць.
Та, як згадував письменник, він не
збирався присвятити себе медицині
- тож, працюючи в лікарні, займався
самоосвітою, склав екстерном екзамен за гімназію і 1917 вступив до Київського університету; одначе скоро
залишив навчання і повністю віддався
журналістській і літературній праці.
Перший
надрукований
твір
Остапа Вишні - “Демократичні реформи Денікіна” - побачив світ за
підписом “П. Грунський” у Кам’янціПодільському в газеті “Народна
воля” 2 листопада 1919 року. В цій
же газеті було надруковано ще кілька
фейлетонів молодого письменника,

а з квітня 1921, коли він став працівником республіканської газети “Вісті
ВУЦВК”, розпочався період його активної творчості і систематичних виступів у пресі. Псевдонім Остап Вишня вперше з’явився 22 липня 1921
в “Селянській правді” під фейлетоном “Чудака, їй-богу!”.
То в чому ж секрет такого шаленого визнання і популярності? Безперечно, в самобутньому таланті
- гострослівному і світлому. А ідеологічне спрямування творів Остапа Вишні було по-партійному правильним.
Згадаймо його іронічне: “Про що я,
нещасний, мушу думати й писати:
про хуліганство, грубість і невихованість...; про широкі натури за державний кошт...; про начотчиків і талмудистів у науці; про консерваторів
у сільському господарстві і промисловості... і т. д.”. Отже, про все, що
заважало будувати світле майбутнє
для народу.
Гумор і сатира Остапа Вишні,
улюбленця мільйонів читачів, були
потрібні і тоталітарному режимові,
що регламентував дози сміху, регулюючи настрої в радянському сус-

пільстві. Остапові Вишні дозволили
“так” сміятися, правда, тільки до 1933
року. Бо як написав у передмові до
п’ятитомного видання творів письменника, що вийшло друком у 1974
році, письменник Федір Маківчук:
“На жаль, на кілька років у творчості
Остапа Вишні сталася перерва”... Ті
кілька років сталінських таборів тривали ціле десятиліття.
Відродився письменник знову
лише у воєнні роки. “Зенітка” повернула його до читачів, які й не здогадувалися, що довелося винести знаменитому пересмішнику з 1933 по
1943 роки... Звичайно, цей другий і
останній період творчості був далеко
не простим для Павла Михайловича.
Можливо, саме для того, щоб приховати свою справжню сатиру, він
відточував образ героя-оповідача.
Мудрого, дотепного, занозистого часом, але... сумного. У 1955-му
письменника було реабілітовано судовими органами, а 28 вересня 1956
року він помер.
Жанр усмішки - це внесок саме
Остапа Вишні до скарбниці українського красного письменства. Його
усмішки, особливо останнього десятиліття, більше сповнені ліризму,
аніж гумору. Навіть описана в них
природа чи то засинає, чи то пробуджується зі сну. В усмішках Вишні
багато любові - просто до людини і
просто до природи і всього сущого.
За свідченням близьких людей, Павлові Михайловичу весь післявоєнний
час не вистачало... десяти років.
Наталя ЩИРА.

Це свято зближує та об’єднує молодих людей усіх факультетів і всіх навчальних закладів, бо це, насамперед,
день студентської солідарності.
У цей день Дарина Федченко з Маковища, яка навчається у Київському національному університеті культури
та мистецтва на другому курсі за спеціальністю «Менеджер міжнародного туризму», разом зі своїми друзями
мала відвідати святковий концерт. Але у зв’язку з епідемією грипу всі роз’їхались по домівках.
Проте ніколи сумувати, адже студентські будні веселі, сесія ще попереду. Сподівається зустрітися із
однокласниками-студентами та відсвяткувати День
студента.

С Е Р Д Е Ч Н І
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я
Наші сонячні та щирі привітання з нагоди ювілейної
дати – 80-річчя від Дня народження адресуємо славним
ветеранам району:
СИДОРЕНКУ Григорію
Михайловичу з Макарова,
ВАЩЕНКО Ганні Миколаївні з Гавронщини,
КОПАЧОВЦЮ Івану Миколайовичу та
ОСТАЛЕЦЬКІЙ Валентині Ничипорівні з Грузького.
Шановні іменинники! Сердечно вітаємо
Вас із славним ювілеєм і бажаємо міцного
здоров’я на багато років життя, любові від
дітей та онуків, поваги і шани від близьких
людей, сімейного затишку, миру злагоди
та достатку. Нехай кожен день буде сповнений щастям і радістю. Невичерпної Вам
енергії та сили.

З повагою президія районної організації
ветеранів України.

*****

Наші шанування та найщиріші привітання з нагоди
славної дати - 80-річчя від Дня народження дорогому
куму та хрещеному
СИДОРЕНКУ Григорію Михайловичу.
Від усієї душі зичимо, щоб Ваші очі іскрились від щастя та радості, а серце билось до 100 років.
Щоб Ви завжди відчували теплі почуття дітей, внуків і правнуків. Хай життя Ваше буде
повне любові та злагоди. Нехай кожен день
дарує Вам міцне здоров’я, тепло, мир, затишок, родинну злагоду та достаток.

З повагою кума Софія та
хрещениця Алла з сім’єю.

*****

Нехай цей осінній день теплом зігріє, сонцем усміхнеться, радість подарує з нагоди ювілейного 70-річчя
від Дня народження нашій рідній, дорогій, милій, добрій
іменинниці
ЗИМЕНКО Софії Степанівні з Гавронщини.
Щедро даруємо свою любов і ніжність, повагу і вдячність за неспокій, невичерпну доброту, недоспані ночі,
за хліб-сіль на столі.
Всією сім’єю Тебе ми вітаєм і дуже сердечно і щиро
бажаєм: ну хоч до ста літ прожити зумій, Ти ж дуже потрібна усім, зрозумій. Квітами радості, доле, стелися, щастям та миром у
домі всміхнися, здоров’я даруй, як у
полі роси, життєву стежину добром
притруси і сонцем надій освіти променистим, щоб щастя Твоє було світлим
та чистим!

Чоловік, дочка, син, зять,
невістка та внучка Катя.

Сердечно і уклінно поздоровляємо із ювілейним 70річчям від Дня народження дорогу, шановну тьотю, бабусю
Софію Степанівну ЗИМЕНКО.
Сьогодні в день осінній тихий
Прийміть вітання наші щирі.
Бажаємо сто літ прожити
В здоров’ї, радості і мирі.
Удача хай тече рікою
І щастя буде повсякчас,
Душа хай буде молодою,
Хай сам Господь боронить Вас!

Сім’ї Шевчуків і Зименків.

*****

У цей прекрасний день ми хочемо вплести у квітучий
вінок поздоровлень свої сердечні слова поваги і шани
Вам, Людині добрій і щирій, дорогій хрещеній
ЗИМЕНКО Софії Степанівні з Гавронщини
з нагоди чудового особистого свята - ювілейної дати від
Дня народження.
Хай посміхається Вам щаслива доля, хай усюди супроводжує тільки удача, а душевне тепло та любов рідних завжди освітлюють Ваше життя. Нехай доля дарує
Вам ще не один світлий ювілей. Гарного Вам настрою,
радості, миру, злагоди, благополуччя,
родинного спокою та домашнього затишку.
70 - це не просто свято,
Хай же серце працює завзято.
70 - це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід в потрібному ділі.
70 - це як зустріч з зорею,
Тож завжди молодійте душею.
Хай буде добра Вам багато й надовго,
Хай щастя зоріє у долі ясній,
Щоб чули лиш гарне і сонячне слово
І мали найбільше тепла та надій.
Веселощів низку, здоров’я міцного
Від щирого серця бажаєм до всього!

З повагою хрещеник Ігор
з сім’єю, м. Київ.

*****

Від щирого серця вітаємо нашу дорогу ювілярку - сестричку, тьотю, бабусю
ЧЕРВОНУ Галину Петрівну
з 60-річчям від Дня народження.
Хай Тобі ця щедра осінь радість принесе,
Що в житті Ти побажаєш,
Хай здісниться все.
Хай здоров’я – повна чаша й радості у дім,
Не було б журби й печалі у житті Твоїм.

З повагою брат Микола з сім’єю.

Щедрі віншування з теплом у душі та від усього серця
шлю з нагоди Дня народження
Олегу Миколайовичу МАЙСТРЕНКУ.
У день Вашого особистого свята, шановний імениннику, адресую Вам найщиріші та найкращі побажання щасливих та довгих років життя у радості,
мирі, злагоді та достатку. Хай і в подальшому життя дарує Вам нові надії,
успіхи в роботі, хай благополуччям
та щедротами земними буде повна
чаша Вашого життя, щоб при доброму здоров’ї, у колі родини та з друзями відзначили ще не один день народження.
Ясного неба зичу та тепла
Й щоб доля завжди світлою була!
Руслана ТКАЧУК.

*****

Колектив редакції районної газети „Макарівські
вісті” адресує найтепліші та найщиріші привітання з нагоди ювілейної дати від Дня народження
ЧЕРВОНІЙ Галині Петрівні.
Ми Вас з іменинами щиро вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні також Вам бажаєм
Здоров’я, миру, щастя і тепла.
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб не було на ньому перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот!
Сердечно Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
На довгі-довгі радісні літа!

*****

Наші дорогі діти у цьому місяці святкують свої Дні
народження. Тож з токої чудової нагоди шлемо їм сердечні та найтепліші поздоровлення: 11-го листопада –
зятю ФРОЛОВУ Віктору Володимировичу; 17-го –
дочці ФРОЛОВІЙ Раїсі Анатоліївні та 21-го – зятю
СТЕПАНУСІ Михайлу Миколайовичу
і щиро їм бажаємо: достатку радості,
доброї надії, щоб завжди збувалися усі
Ваші мрії. Аще:
Нехай життя квітує буйним цвітом
І день народження приходить знов
і знов,
А доля хай дарує з кожним роком –
Міцне здоров’я, щастя, злагоду
й любов!

З повагою батьки.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОВІДОМЛЕННЯ

ЩИРА ПОДЯКА

Трудовий колектив Макарівської ЗОШ №1
висловлює щиру подяку громадській організації „Рідне місто” за надання допомоги в
матеріально-технічному забезпеченні школи.

СЕРДЕЧНА ПОДЯКА

Іде красивий чоловік,
На скроні сивина,
Він дуже-дуже поспіша
Рятувати чуже життя...
Хочемо через газету висловити сердечну подяку
завідуючому хірургічним відділенням Макарівської ЦРЛ
Григорію Дмитровичу ТИЩЕНКУ – цій чуйній, добрій
Людині за його розуміння, добросовісне ставлення до
своїх пацієнтів, за “золоті” руки, за те, що він повертає
людей до життя. А також висловлюємо подяку всьому
медколективу хірургічного відділення.
Зичимо вам, шановні, міцного здоров’я, щоденних
успіхів та радості, благополуччя, миру, злагоди, добра
та всього сповна.
Вдячні хворі палати №5-А хірургічного
відділення Макарівської ЦРЛ.

Макарівським районним судом було винесене заочне рішення від 24 вересня 2009
року справи №2-918/09 за позовом ШВЕЦЯ Петра Володимировича про стягнення
боргу з КОНДРАТЮК Наталії Валеріївни на
суму в розмірі 2500 грн., судових витрат
- 250 грн. (всього 2750 грн.) + 51 гривня –
судовий збір. Позовні вимоги задоволено.
НОВОМУ САЛОНУ КРАСИ У МАКАРОВІ

ПОТРІБНІ: ПЕРУКАРІ;
С П Е Ц І А Л І С Т И З М А Н І К Ю Р У,
П Е Д И К Ю Р У; К О С М Е Т О Л О Г И .

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛ. 098-700-70-00.

ВІКНА, ДВЕРІ м. ЖИТОМИР

М Е ТА Л О П Л А С Т И К О В І В І К Н А , Д В Е Р І
«КВЕ», «TROCAL», ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ
СКЛОПАКЕТ (М. ЖИТОМИР) — ЗАВОДСЬКЕ
ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРОФЕСІЙНИЙ МОНТАЖ;
ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ, ПЛАСТИКОВІ
ВІ Д К О СИ ( ЗО ВНІ ШНІ ТА ВНУ ТРІ ШНІ).
ТЕЛЕФОН 097-208-90-83.

Те л е ф о н и : 0 9 7 - 1 8 0 - 3 6 - 2 2 ,
067-781-52-24, 096-410-60-34.

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

ЗАПРОШУЄМО
ДО СПІВПРАЦІ ДИЛЕРІВ.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ЗДАЄМО будинок у Макарові по вулиці
Свердлова, 37 з усіма зручностями. Телефон - 067-962-91-08. Тамара.
ПРОДАЮ корову тільну четвертим телям.
Село Людвинівка. Телефони: 093-020-2540; 066-487-49-66.
КУПЛЮ НЕДОРОГО в Макарові 2-кімнатну
квартиру. Телефон - 097-125-57-29.
ПРОДАЮ трактор Т-40 з ведучим передком з
усім обладнанням у хорошому стані. Село Ніжиловичі. Тел. 098-981-30-69. Ігор.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Макарівська ЦРЛ повідомляє громадськість
Макарова, що для лікувального закладу розроблена документація на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Теплозабезпечення - від котельні, що працює на газовому паливі.
Потенційний обсяг викидів-1,44 т/рік.
Фактичні нормативи гранично допустимих викидів
значно нижче затверджених нормативів викидів відповідно до законодавства.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт.
Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

НОВИНИ КІНО

НА ЕКРАН ВИХОДИТЬ “ЦАР” ОСТАННЯ АКТОРСЬКА РОБОТА
ОЛЕГА ЯНКОВСЬКОГО

Картина про протистояння царственого вбивцю
Івана Грозного і суворого митрополита Пилипа стала
новим витком у творчості Петра Мамонова і останньою акторською роботою Олега Янковського.
Ще до прем’єри “Цар” викликав численні спори: режисера Павла Лунгіна звинувачують у жорстокості, хоч
він стверджує, що не показав і сотої частини всієї жорстокості і вбивств Івана Грозного.
“Коли фільм був показаний у Каннах, хтось під час сеансу плакав, а хтось йшов і звинувачував мене у “жорстокості”. Те саме було і на відкритті Московського міжнародного кінофестивалю, де демонстрували “Царя”,
- зізнався Лунгін в інтерв’ю агентству ІТАР-ТАСС.
“Я хотів зробити так, щоб глядачу було боляче і він бачив, що зло - це зло, а кров - це кров, а не вода. І все, що
відбувається, - справжня катастрофа, - раніше заявляв
режисер “Вістям”.
Основна дія фільму розгортається у 1565 році на Русі,
розтерзаній голодом і Лівонською війною. Недовірливий
Грозний у всьому бачить невірність і зраду, тоді як його
слуги, опричники заливають країну кров’ю. Єдиний, хто
пішов проти царської волі, - мовчазний митрополит Пилип, роль якого блискуче виконав Янковський.
У картині також зайняті Олександр Домогаров, Юрій
Кузнєцов, Іван Охлобистін та інші актори. Зйомки проходили у Суздалі, на території Спасо-Євфімієва монастиря,
де були побудовані декорації Москви ХХІV століття і “Містечка тортур”.

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

У БАР-БІЛЬЯРД «9» ТЕРМІНОВО
ПОТРІБНІ БАРМЕНИ ТА ОФІЦІАНТИ.

ТЕЛЕФОН 0-96-442-78-52.

>

Д О СТАВИМ О К АМ І НЬ, ЩЕБ І НЬ, ВІ Д С ІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.

СМТ. ІВАНКІВ,
ВУЛ. ПРОСКУРИ, 11, ІІІ ПОВЕРХ

096-410-60-34,
067-781-52-24.

ЗАГУБЛЕНИЙ
державний акт на
право приватної
власності на земельну
ділянку
серії РІ №212874,
виданий 1 липня
2003 року Макарівською
селищною
радою
за №970 на підставі
договорударування №2185
від 2 грудня 2001
року на ім’я ГЕРЦ
Тамари
Григорівни, вважати
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ №229105, виданий 9
червня 2008 року за №010133000727 Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації на підставі
договору купівлі-продажу частини земельної ділянки від
8 травня 2008 року №1531 по Колонщинській сільській
раді на ім’я ГЕРАСИМЧУКА Костянтина Андрійовича,
вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право власності №28 від 5
лютого 1993 року, видане Макарівським БТІ на садовий
будинок, який знаходиться за адресою: С/Т „Берізка” с.
Новосілки, будинок №9 Макарівського району на ім’я ГОРІНКІНА Віктора Миколайовича, який помер 23 липня
2004 року, спадкоємницею якого була його дружина ГОРІНКІНА Олена Леонідівна, яка померла 2 лютого 2009
року, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНА довідка форми 4ОПП, видана 4 листопада
2004 року за №203 Державною податковою інспекцією
в Макарівському районі підприємцю-фізичній особі ШУМАН Антоніні Філімонівні, вважати недійсною.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ №093684, виданий 12 листопада 1997 року за №108 на підставі рішення Ясногородської сільської ради від 21 квітня 1997 року №5 на ім’я
СТЕПЕНКА Володимира Володимировича (ділянка
110), вважати недійсним.
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ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
ЕКОНОМІСТА І КАТЕГОРІЇ
БЮДЖЕТНОГО ВІДДІЛУ
Професійні та кваліфікаційні вимоги до
претендента: освіта вища економічна, робота на ПК, стаж роботи за фахом не менше
трьох років.
Заяви приймаються протягом місяця з
дня опублікування оголошення за адресою: смт Макарів, пров. Радянський, 2.
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5-15-47.
КУПЛЮ металопрофіль (б/у) для паркану.
Тел. - 097-527-56-73. Анатолій Іванович.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Хто загубив годинника в
Макарові, прохання звернутися за телефонами:
098-842-80-44 або 5-24-79.
Будь-які види будівельних робіт, криниці під
ключ. Якість гарантована. Тел. 096-563-80-30.

СВЯТЛІЙ ПАМ’ЯТІ

РАДЧЕНКО Ольги Миколаївни
Рік минув відтоді, як пішла в інші
світи і назавжди полишила нас наша
люба матуся, бабуся, прабабуся і
прапрабабуся.
Гірко усвідомлювати, що ми більше ніколи не почуємо Вашого голосу,
мудрої поради, та пам’ятатимемо,
наша рідненька, Вашу незрадливу
до нас любов, турботу і ласку, часом
непосильну працю заради нашого добробуту.
Спасибі Вам за те, що зростили і виховали нас під
своїми теплими материнськими „крильми”, за всі неоціненні скарби Вашої щедрої і красивої душі. Ми ніколи
не забудемо і любитимемо Вас. Хай пухом буде Вам
земля, а Царство небесне дарує спокій.
Родина.

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША

Невблаганна смерть на 76-му році життя
забрала з наших рядів мудру, щедру, щиру,
надзвичайно трудолюбиву Людину
ТАРАСЮКА Миколу Сергійовича.
Народився 1 серпня 1943 року в селі
Здвижки Коростишівського району Житомирської області в сім’ї селянина. У 1957 році закінчив навчання
в Українській академії сільськогосподарських наук і
отримав кваліфікацію ветеринарного лікаря. Все своє
життя присвятив роботі в сільськогосподарському виробництві. Працював ветлікарем, головним ветлікарем,
завідуючим ветдільницею. Особливо його організаторський талант керівника розкрився на посаді голови колгоспу „Прогрес” с. Липівка, де працював з 1963
по 1972 рік. Це господарство зумів зробити еталоном
на Поліссі. Потім працював секретарем Макарівського
райкому Компартії України, директором Київської обласної держплемстанції, головним державним інспектором по заготівлі сільськогосподарської продукції,
заступником голови РАПО.
Багато сил, здоров’я віддав евакуації населення та худоби у 1986 році з зони аварії на Чорнобильській АЕС.
Із дружиною Катериною Олександрівною виростив
двох синів - Юрія і Олександра.
Його багаторічна праця відзначена нагородами:
“Орденом Леніна”, “Трудового Червоного Прапора” та
трьома медалями.
Світла пам’ять про вірного товариша назавжди залишиться в наших серцях.
Висловлюємо глибоке, щире співчуття всій родині
Миколи Сергійовича.
Глибоко сумуємо: М.В.Луценко, В.А.Мережко,
В.А.Огієвич, М.П.Шевченко, О.П.Кравець, І.П. Кожухівський, В.О.Кострома, О.В.Попович, В.Д.Сінько,
І.В.Скибенко.
Райдержадміністрація та районна рада глибоко сумують з приводу смерті колишнього голови колгоспу
“Прогрес” села Липівка
ТАРАСЮКА Миколи Сергійовича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Колектив Липівського НВО висловлює глибоке співчуття вчительці математики Тарасюк Валентині Гаврилівні з приводу смерті свекра
ТАРАСЮКА Миколи Сергійовича.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03-20.04)
На цьому тижнi можна
робити грошовi внески - в
перспективi вони принесуть
пристойнi дивiденди. Просто витратити їх на престижнi покупки зараз не
буде найкращим рiшенням. Вiдразу
подумайте, якi джерела надходження коштiв до домашнього бюджету
ви ще не освоїли. У вiвторок будьяка несподiвана iнформацiя може
виявитися корисною. До п`ятницi
новi знайомства i зв`язки матимуть
хорошi перспективи, але в днi, що
залишилися, краще взяти паузу i
вiдпочити в спокiйнiй обстановцi.
Сприятливi днi: 18, 22; несприятливi: 20.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Середа i п`ятниця - дуже
важливi днi в циклi цього року, коли обов`язково
потрiбно зробити щось важливе
для пiдвищення свого життєвого,
соцiального статусу. Не бiйтеся
змiн в особистому життi, дiйте
активнiше, все у вас вийде. У суботу можуть виникнути проблеми
у старших членiв сiм`ї. Наперед
проявiть увагу, виконайте їх прохання, просто зателефонуйте. У
вихiднi на вас чекає багато побутових справ, тому романтичнi плани
краще реалiзувати серед тижня.
Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi: 16.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вам можна подумати про
змiну мiсця роботи. Особливо, якщо надійде повторна
пропозицiя. Не вiдмовляйтеся i вiд
варiантiв роботи за сумiсництвом.
У вiвторок несподiванi подiї в
колективi можуть змiнити звичний
хiд справ, i до кiнця тижня тема ця
одержить розвиток. Намагайтеся на цьому тижнi вирiшити якомога бiльше поточних питань - з
понедiлка з`являться новi. Стежте
за здоров`ям, але без особливої
необхiдностi не ходiть до лiкарiв.
Сприятливi днi: 20; несприятливi: 17.
РАК (22.06-22.07)
Енергiя вашого бажання зараз може привернути
тих потенцiйних партнерiв,
якi цiкавлять вас в дiловому або
особистому планi. Але контактам
поки не вистачає щиростi, можлива конкуренцiя. Уникайте про
що-небудь домовлятися у вiвторок
i п`ятницю. У цi днi можна купити щось з побутової електронiки.
Якщо у вас є дiти, вихiднi присвятiть
спiлкуванню з ними.
Сприятливi дни:19, 20; несприятливi: 22.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Поворотний момент у
сiмейних стосунках може
настати у четвер. До цього
сигнали змiн приходитимуть через розмови, втручання третiх осiб
або пропозицiї, якi примусять всiх
зiбратися на сiмейну раду. З наступного тижня ви зможете активно
зайнятися розвитком нової теми,
а поки домовляйтеся, наводьте
лади i швидко реагуйте на подiї, що
вiдбуваються. Розваги i вiдпочинок
плануйте на днi серед тижня, а вихiднi
присвятiть домашнiм справам.
Сприятливi днi: 16, 21; несприятливi: 17.
ДIВА (24.08-23.09)
На вас чекає багато новин в колективi, де проходить ваша дiяльнiсть. Але
особливо активно розвиватимуться
подiї для тих, хто ще i вчиться. Тут
будуть зосередженi не тiльки дiловi,
але й романтичнi iнтереси. Може
бути багато поїздок. Не ризикуйте
у вiвторок, але саме з цього дня ви
можете одержати iнформацiю, яка
щось змiнить у вашому життi.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 20.
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НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

ЛИСТОПАДА

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
В середу i четвер вам
необхiдно обдумати свої
матерiальнi перспективи. Це
сприятливi днi, щоб зорiєнтуватися
на щось нове i домовитися з
потенцiйними партнерами або працедавцем. Зробiть великий внесок
в банк або вкладiть кошти в якусь
справу. Ближче до вихiдних, краще
зайнятися другорядними справами
i бiльше уваги придiляти здоров`ю.
Кориснi воднi процедури i сеанси
масажу.
Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 18.
СКОРПIОН (24.10-22.11)
Цей тиждень спробуйте використати за максимумом. Iснує багатий
потенцiал можливостей у всiх
сферах вашого життя. Навряд чи
вам вдасться зайнятися чимось
одним - доведеться встигати
вирiшувати питання i просувати
свої iнтереси в декiлькох напрямках. Не вiдкладайте нiчого важливого на кiнець тижня, рацiонально
плануйте своє навантаження,
iнакше можуть виникнути серйознi
проблеми зі здоров`ям.
Сприятливi днi: 19, 22; несприятливi: немає.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Цей i наступний тиждень
- початок нового циклу у вашому життi. Примусьте себе
розiбратися з справами, що накопичилися, приведiть до ладу свiй
будинок i робоче мiсце. На цьому
тижнi найбiльш важливими днями будуть вiвторок i субота, коли
Венера об`єднає свої зусилля з
Юпiтером. Не бiйтеся змiн i дiйте
рiшуче, якщо у вас є якiсь кар`єрнi
плани. В особистому життi все повинно для вас скластися найкраще.
Сприятливi днi: 18, 22; несприятливi: немає.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Не всi оточуючi зараз можуть щиро порадiти вашим
вдачам. Укрiплюйте свої
позицiї i не ризикуйте, навiть якщо
пропозицiя, що поступила, здасться
вам вельми вiдповiдною. Почекайте
до кiнця тижня, i у ваших вiдносинах
з партнерами з`явиться бiльше
визначеностi. В п`ятницю можуть
виникнути серйознi розбiжностi з
кимось з друзiв. Проведiть бiльше
часу в спортзалi або на свiжому
повiтрi у вихiднi.
Сприятливi днi: 16, 20; несприятливi: 21.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Змiни у вiвторок можуть
викликати у вас суперечливi
вiдчуття - i без того вистачає роботи, а тут можуть з`явитися
ще новi iдеї i пропозицiї. Не
вiдмовляйтеся, але починайте активно розвивати роботу в нових
напрямах не ранiше наступного
тижня. В кiнцi тижня можуть виникнути проблеми iз здоров`ям у
вас або ваших батькiв. Плануйте
на вихiднi мiнiмум справ i бiльше
вiдпочинку.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 18.
РИБИ (20.02-20.03)
Вас можуть зацiкавити
технiчнi новинки, новi програми.
Займiться
пошуком iнформацiї, що цiкавить вас,
робiть замовлення, але покупку електронiки краще вiдкласти
до наступного тижня. У вiвторок
може вiдбутися цiкава розмова,
яка вiдкриє вам новi перспективи
у вiдносинах. Плануйте вiдпочинок,
поїздки, романтичнi зустрiчi на середу i четвер. У вихiднi у вас буде
багато справ, але знайдiть час i для
тривалої прогулянки.
Сприятливi днi: 18, 21; несприятливi: 17.
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І ТАКЕ БУВАЄ

СРІБНА ЛОЖКА
НА ЗАКУСКУ

БОРИС МОЇСЕЄВ
ЗІБРАВСЯ ПІД ВІНЕЦЬ?

Якщо це не черговий піархід “дитяти пороку”, то попспівак вирішив нарешті створити родину. Заява артиста
викликала справжній шок, тим
більше, що, відомий своїм епатажним сценічним образом,
він ніколи не приховував своєї
нетрадиційної орієнтації.
“Я незабаром одружуюся!
Моя наречена - звичайна американська піддана”, - зізнався
артист кореспондентові газети “Труд” на концерті у Сімферопольському театрі. Відомо,
що весілля молодята мають
намір зіграти у Штатах. Однак
ім’я своєї обраниці Моїсеєв назвати відмовився, щоб її папарацці не
замучили.
Як пише видання, Борис Михайлович познайомився з таємничою
американською бізнес-леді чотири роки тому, а пропозицію руки та
серця зробив цього літа, коли останній раз був у Лос-Анджелесі.
Повноцінної родини у Бориса ніколи не було. Він жодного разу не
був у ЗАГСі, однак має дитину - у артиста є 33-річний син Амадеус,
який живе у польському місті Кракові, та дворічний онук Матвій.

МАНДРІВНИКИ ТА МАНДРИ

ЛЮБОВ ДО СМЕРТІ

112- РІЧНИЙ
ДІДУСЬ ОДРУЖИВСЯ
З 17-РІЧНОЮ

Сомалійський довгожитель
Ахмед Мухамед Доре, в якого 18
дітей від п’яти “других половин”,
одружився на дівчині, яка молодша за нього на 95 років.
“Сьогодні аллах допоміг втілити мою мрію”, - сказав Доре
після весілля у присутності гостей
у селі Гурісел регіону Галмудуг в
центральній частині Сомалі.
Не дивлячись на більш ніж поважний вік, Доре, який одружився
вже вшосте, стверджує, що хоче
дітей від своєї 17-річної дружини.
За його словами, за кілька років
до одруження він усвідомлював,
що дівчина, яка йому сподобалася, годиться йому в праправнучки, проте весь цей час терпляче
чекав, коли Сафія виросте, щоб
освідчитися їй за шаріатом.

Мешканка Голландії проковтнула 78 столових приладів. 52річна Маргарет Даалман потрапила до лікарні зі скаргами на болі
у животі. Рентгенівське обстеження показало, що в її травному
тракті знаходиться безліч сторонніх предметів, пише Lenta.ru.
В ході екстреної операції з живота Даалман витягнули 78 срібних ложок і виделок. Пізніше вона
повідомила лікарям, що “захотіла
поїсти срібла і не могла втриматися”. З’ясувалося, що раніше жінка
вже була помічена за поїданням
столових приладів не у великих
кількостях.
Даалман направили до психіатра, який діагностував у неї
граничний розлад, що відбивався у потязі до поїдання ложок і
виделок. Жінка була направлена
на лікування.
Ця історія сталася понад 30
років тому, але стала відомою
тільки зараз.

У 2012 РОЦІ НА ОРБІТІ
ВІДКРИЄТЬСЯ ПЕРШИЙ
КОСМІЧНИЙ ГОТЕЛЬ

Іспанська компанія Galactic Suite
розпочинає будівництво першого у світі космічного готелю. Унікальна споруда
з’явиться на навколоземній орбіті на відстані майже 500 кілометрів від поверхні.
Перших постояльців готель прийме вже через 3 роки. На здійснення
проекту вже виділено 3 мільярди доларів.
Проживання в готелі буде дуже фінансово відчутне для космічного
туриста. Восьмитижневий курс передпольотної підготовки на одному з тропічних островів і три дні проживання в готелі коштуватимуть
близько 3 мільйонів євро.
Однак пропозиція навіть на стадії ідеї вже має попит. Незважаючи
на сумніви в тому, що “будівельникам” вдасться вкластися в кошторис і закінчити проект у зазначені строки, вже 43 людини забронювали місця в космічному готелі. А ще понад 150 осіб роздумують над
тим, чи не пожити в Galactic Suite кілька днів.
У рекламному проспекті йдеться, що гості готелю зможуть 15 разів на добу спостерігати схід сонця, і здійснювати “кругосвітні подорожі” кожні 80 хвилин. Замість банного халата вони отримають спеціальний костюм на липучках, який дасть змогу їм пересуватися по
номеру, прилипаючи до стін.

УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА

ДОРОЖНІ КАРТИ ВІД “ІВАНА СУСАНІНА”

Пропозиції щодо запровадження в Україні нової
системи координат вніс академік НАНУ Ярослав
Яцків. За його словами, на сьогоднішній день у нас
працює стара система, яка не відповідає сучасним
вимогам, а нова ще не запроваджена.
“Будуть величезні проблеми із сусідніми державами через те, що ми не слідуємо нормі часу, не
переходимо на світові системи відліку, не запроваджуємо свою систему відліку, не робимо цифрових карт, не робимо систем управління рухомими
об’єктами на території держави”, - підкреслив він.
За словами Ярослава Яцківа, з проблемами в

першу чергу зіштовхнуться вболівальники Євро2012. “Наприклад,
вболівальник
зі
своїм
навігатором, який працює
в світовій системі
відліку, приїде до
України і побачить кошмар - повороти не там, заправка не там, туалетів узагалі немає. Тобто карта
не відповідає дійсності”.

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 у
кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці тільки один раз.
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