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ЗБУВАЄТЬСЯ МРІЯ СЕЛЯН

Згідно Постанови Кабінету
Міністрів України №844 щодо
безкоштовної
приватизації
земельних ділянок цим правом уже скористалися майже
300 громадян району. У середу такі державні акти урочисто було вручено у Великокарашинській сільській раді
тутешнім жителям. Місцева
громада за сприяння сільського голови Петра Волошина, дізнавшись про таке право, відразу подала документи
на безкоштовну приватизацію
земельних наділів у районне
управління Держкомзему. З
виготовленням безкоштовних
державних актів там не зволікали.
Серед тих, хто їх отримав з рук голови районної
ради Миколи Вараницького
та представників районного
управління Держкомзему місцеві пенсіонери, працівники ферм, ланів.., котрі багато
сил і здоров’я віддали заради
добробуту нинішнього покоління.
– Збулася давня ваша мрія,
ось у вас у руках державні акти
на землю, – наголосив Микола
Данилович. – Знаю, що дехто

з вас роками оббивав пороги
землевпорядних організацій,
де за їх виготовлення правили

великі гроші, з цими поборами
покінчено, покінчено завдяки народного законодавчого
акта Уряду, який очолює Юлія
Тимошенко.
Микола Данилович разом
з державними актами вру-

чив вітальну листівку від Юлії
Володимирівни, в якій вона
вітає кожного з отриманням

державного акта на землю,
зичить їх власникам щастя,
добра, довголіття, жити вірою
у краще майбутнє України.
Великий був спротив чиновницької раті проти видачі
безкоштовних земельних ак-

тів. Але він зламаний. За невиконання доручень Кабінету міністрів 200 чиновників в
Україні було звільнено із
займаних посад. Чому
був такий непослух, чому
не хотіли, затягували з
цими роботами ті, хто
згідно свого службового
обов’язку повинен давати „зелене світло” цим
документам? Бо під їхнім
патронатом діяли приватні земельні служби і
вони наживалися на поневіряннях простих сільських трударів. Земля
для них була „золотою”
наживою. Переконаний,
що Уряд не дозволить
збиткуватися над тими,
хто має право на землю.
Щиро дякували щасливі люди за безкоштовно отримані державні
акти на землю. Збулася
їх мрія. Відтепер вони
на свій розсуд розпоряджатимуться нею, бо вони законні її
власники.
Михайло РАЙДА,
депутат районної ради,
фракція БЮТ.

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта
Макарівська районна рада повідомляє, що на виконання законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін
до Декрету Кабінету Міністрів України», «Про прибутковий податок з
громадян» №129/98 від 13.02.1998
р., на виконання Указу Президента
України від 28 червня 1999 року №
746/99 «Про внесення змін до Указу
Президента України від 3 липня 1998
року № 727 «Про спрощену систему

оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємства» підготовлено проекти рішення, якими
передбачається встановлення ставок єдиного податку для фізичних
осіб, які здійснюють підприємницьку
діяльність без створення юридичної
особи на 2010 рік та встановлення розміру фіксованого податку на
2010 рік.
Розробник проекту - Державна
податкова інспекція у Макарівському

районі. Проект регуляторного акта
та аналіз регуляторного впливу буде
опубліковано в газеті «Макарівські вісті» 27 листопада 2009 року.
Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб їх об’єднань
приймаються за телефоном в письмовому вигляді за адресою:
08000, Київська область, смт Макарів, вул. Гагаріна, 7, Державна податкова інспекція у Макарівському
районі.

БУДЬТЕ З НАМИ –
ЧИТАЙТЕ
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»
З 1 вересня розпочалася передплата
на 2010 рік на „Макарівські вісті”.
Якщо ви наш постійний читач, то знаєте, що районка ні разу не підводила своїх
читачів. Ми й надалі оперативно інформуватимемо вас про життя Макарівщини та
його людей, надаватимемо, враховуючи
читацькі пропозиції та побажання, консультативну допомогу з найрізноманітніших питань, триматимемо в курсі цікавих
новин області, країни, світу, астрологічних
прогнозів, подаватимемо корисні поради
в господарських справах. До вашої уваги
7 програм телебачення, реклама.
Редакція планує з другого півріччя 2010
року збільшити кількість сторінок газети до
16. Тож, звичайно, зросте і її передплатна
вартість з того періоду. У вигоді залишаться ті читачі, котрі передплатили газету уже
зараз на весь наступний рік.
Щоб уже з 1 січня 2010 року отримати
перший номер газети, завітайте до найближчого відділення зв’язку й оформіть
передплату.
Передплатна вартість:
на півроку – 39.42 грн.,
на рік - 78.84 грн.
Наш індекс: 61291
Поштові послуги:
на 6 міс. - 2.55 грн.,
на рік - 3.90 грн.

ДЕНЬ СВОБОДИ
УКРАЇНИ

Щороку 22 листопада в Україні відзначатиметься
День Свободи. Саме цього дня після першого туру
Президентських виборів 2004 року сотні тисяч людей
вийшли зі своїх домівок і вирушили на Київ, щоб відстояти своє право на Правду, на Вибір. Ми вийшли
проти Корупції, проти Неправди і Несвободи.

Фото 2004 р.

ПЛАН

підготовки проектів регуляторних актів «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних
осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи на 2010 рік» та
встановлення розміру фіксованого податку на 2010 рік Макарівської районної ради
№ з/п

Назва проекту
регуляторного
акта

Ціль призначення
регуляторного акта

1

Проект рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для
фізичних осіб, які
здійснюють
підприємницьку діяльність без створення юридичної
особи на 2010 рік»

Встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи
відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
та Указу Президента України від 28
червня 1999 року № 746/99 «Про
внесення змін до Указу Президента
України від 3 липня 1998 року № 727
«Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів
малого підприємництва».
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Проект рішенВстановлення розміру фіксованя «Про встанов- ного податку відповідно до Закону
лення розміру фік- України «Про внесення змін до Десованого податку» крету Кабінету Міністрів України»
Про прибутковий податок з громадян» № 129/98 від 13.02.98 р.

Термін розробки
проекту регуляторного акта (квартал)

ІV квартал
2009 року

ІV квартал
2009 року

Найменування
підрозділу, відповідального за розробку
проекту акта,
регуляторного акта,
№ телефону

Державна податкова інспекція у Макарівському районі
Тел.: 045-78-521-43,
045-78-521-63,
045-78-510-08

Державна податкова інспекція у Макарівському районі
Тел.: 045-78-521-43,
045-78-521-63,
045-78-510-08

Григорій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
заступник голови районної ради.

Українцям вдалося скинути внутрішні кайдани і,
здавалося, – подолати ненависну Систему.
Нині кожен з нас зробив свої уроки з Майдану. Не
завжди оптимістичні, часто – гіркі. Політична ситуація
у країні складається не на користь тих, хто виборював свободу холодними листопадовими днями 2004
року.
День Свободи нині нагадує українцям про їхню гідність, про їхнє право вибору, про те, що ніколи авторитарний порядок не повинен повернутися на українську землю. Будь-яка політична сила не повинна
приватизувати нашого свята. День Свободи однаково
належить як політикам, так і всім українцям, які зуміли
захистити свою людську гідність. Днем Свободи має
бути кожен день кожного українця.
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•

ОДНИМ АБЗАЦОМ

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації
торгівлі, не можна продавати на ринках молоко ручного доїння та м’ясо худоби, забитої на особистих дворах. Такі зміни в Законі України “Про безпеку і якість
харчових продуктів“ мали набути чинності з січня 2010
року, але уряд продовжив мораторій цих поправок ще
на п’ять років.

•

Прес-служба Міністерства у справах сім’ї, молоді
та спорту нагадує, що 1 січня 2010 року набуває чинності Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей“, ухвалений 19 травня 2009 року. Він
передбачає запровадження додаткових соціальних
гарантій багатодітним сім’ям. Серед іншого, багатодітні родини, які мають троє і більше неповнолітніх дітей, отримають право на 50% знижку оплати за користування житлом та комунальними послугами (у межах
середніх норм споживання), 50% знижку вартості
палива, якщо вони проживають у будинках без центрального опалення, і таку ж знижку абонентної плати
за користування квартирним телефоном та право на
позачергове його встановлення.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЗАКОНУ
УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ»: ДУМКИ ЛЮДЕЙ

ЗАЛИШИТИ
ВЕРХОВНА РАДА
Думаю, що кожного пересічного громадянина у
новому проекті Конституції України насамперед зацікавив розділ ІІ, у якому йдеться про права, свободу
й обов’язки. Читаючи, я перш за все відзначила, що у
порівнянні з нині діючою Конституцією, у запропонованому проекті більш розширені права людини і в ст. 25
записано, що „права і свободи людини і громадянина,
закріплені Конституцією України, не є вичерпними”. У
ст. 32 вказується: „держава створює умови для ефективного здійснення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями на самостійну, соціальну інтеграцію
та повноцінну участь у суспільному житті”, що свідчить,
що саме держава виступає гарантом захисту цих громадян. І це дуже добре. Адже люди з фізичними вадами
потребують, як ніхто інший, соціального захисту.
Підтримую й ст. 34, у якій говориться „ніхто не
може бути заарештований або триматися під вартою
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на
підставах та в порядку, встановлених законом”, і ще
„застосування тримання особи під вартою як тимчасовий захід, обгрунтованість якого протягом 24 годин
з моменту фактичного затримання має бути перевірена судом”, а не утримувати під вартою 72 години.
Щодо інших окремих розділів, я не згодна з тим,
щоб змінювати назву Верховна Рада на назву Національні Збори України. У ст. 87 (розділ IV) говориться,
що „народним депутатом може бути обраний громадянин України, який має право голосу”. На мою думку,
все ж таки доцільніше обирати народних депутатів не
з 18 років, а 21-го.
Проекти законів до парламенту не повинні подавати люди, а слід залишити це право Президенту, Верховній Раді, уряду.
Ольга СЕМЕНЕНКО,
вчитель історії Макарівської ЗОШ №1.

ГАРНІ СЛОВА,
ТА НЕЗДІЙСНЕННІ МРІЇ
Кожного ранку в ефірі національної радіокомпанії
всі бажаючі мають можливість почути рубрику «Обговорюємо проект нової Конституції України». Ось і наша
районна газета не стала осторонь даного питання і щораз висвітлює думки жителів Макарівщини або пропозиції щодо статей Конституції, задля її покращення.
Прочитавши новий законопроект, зацікавилася статтею 52, в якій йде мова про те, що „держава
створює умови, за яких кожен має змогу побудувати,
придбати або взяти житло в оренду або інше користування” – гарні слова, однак не кожен зможе скористуватися цим пунктом і реалізувати його, оскільки
основна маса населення, яка не має свого бізнесу, не
торгує земельними ділянками, а отримує заробітну
плату, працюючи в установах, організаціях, особливо, які фінансуються з державного чи місцевого бюджетів, може про це лише мріяти. Тому хотілось, щоб
такі гарантії були зазначені не лише на папері, а були
дієвими і стали реальністю для тисяч громадян.
Лариса РУДКО.

БЕЗ РОЖЕВИХ ОК УЛЯРІВ

ВДИВІТЬСЯ В ДИТЯЧІ ОЧІ

Переконаний, що кандидати на пост президента
України не дивляться тієї реклами, де батьки, обливаючись слізьми, благають багатих людей допомогти їхній дитині грошима на лікування. Хлопчикові потрібно
25 тисяч євро для операції недуги за кордоном. Скільки таких юних життів спас би такий кандидат, якби 2,5
мільйона гривень перерахував на лікування, а не у
ЦВК. Це була б його найлюдяніша передвиборна програма, програма заради спасіння майбутнього України. Вдивіться в ці дитячі очі, вони не хочуть вмирати.
Павло ТИНДИК.
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Микола ОНІЩУК: “ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ ПРАВО ВОЛОДІТИ
ПОВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО СВОЇХ ВИБОРЧИХ ПРАВ”
“Для українського народу інститут виборів є найбільш
важливим, а самі вибори є ключовим елементом політичного процесу та визначальною характеристикою участі
громадян у політичному житті”, – переконаний міністр
юстиції України Микола Оніщук. Про вибори, виборчі права громадян та роботу Міністерства юстиції у цей відповідальний період докладніше розповів головний правник
країни Микола ОНІЩУК.
– Як Ви в цілому оцінюєте демократичні перетворення в країні і виборче законодавство в
цілому?
Вибори та демократія, як суспільні явища,
невід’ємні одне від одного,
вибори є умовою становлення демократії, її ключовим виміром і, в певній мірі,
її результатом.
Попри певну недосконалість чинного виборчого
законодавства Україна досягла значного поступу в
останні роки у проведенні
прозорих і демократичних
виборів. Після парламентських виборів 2006 року
спостерігачі від Євросоюзу,
ради Європи та ОБСЄ майже одноголосно заявили,
що вибори відбулися чесно
і відкрито.
На належному рівні пройшли і позачергові вибори
до парламенту в 2007 році,
що були визнані Парламентською асамблеєю Ради
Європи як демократичний
механізм
врегулювання
політичної ситуації. Відтак Україна поступово долає негативний імідж, який
утворився у 2004 році, коли
президентські вибори були
визнані сфальсифікованими.
– Як на Вашу думку,
потрібно внести зміни у
виборче законодавство?

В першу чергу мова йде
про нагальну потребу в удосконаленні виборчої системи та запровадження відкритих виборчих списків на
виборах представницьких
органів влади. Це дозволить оптимізувати порядок
організації та проведення
виборів, завершить формування реєстру виборців
та утвердження ефективних юридичних механізмів
судового та позасудового
захисту виборців.
Подібні зміни мають
позитивно сприяти більш
повній реалізації виборчих
прав громадян. Потрапивши на виборчі дільниці, громадяни повинні володіти
повною інформацією щодо
своїх виборчих прав. До
речі, за ініціативою Міністра
юстиції вже створено більше ніж сімсот громадських
приймалень, що надають
населенню
безоплатну
правову допомогу, в тому
числі і по виборчих правах. У кожному обласному
управлінні юстиції можуть
отримати
кваліфіковану
консультацію. Саме управління юстиції областей на
регіональному рівні виступають основним ініціатором здійснення правоосвітніх заходів, у тому числі і з
роз’яснення законодавства
про вибори.
– Давайте поговоримо

про реєстр виборців. Багато політиків спекулюють цим питанням. Яким
чином виглядає сьогодні
ситуація із формування
реєстру?
Особлива роль органів
юстиції, які покликані брати участь у забезпеченні
реалізації державної правової політики, полягає у
підготовці відомостей про
виборців до відповідного
органу ведення Реєстру виборців відповідно до Закону України “Про Державний
реєстр виборців”.
На виконання постанов Центральної виборчої
комісії від 18 травня 2009
року № 27 та від 31 липня
2009 року № 80 відділами
реєстрації актів цивільного
стану була проведена досить об’ємна робота. В результаті органами ведення
Державного реєстру виборців було надано інформацію про виборців за період з 1 лютого 2006 року до
кінця серпня 2009 року. Ця
інформація стосується приблизно 3 450 000 виборців.
– Яких кроків варто
очікувати від Міністерства юстиції в подальшому у виборчому процесі ?
В першу чергу ми сконцентровуємо увагу на правопросвітницькій
роботі,
яка спрямована на підвищення правової культури
учасників виборчого процесу. З метою створення
належних умов та сприяння
проведенню виборів Президента України у жовтні
2009 року – січні 2010 року
буде активізована робота
органів юстиції, зокрема
з роз’яснення виборчого

законодавства учасникам
виборчого процесу. Мова
піде про активну роботу
громадських приймалень
з надання громадянам
консультативної допомоги з питань виборчого законодавства. Також територіальні органи юстиції
повинні більш оперативно
розглядати та приймати рішення на повідомлення про
зміни структурних утворень
тих політичних партій, що є
суб’єктами виборчого процесу.
Міністерство
юстиції
та його територіальні органи
забезпечуватимуть
роз’яснення у засобах масової інформації положень
законодавства про вибори,
а також навичок у його застосуванні. Органам юстиції доручено разом із членами окружних виборчих
комісій підвищувати кваліфікацію членів дільничних
виборчих комісій, надавати
їм консультативну допомогу з питань застосування
Закону України “Про вибори Президента України”.
Я переконаний, що вибори є інструментом зміцнення довіри громадян
як до української влади,
так і до політичних партій
і цілого ряду політичних
інститутів.
Напередодні
чергових президентських
виборів, українська влада
та суспільство мають довести відданість принципам демократії, провівши
по-справжньому вільну і
чесну виборчу кампанію.
Це буде запорукою подальшої реалізації демократичних перетворень у
суспільстві.

РЕГІОНАЛИ НЕ ДОЗВОЛЯТЬ УРЯДУ
ІГНОРУВАТИ БІДНІСТЬ

Для простих громадян, які намагаються хоч якось вижити в нелегких
економічних умовах, вже давно перестало бути таємницею, що обіцянки
уряду покращити життя українців прямо протилежні їх реальним діям.
Нещодавно країна спостерігала,
як Прем’єр-міністр і підконтрольна їй
коаліція усіма способами намагалися заблокувати прийняття важливих
рішень, спрямованих на покращення рівня життя. Але це їм не вдалося,
Партія регіонів домоглася прийняття
Верховною Радою закону про підвищення соціальних стандартів. На
черзі для регіоналів - примусити уряд
терміново виконати прийняті закони.
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович заявив, що регіонали візьмуть під
контроль виконання закону про внесення зміни до державного бюджету
на 2009 рік у частині фінансування
підвищення соціальних стандартів.
При цьому він зазначив, що у випадку невиконання урядом цього закону Партія регіонів має намір звернутися в Генеральну Прокуратуру
України для відповідної реакції.
«А чиновникам, які закликають
сьогодні не платити по закону, їм, я
вважаю, потрібно добре подумати», підкреслює лідер Партії регіонів.
За словами Віктора Януковича,
Партія регіонів в обов’язковому порядку доб’ється реалізації цього закону, і підвищені пенсії, мінімальні
заробітні плати будуть виплачені з
розрахунку на 1 листопада 2009 року.
Прикро визнавати, що в одній із
найбільших країн Європи за даними
офіційної статистики майже 30% громадян знаходяться за межею бідності.
Найбільшим парадоксом є те, що найбіднішими є працюючі люди. Особли-

во болючим це питання стало в часи
кризи. В 2009 році через інфляцію та
цинічну відмову уряду від виконання
законодавства щодо підвищення соціальних стандартів кількість бідних
людей продовжує зростати.
«Українці ніколи не пробачать
Прем’єр-міністру небажання піднімати соцстандарти в країні», - переконаний лідер Партії регіонів Віктор
Янукович.
За його словами представники
влади «наполегливо знищують економіку держави, проводять внутрішню
політику, відірвану від народу». «Влада довела країну до руїн», - вважає лідер Партії регіонів.
Експерти констатують, що криза
через відсутність антикризової програми перейшла в стадію депресії, а

це негативно впливає на психологічний стан суспільства. Дослідження
показало шокуючі реалії: тільки 10%
українських громадян вважають, що
криза «виявилася легша, ніж очікувалось», а для 47 % опитаних вона
виявилася «важчою, ніж могли собі
уявити».
Ухиляючись від виконання соціальних законів, влада вкотре показала справжнє обличчя і остаточно втратила підтримку навіть серед
своїх симпатиків 2004 року. На думку
Віктора Януковича, люди, які під час
«помаранчевої» революції стояли на
Майдані в Києві, «більше цього робити не будуть. Їх зараз палицею туди
не заженеш».
Олександр СТЕПАНЕЦЬ.
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«ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» В РАЙОНІ
ВЖЕ МАЄ СВІЙ ВЛАСНИЙ ІНТЕРНЕТ-САЙТ
Три П - Порядність, Професіоналізм, Патріотизм - це перший сайт в Макарівському
районі, який розроблений за власної ініціативи
активістів та членів «Громадянської позиції» в
Макарівському районі, який відображає реалії
життя, реалії того, що навколо нас – жителів
Макарівщини.
Сайт 3р.net.ua створений для висвітлення
діяльності представництва ВГО “Громадянська позиція” у Макарівському районі Київської
області з інформацією
про діяльність представництва ВГО “Громадянська позиція” у
Житомирській області,
які діють під спільною
метою сприяння розбудові правової держави,
сприяння втіленню в
життя принципів: П - ПОРЯДНОСТІ, П - ПРОФЕСІЙНОСТІ, П – ПАТРІОТИЗМУ.
На сторінці нашого сайту є різні рубрики:
рубрика «Новини Макарівського району», в якій
постійно відображається інформація про нашу
діяльність в районі, рубрика «Дістало», в якій
міститься інформація щодо болючих питань
жителів Макарівщини, рубрика «Анатолій Гри-

ценко», в якій міститься інформація про лідера
ВГО «Громадянська позиція» на всеукраїнському рівні - Анатолія Степановича Гриценка.
Якщо Ви вважаєте, що принципи ПОРЯДНОСТІ, ПРОФЕСІЙНОСТІ, ПАТРІОТИЗМУ є
основоположними, а також розділяєте нашу
“Громадянську позицію”, долучайтесь до команди
представництва
ВГО
“Громадянська позиція” у
Макарівському районі.
Для цього пишіть нам листа з
інформацією про
себе на адресу
info@3p.net.ua
Користуючись
нагодою,
дякую
активістам та членам представництва «Громадянської позиції»
в Макарівському районі за ідею щодо створення власного сайту, яка відразу ж була втілена
в життя.
Олексій КОБА,
координатор представництва
ВГО «Громадянська позиція»
в Макарівському районі.

ПОДАТКІВЦІ
ПЕРЕВІРЯЮТЬ АПТЕКИ
Днями відбулася прес-конференція першого заступника ДПІ
у Макарівському районі Ірини Анатоліївни Багінської та тему
„Щодо контролю органів ДПС за реалізацію лікарських засобів
і виробів медичного призначення”. На неї були запрошені представники місцевих ЗМІ.
На зустрічі з журналістами Ірина Анатоліївна зазначила, що
Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко доручила ДПА України,
Державній інспекції з контролю за цінами спільно з Державною
інспекцією з контролю за якістю лікарських засобів з 2 листопада
провести перевірки всіх аптечних мереж. Такі перевірки були запроваджені за двома напрямами: перший - наявність в аптеках мінімального пакета медикаментів і медичних засобів; другий - контроль за цінами на лікарські засоби, котрі не повинні перевищувати
ті, що були до епідемії.
Власне податківці розпочали масштабні перевірки аптек ще 30
жовтня, створивши 700 робочих груп, до роботи в яких залучено понад 1500 працівників підрозділів податкового контролю юридичних
осіб, оподаткування фізичних осіб, податкової міліції.
Контролюючими заходами були охоплені аптеки в усіх регіонах
України. В ході перевірок понад 2 тис. учасників ринку виявлено
41 випадок порушення податкового законодавства та встановлено 177 фактів завищення цін на медпрепарати. До основних виявлених правопорушень належать не проведення готівки через реєстратори розрахункових операцій та несвоєчасне оприбуткування
готівки.
За результатами проведених податківцями 280 перевірених аптек на предмет виконання порядку здійснення розрахунків готівкою
на них було накладено штрафні санкції в розмірі 410 тис. грн. Підготовка матеріалів для застосування штрафів за аналогічними фактами відхилення від букви закону ще на 6 млн. грн. триває.
Для застосування санкцій до Держінспекції з контролю за цінами передані матеріали перевірок по 20 аптеках, у яких встановлено
перевищення цін.
Перший заступник начальника ДПІ в Макарівському районі повідомила, що за ухилення від сплати податків та фіктивне підприємництво вже порушено кримінальну справу проти конвертаційного центру, серед клієнтів якого були один із лідерів столичного
фармацевтичного ринку та фіктивне товариство з обмеженою відповідальністю. Попередньо встановлено, що ними незаконно проконвертовано у готівку більш ніж 5 млн. грн.
Конкретних учасників фармацевтичного ринку в правильності
здійснення розрахунків з держбюджетом яких є підстави сумніватися, податківець також озвучила: це - „Дарниця”, „Київський вітамінний завод”, „Біофарма” та інші досить відомі підприємства.
Ірина Анатоліївна запевнила, що про дії податківців зі стабілізації ситуації на фармацевтичному ринку платники податків будуть
постійно інформовані й навела слова заступника голови ДПА України Наталії Рубан: „Ми жорстко реагуватимемо на прояви недобросовісності серед аптекарів. Якщо вони не бояться потрапити в поле
зору підрозділів прокуратури, органів внутрішніх справ, податкової
міліції, то така вже їхня доля. Але, гадаю, навряд чи знайдеться лиходій, який виявить бажання бавитися з державою в цій ситуації, не
кажучи вже про моральний бік справи”.
Журналістів місцевих ЗМІ цікавила ситуація щодо контролю
податківців за реалізацією лікарських засобів і виробів медичного
призначення в районі. Як повідомила Ірина Анатоліївна, в ДПІ у Макарівському районі теж створена робоча група з контролю за реалізацією лікарських засобів і виробів медичного призначення. Перевірки проводяться щоденно. Станом на 17 листопада встановлено
одне порушення – це завищення цін на вироби медичного призначення та на лікарські засоби. Інформація про виявлені порушення
подана до ДПА в Київській області.
Інф. „М.в.”.
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ДО 65-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО УГВР
Цього року виповнилося 65 років з часу створення Української
Головної Визвольної Ради (УГВР)
– підпільного парламенту та уряду України. УГВР була створена
для об’єднання всіх національновизвольних сил українського народу, щоб з одного центру керувати
визвольною боротьбою за Самостійну Соборну Українську Державу
та репрезентувати перед зовнішнім
світом волю українського народу:
“УГВР – це не нова політична організація, яка буде конкурувати з іншими. Це непартійний орган народу,
завдання якого – координувати існуючі угруповання для боротьби за
державність» – зазначав член Президії УГВР М.Прокоп.
11–15 липня 1944 року біля с.
Сприня Самбірського району відбувся Перший Великий З’їзд УГВР,
на якому було прийнято Універсал
УГВР, Платформу і Устрій УГВР –
праобраз конституції УГВР та програму Парламенту, затверджено
текст Присяги Вояків УПА. Тоді ж
Президентом УГВР було обрано Кирила Осьмака.
Українська Повстанська Армія
перебувала у повному підпорядкуванні УГВР. “З моменту створення

УГВР Українська повстанська армія
підпорядковується лише УГВР і визнає її за єдине своє керівництво…”
– слова командувача УПА Романа
Шухевича, який став головою Генерального Секретаріату УГВР. Присутність очільників УГВР в Україні
була обов’язковою, щоб керувати діями визвольного руху на її території.
УГВР мала власні друковані видання «Самостійність» і “Вісник”. У
них публікувалися постанови УГВР,
звернення до народу, ідеологічнопрограмові, політичні статті та матеріали на актуальні теми.
УГВР – це була непартійна організація, свого роду, підпільний всеукраїнський парламент, а її Секретаріат – підпільний український уряд.
Національно-визвольна боротьба під керівництвом УГВР тривала
до середини 50-х років. Вона завершилася арештом Василя Кука,
останнього командира УПА та Генерального секретаря УГВР.
УГВР і нині може слугувати прикладом єднання заради спільної мети
– будувати Українську державу.
Оксана ГАЛЬКО,
співробітник Українського інституту національної пам’яті, кандидат історичних наук.

НА ТЕМУ ДНЯ

ЕПІДЕМІЯ : З Е РНА - О КРЕ М О,
ПОЛО ВУ - О КРЕ М О

ЧОМУ НЕ ЗБІГАЮТЬСЯ ДУМКИ ПОЛІТИКАНІВ І ОЦІНКИ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕРТІВ?
Епідемія грипу в Україні йде
на спад. Відповідно й політичні
спекуляції навколо неї припиняються. Наразі у фахівців є можливість висловити свою позицію
й бути почутими. Адже саме оцінка кваліфікованих медиків може
вважатися об’єктивною, а будьякі заяви політиків, у першу чергу, мають політичну складову, тим
більше, напередодні виборів.
У процесі боротьби з епідемією Юлії Тимошенко довелося зіткнутися з усіма проблемами, що
накопичилися в українській медицині. І те, що окремі політики,
особливо це стосується Віктора
Януковича, в усьому звинувачують діючу владу, як мінімум, некоректно. Нібито Віктор Федорович
зі своєю командою і не був при
владі три з половиною роки. Стан
вітчизняної медицини – надбання
всіх трьох президентів, семи парламентів і п’ятнадцяти урядів.
Крім того, оцінюючи роботу уряду Тимошенко, необхідно
врахувати, що його ресурс у боротьбі з епідемією обмежений
умовами світової економічної
кризи, а також шаленою протидією з боку Президента. Ющенко,
як відомо, наклав вето на закон
про виділення мільярду гривень
на боротьбу з епідемією й мо-

дернізацію охорони здоров’я.
Крім того, він призупинив постанову Кабміну про закупівлю
апаратів для штучної вентиляції
легенів та іншого медичного обладнання.
Як відомо, незважаючи на
той бруд, який Ющенко виливає на Кабмін, єдиний член із
його команди, хто має стосунок
до медицини, позитивно оцінив
діяльність Тимошенко. «Сьогодні зроблені адекватні кроки урядом України, санітарноепідеміологічною службою та
медиками країни. Всесвітня організація охорони здоров’я вважає дії Юлії Тимошенко розумними й адекватними. Я, як лікар
і професіонал, також вважаю дії
українського уряду логічними»,
– відзначив голова Національної
ради з питань охорони здоров’я
при Президентові України Микола Поліщук.
Відзначимо також той факт,
що фахівці світового рівня також позитивно оцінюють роботу
української влади з подолання
епідемії грипу. Вони вважають,
що ті обмежені ресурси, які має
в розпорядженні Тимошенко, використані цілком раціонально й
ефективно. «Ми можемо лише
похвалити роботу українського

уряду за те, наскільки швидко й
адекватно він почав діяти у відповідь на епідемію», – заявив на
спеціальній прес-конференції у
Києві керівник міжнародної місії
Всесвітньої організації охорони
здоров’я Юкка Пуккіла, котрий
безпосередньо вивчав ситуацію в
Україні. Також він висловив подяку уряду та Міністерству охорони
здоров’я України за підтримку і
надання повного й безперешкодного доступу до інформації. Як
повідомив Пуккіла, працівники
сфери охорони здоров’я допомагають членам місії й водночас
вирішують проблеми щодо боротьби з епідемією.
«Вони відіграють надзвичайно важливу роль, і ми хотіли б ще
раз нагадати про необхідність забезпечення не тільки захисту пацієнтів, а й про власний захист»,
– заявив Ю. Пуккіла.
Раніше ще один представник ВООЗ Грегорі Хартл заявив,
що заходи безпеки, які здійснює
український уряд у боротьбі з
епідемією грипу, цілком розумні. «Зачиняючи школи й забороняючи масові зібрання на ранніх
етапах епідемії, ви зможете уповільнити розповсюдження вірусу,
– сказав Г. Хартл.
Іван ЛЕОНІДОВ.

СПІЛЬНО БОРЕМОСЬ ІЗ ГРИПОМ
З початку епідемії станом на 17 листопада захворіло 1239 осіб, з них грипом – 26, ГРВІ – 1213.
Госпіталізовано 129 хворих (дорослих – 62; дітей
–67).
За останню добу всього зареєстровано 61 хворий (дорослих – 45, дітей – 16).
Госпіталізовано 4 хворих
Захворіло 30 медичних працівників.
З початку епідемії відібрано матеріал для вірусологічного обстеження в 5 хворих (1 дорослий, 4
дітей до 18-ти років).
Направлені приписи керівникам установ та підприємств (8), сільським головам (38) з виконання заходів щодо запобігання розповсюдження захворювання на ГРВІ, грип та пандемічний грип, викликаний
вірусом А/Н1N1 Каліфорнія серед населення району.
Проведено перевірку закладів торгівлі, автовокзалу,
організацій та підприємств (незалежно від форми
власності), всіх відділень ЦРЛ з дотримання протиепідемічного режиму в період підвищеної захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Складено акти
результатів перевірок та надані пропозиції.
30 жовтня відбулося засідання надзвичайної
протиепідемічної комісії «Про забезпечення заходів

щодо профілактики грипу та ГРВІ в епідсезон 20092010 рр., попередження заносу та розповсюдження
пандемічного грипу типу А/Н1N1 в районі». Її рішення доведено до відома керівників установ.
Фахівцями санепідемслужби проведено перевірки 35 об’єктів нагляду, серед них автостанція, автопарк, підприємства торгівлі та громадського харчування, дитячий будинок «Барвінок»,
лікувально-профілактичні заклади, притулок для
одиноких та непрацюючих громадян, установи
та організації, які проводять прийом громадян.
В ході їх виявлені недоліки у дотриманні протиепідемічного режиму, а саме: не всі працівники
торговельних закладів дотримуються маскового
режиму, недостатньо ці ж заклади забезпечені дезінфікуючими засобами. Керівникам цих закладів
та установ направлені приписи, де запропоновані
заходи щодо недопущення розповсюдження грипу та ГРВІ, проведено роз’яснювальну роботу серед персоналу. За виявлені порушення санітарногігієнічних вимог накладено 8 штрафів.
Володимир ТАРАСЕНКО,
головний санітарний лікар
районної санепідемстанції.
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Є ПРОБЛЕМА

КОМУ - ВЕРШКИ, КОМУ - КОРІНЦІ,
АБО ПРО РОБОТУ ПЕРЕВІЗНИКІВ У РИНКОВИХ УМОВАХ

Життєвий рівень українців, на жаль, ще не досяг того рівня, коли кожен
має змогу їздити на власному авто. Тож і покладається на громадський
транспорт. У районі займаються пасажирськими перевезеннями ТОВ
«АТП «Стріла», Фастівське АТП, АП №№5 і 4 КП «Київпастранс», ПП «Павлік
А.В.». У загальній кількості чисельність маршрутів становить 63. З них АТП
«Стріла» обслуговує 31. Здійснювали рейси донедавна ще й автобуси ПП
«Дідович О.Я.», який був зареєстрований у Києві. Як бачимо, проторували
до нас дорогу з сусіднього району та столиці. Є попит – є й пропозиції. А
людині байдуже, з якого товариства чи приватного підприємства автобус,
аби їхати, а якщо й не тіснитися, сидячи в салоні, то й поготів… І було б все
добре, але у ринку свої закони, де сильніші поглинають слабших, де замість здорової конкуренції ведеться нечесний бізнес.
Заступник директора ТОВ «АТП всіх негараздах у роботі сьогодні за«Стріла» з перевезення А.В.Лісовсь- безпечує перевезення пасажирів і на
кий у ході розмови насамперед поді- нерентабельних рейсах.
лився наболілим: як і в кожному труНаскільки задовольняє нас, передовому колективі є свої проблеми. січних громадян, надання послуг цим
Для автопідприємства однією з них підприємством? Якось до редакції
стали «заїжджі» перевізники.
завітала жіночка з Мотижина. Її обу– Всі рейсові маршрути, – роз- ренню не було межі.
повідає Анатолій Володимирович,
– До певного часу в наше село,
– нами відпрацьовані з тим, щоб не – розповідала вона, – їздили автоїздили автобуси порожняком і людей буси часто й не було проблем, щоб
влаштовували години рейсів. Приват- дістатися у Макарів. Відколи «з’їли»
ні перевізники стали «підрізати» наші перевізників з Києва, стало накладавтобуси, приїжджаючи на зупинку й но. Рейсовий автобус макарівського
забираючи людей за 5-10 хвилин до автопідприємства «Стріла» їздить
відправки рейсового. Просто кажучи, через село у Макарів один раз на
перевізники «украли» наші рейси. Я день. Легше до Києва добратися, бо
розумію людей, які хочуть заробити автобусних рейсів до столиці десять.
гроші, але ж і ринок має бути з цивілі- Я часто їжджу до матері, яка потрезованим обличчям. Бажають приватні бує допомоги, і не завжди вдається
підприємці займатися пасажирським встигнути на рейсовий автобус. Та й
перевезенням, нехай відпрацьовують квитки в ньому набагато дорожчі, ніж
свої маршрути. І якщо вже беруться за брали київські перевізники.
цю справу, то не сезонно працюють,
А ще краще почути відгуки людей,
коли влітку потік пасажирів набагато їдучи автобусом. Один одного пасабільший, ніж взимку. Не хочуть вони жири не знають, тож висловлюються
безкоштовно возити людей, які мають відверто. Діалог приблизно відбуваправо на пільговий проїзд, відправля- ється такий:
ють пенсіонерів у наш автобус.
– Куди лізеш? – кричать із салону
З приводу цього цікавимося дум- автобуса тим, хто намагається зайти
кою начальника відділу житлово- у переповнений транспорт у годину
комунального господарства райдер- «пік», особливо у пільговий день, коли
жадміністрації О.В.Підоріної.
пенсіонери не платять за проїзд. – Не
– Сьогодні наше автопідприємство бачиш, вже й так, як оселедці в бочці?
обслуговує майже всі села району,
– А ви вперед просуньтеся, – пронавіть найвіддаленіші населені пунк- понують знадвору.
ти, – говорить Оксана Володимирів– В яку середину? Дихнути не
на, – закриваючи у т.ч. нерентабельні можна, так здавили, – продовжуєтьмаршрути. «Заїжджі» перевізники ся діалог.
шукають вигідні маршрути, де велиВрешті-решт під натиском чолокий потік пасажирів. У них позиція не вічої сили всі «впихаються» у салон
в тому, щоб надавати послуги насе- автобуса і водій зачиняє двері. Поленню, а якнайбільше заробити гро- їхали. А далі починаються відгуки про
шей на перевезеннях. «Борючись» за «комфорт» поїздки. На адресу автопасажирів, обирають вони маршрути підприємства знервовані люди висамовільно. За відхилення від дозво- словлюють думки вголос, добираючи
леного йому маршруту не раз штра- слова, які краще не повторювати.
фували ПП «Дідович О.Я.». До речі, це
Мають місце звернення щодо
приватне підприємство продовжувало роботи автопідприємства «Стріла»
працювати на території нашого райо- до районної держадміністрації. І трену й по закінченні дії дозволу Київської ба віддати належне дирекції, по них
облдержадміністрації на перевезення вживають заходи.
пасажирів на автобусному маршруті,
– 9 листопада розпочалася опеяке вона видає за поданням облас- рація «Автобус», – розповідає старного конкурсного комітету. За резуль- ший державтоінспектор з обслуготатами конкурсу ці маршрути тепер вування Макарівського району при
вибороло ТОВ «АТП «Стріла», яке при УДАІ ГУ МВС України в Київській об-

ласті С.В.Шанько, з яким також ведемо розмову на дану тему. – В ході
перевірок даного транспорту вже
виявлено 11 порушень. З початку
року - 76. Якщо говорити конкретно
про автопідприємство «Стріла», то
технічний стан його транспортних
засобів бажає кращого, але треба
віддати належне, тут перед виїздом
на маршрути автобуси проходять
технічний огляд, водії – медичний.
Нас більше хвилюють напівлегальні
та нелегельні перевізники.
– Як їх виявити?
– Те, що водій займається незаконним перевезенням людей, довести дуже важко, – продовжує Сергій
Володимирович. – Під час перевірки
він пояснює, що то його знайомі попросили «підкинути». А самі ж пасажири підтвердять, що гроші не платили.
Наведу такий приклад: їздив приватний автобус Маковище-Макарів.
Спочатку довелося доводити, що він
регулярно здійснює маршрут. А потім
ще й з’ясувалося, що водій немає ліцензії на даний вид діяльності. Часто
той факт, що водій не має відповідних документів, установлюється вже
після того, як автобус чи таксі потрапить в аварію. У виявленні нелегалів
ми потребуємо допомоги сільських та
селищних голів. Хіба вони не знають,
що автобус «заїжджий». Якщо самі не
бажають з таким перевізником боротися, то могли б хоча повідомляти ДАІ.
Ми маємо право порушника оштрафувати за незаконні дії, притягнувши
до адміністративної відповідальності.
«Нелегали», – додає Сергій Володимирович, – не видають квитки
(а це таки документ для отримання
страховки у разі ДТП). «Борючись»
за пасажирів, такі перевізники нехтують відпочинком. Втомлений водій за
кермом – одна з багатьох причин аварій на дорогах. Люди не підозрюють,
наскільки небезпечно сідати в таке,
з дозволу сказати таксі. Нещодавно
в Калинівці на світанку на 49-му км
траси Київ-Чоп водій мікроавтобуса,
заснувши, в’їхав у вантажівку. Дев’ять
людей отримали різної тяжкості тілесні ушкодження і були доставлені у
центральну районну лікарню.
Конкуренція у ринкових умовах –
це нормальне явище. Але будь-який
вид підприємницької діяльності має
бути узаконеним. Це стосується й пасажирських перевезень. Якщо водій
немає дозволу на перевезення пасажирів на автобусний маршрут, – це
порушення діючих нормативних актів
і карається законом. Нам же слід проявляти зваженість, сідаючи до перевізника, думати не як швидше добратися
до місця призначення, а про безпеку
свого життя. Недарма ж в народі кажуть: «Тихше їдеш – далі будеш».
Світлана ТРИГУБ.
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СПОГАДИ ОЧЕВИДЦІВ

Пріська Тихонівна МЕЛЬНИК:
– Життя було дуже важке. Гнали в колгосп на роботу, хто не йшов добровільно, то брали силою, а
хто не з’являвся цілий тиждень, того судили.
Врожай 1932 року був
дуже гарний, але люди не
бачили того всього, що
приробили. Щоб якось
прогодувати сім’ю, ходили
вночі на поля збирати колоски, що залишилися піс-

ля збору. Та ще ж і страшно
було, бо того, кого ловили,
судили. Добре, що була у
нашій родині корівка, яка
годувала всю сім’ю. Міняли молоко на картоплю,
цукор, буряки. А в людей
і того не було. Зернятка
пшениці розтирали в муку
і варили затірку. Їли без
нічого, бо про хліб тоді й
мови не було. Все, що придбала сім’я, щоб не вмерти

з голоду, забирали силою,
навіть горщик з рижієм і
той знайшли і забрали.
Але в Лишні не було такого
голоду, як у Мотижині чи
Пашківці. Там люди пухли
від голоду і вмирали цілими сім’ями. Не було навіть
кому ховати.
Прийшла до мене з іншого села дівчина і попросила їсти. В мене було дві
картоплини і буряки пече-

ні. Я їй дала, а вона трохи
з’їла і їй стало погано, бо
вже давно нічого не їла. І
тут же вона і померла.

Агрипина Макарівна ЛИТВИН:
- В 1928 році з батьком
вступили, проживаючи у
Лишні, в колгосп. У 1933
році була ланковою. Нам
тоді макуху давали, варили
галушки. А часто бувало,
поки все пороблю, прийду
на кухню, то все вже поїли.
Зостаюсь голодна. А вдома
все варили: і зілля, і кропи-

ву, і щавель, і рогозу. Біля
Карасевичового гаю жила
сім’я Кушків. Батько п’ятьох
дітей сокирою зарубав. Вимерла сім’я Розумних. Залишилися хлопчики восьми
і двох років. Під конторою
колгоспу сидять, плачуть,
їсти просять. Я дала меншому окраєць хліба, а

старшому кажу: «Потерпи, мерло, де-не-де світиться.
може, щось варити будуть, У Брусилові передали мені
то і тобі насиплють». На одного разу з тюрми гроші
другий день говорять, що на горілку. Я купила і хотіла
старший втопив у ставку віддати. А мене схопив міліменшого братика.
ціонер, відвів у якусь кімнаБатька мого в тюрму за- ту. А там жінка була – опухла
брали, то я ходила до нього страшно. Вона своїх діток
в Брусилів через Пашківку. порубала, в діжку засолила і
Страшно, село наче ви- їла. Страшний то був час.
Записала розповідь Л.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
с. Лишня.
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ЛІТСТУДІЙЦІ - НА ФЕСТИВАЛІ
Не так давно в місті Сєвєродонецьк пройшов кількаденний 13-й фестиваль дитячої поезії «Джерельце» імені Йосипа Курлата, поетичні рядки якого звернені до сучасників:
Вот лозунг, к высоткам зовущий,
Он требует много усилий.
«Дорогу осилит идущий!»
И пишущий тоже осилит.
120 юних поетів з різних міст України зібралися для
того, щоб випробувати свої сили в царині поезії, знайти нових друзів та однодумців. Побувала тут і учасниця
райлітстудії «Сузір’я» Макарівського ЦТДЮ ім. Д.Туптала
Світлана Ходаківська, отримавши грамоту та цінний подарунок. Урочиста церемонія відкриття фестивалю у палаці культури хіміків ЗАТ “Сєвєродонецького об’єднання
“АЗАК” розпочалась привітальною промовою мера міста
та концертною програмою, де свою творчість дарували
глядачам вихованці місцевих шкільних та позашкільних
навчальних закладів. Юні поети читали свої найкращі
твори. Мальовничому місту, що гостинно зустріло юнь
своїми красивими охайними вулицями та старовинними
пам’ятками, додавали святкового настрою міські сквери
та парки, немов охоплені полум’ям барвистого осіннього
листя.
Погожа романтична осіння пора спонукала до творчих
пошуків, до того ж у юних поетів була нагода поспілкуватися зі старшими колегами, які залюбки давали майстеркласи, розкриваючи секрети своєї поетичної творчості.
Інф. “М.в.“

ІЗ СКАРБНИЦІ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

«ЯК ЖЕ БУЛО ІЗПРЕЖДИ ВІКА...»

Бабусі із заснованого в жовтні 1975-го в селі Грузьке
фольклорного колективу “Живиця” навіть не здогадувалися, що через тридцять років пісні, які вони весь цей час
співають зі сцени сільського будинку культури, стануть
першорядними в жанрі сучасної інтерпретації української традиційної музики, яким нині захоплюються багато естрадних “зірок”.
2001 року в світ вийшов компакт-диск “Ой, як же було
ізпрежди віка” — традиційні пісні Правобережної Київщини”. Записи, що ввійшли до альбому, було зроблено в
селах Макарівського (Комарівка, Ніжиловичі, Грузьке, Козичанка) 1994 року та Києво-Святошинського району (с.
Лука) 1997 p., розташованих у межиріччі Дніпрових приток
Тетерева й Ірпеня. Науковці називають ці землі “перехідною зоною”, адже вони — на межі двох великих фізикогеографічних ареалів: лісового й лісостепового. У музичному фольклорі знайдено риси, притаманні поліській,
подільській і подніпровській традиціям. На відміну від Лівобережної Київщини, етнічна історія якої не відзначається
безперервністю, Правобережні землі предки-хлібороби
опанували “ізпрежди віка”. Вочевидь, саме тому зуміли
зберегти у своїй пам’яті найдавніший шар фольклору —
календарно-обрядовий, що нині відходить у небуття.
За словами етномузиколога Ганни Коропниченко,
яка записувала ці пісні, несподіванкою був запис у селі
Грузьке колядки про створення світу “Ой, як же було ізпрежди віка”, що віддзеркалює космогонічні уявлення наших предків.
Раніше такі колядки зустрічалися здебільшого в Західній
Україні. Наприклад, у книжці “Золотослов. Поетичний космос Руси-України” можна знайти аж шість варіантів колядки про створення світу. “До чого ж тут народження Христа?”
— запитають зацікавлені. Те, що об’єднує Різдво зі Сотворенням світу — важливість події. Оскільки віки, проведені з
православ’ям та греко-католицизмом, привчили українців
до однієї найважливішої дати — народження Сина Божого,
попередні уявлення мусили пристосуватися до неї, й пізніше фактично трансформувалися в єдине свято:
Пісня “Ой, як же було ізпрежди віка” після оприлюднення переросла рівень суто фольклорно-наукового
надбання: її активно використовують у різноманітних
обробках (найвідомішим став варіант у виконанні Олега
Скрипки й Ані Лорак у новорічному мюзиклі “Вечори на
хуторі поблизу Диканьки”).
У чому ж причина такої популярності пісні? На одному з музичних форумів знайшлося просте і влучне пояснення: “Характерні голоси отих бабусь, без яких ця пісня
“академічно” не звучить зовсім”. У голосах учасниць “Живиці” захована саме та магічна українська автентика, яка
зачаровує професійних музикантів.
Колядку в автентичному звучанні виконували Віра
Тихонівна Опар’єнко, Марія Володимирівна Машовець,
Катерина Миколаївна Машовець, Одарка Онопріївна Піхур, Надія Григорівна Моголівець, Раїса Гаврилівна Цируль. Багатьох із них уже немає з нами. “Живиця” співає в
оновленому складі, але їхні голоси продовжують звучати
на телебаченні й радіо в сучасних обробках.
Назву ще кілька відомих варіацій на тему, що мені вдалося відшукати в Інтернеті. Колишній очільник “Братів Гадюкіних” “Кузя” (Сергій Кузьмінський), створив обробку
колядки на диску “Giedi Prime Orchestra” з назвою “As It Was
from the Ancient Times”. Студія звукозапису “Атлантіс” у серії
“Сучасна інтерпретація традиційної української музики” випустила кілька компакт-дисків різних виконавців. “Аби МС”
в альбомі “Зелене” цієї серії представили два варіанти колядки — “Дайбо”. А заслужений діяч мистецтв України Юрій
Дерський представив її в альбомі “Весільні”.
Грузецькі жінки також зуміли зберегти пісню, що в
давнину супроводжувала ритуальні дії дівчат, щоб причарувати хлопців, — “Ой, не ходи, Барабашу”. Її переспів зробила група “Papalotl”. Обробки веснянок “Да
весняночко-паняночко” і “Вилети, ґулю, вилети” у виконанні “Живиці” увійшли до альбому “Зелене”, а також до
диска “Коралі” клавішника гурту “Друга ріка” Сергія Гери.
Думаю, що й надалі інтерес до автентичної української
пісні невпинно зростатиме, але, окрім популярності самих
пісень, хочеться, щоб таку саму популярність мали й колективи, які їх виконують, як, наприклад, ансамбль “Живиця”.
Євген БУКЕТ.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ 20-РІЧЧЯ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ В УКРАЇНІ
ПОКОЛІННЯ, ЯКЕ МИ
СЬОГОДНІ – ВСЕСВІТНІЙ
В ТРАЧАЄМО
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ДЕНЬ ДИТИНИ

Цього року світова спільнота відзначає 20-річчя Конвенції ООН про права дитини. Це перший міжнародний договір,
що встановлює міжнародні стандарти захисту прав та інтересів дітей.
Конвенція прийнята резолюцією 44/25 Генеральної
Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. Вона була ратифікована Україною (в числі 193 держав світу) Постановою
Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року № 789 та
набрала чинності для України 27 вересня 1991 року.
Міністерство юстиції та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в
Україні в рамках правоосвітньої діяльності звертаються до
всіх: «Кожна дитина на всій території України має бути захищеною».
Сьогодні відзначається Всесвітній день дитини. Правоосвітні та правороз’яснювальні заходи пройдуть в навчальних
закладах, щоб ще раз привернути увагу широкої громадськості до надзвичайно важливого питання – забезпечення
захисту прав та інтересів дітей в Україні.
Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті. В них ти
знайдеш 40 прав, які має дитина.
Всі права можуть бути класифіковані за певними принципами.
Спробуймо класифікувати
права:
Всі діти мають право на життя.
Всі діти мають право на піклування і турботу.
Всі діти рівні у своїх правах.
Права
«піклуйтеся-про
мене»
Ти маєш право на достатнє та
здорове харчування.
Ти маєш право на освіту.
Ти маєш право на медичну допомогу.
Ти маєш право на розваги.
Права «не знущайтеся наді
мною»
Ти маєш право на захист від економічної експлуатації та примусової праці.
Ти маєш право на захист від будьякої роботи, яка може бути небезпечною для твого здоров’я.
Ти маєш право не бути жертвою
війни.
Ти маєш право на захист від сексуальної експлуатації.
Права «я маю власну думку»
Ти маєш право висловлювати свої
погляди.
Ти маєш право сповідувати свою
власну релігію.
Ти маєш право об’єднуватися з
іншими.
Ти маєш право на інформацію.
Права «спеціальних потреб»: життя деяких дітей є важчим, ніж у їхніх однолітків. Тому
такі діти потребують спеціальної
уваги і піклування.
Діти-інваліди.
Діти, позбавлені батьківського

піклування.
Діти-біженці.
Діти у конфлікті з законом.

•

* * *

1991–1997 рр. – стали початком становлення державної
політики незалежної України у
сфері захисту прав дітей, на який
припадає ратифікація країною
Конвенції ООН про права дитини
(1991 р.) та прийняття в 1995 році
Закону «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для дітей».
У 1998–2004 роках в Україні
було створено основні засади
правової бази у сфері захисту прав дітей (прийнято: Закон
«Про охорону дитинства» (24
квітня 2001 р.), котрий визначив
охорону дитинства як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і встановив основні засади
державної політики у цій сфері;
закони «Про соціальну роботу з
дітьми та молоддю» (21 червня
2001 р.), «Про освіту» (1992 p.).
В жовтні 2002 року прийнято Сімейний Кодекс).
Реального прориву в сфері
захисту прав дітей вдалося досягти у 2005–2008 рр. Саме в
цей період розпочалася реформа державної системи опіки над
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Так, зокрема, покращилися показники національного
всиновлення: 2005 р. – 1400 дітей, 2007 р. – 1784, 2008 р. – вже
2066 дітей, за 9 місяців цього
року – 1739 дітей. Зменшилася
чисельність безпритульних і бездоглядних дітей. Збільшилась
кількість дітей, улаштованих до
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Вибудо-

•

•

вано вертикаль державної влади
з питань реалізації державної
політики щодо забезпечення захисту прав, свобод та інтересів
дітей, координації діяльності,
пов’язаної з усиновленням дітей,
опікою, піклуванням, влаштуванням до сімейних форм виховання. Запроваджується принципово нова модель надання
державної соціальної підтримки
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
– «Гроші ходять за дитиною», яка
передбачає отримання дітьми
з таким статусом однакових коштів на свій розвиток і утримання незалежно від форми влаштування, коли держава фінансує не
установи, де дитина перебуває,
а саму дитину.
Тільки протягом чотирьох
останніх
років
розроблено
та прийнято 80 нормативноправових актів, спрямованих на
вдосконалення законодавства
сфери захисту прав дітей. Верховною Радою України ухвалено
Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на
період до 2016 року», а розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 21.10.2009 р. №1263
затвердив конкретні заходи, які
будуть реалізовані у 2010 році на
виконання цього закону.
В Україні розпочато систему
моніторингу дитячої праці, метою якої є забезпечення захисту
всіх працюючих дітей і підлітків
від залучення до найгірших форм
дитячої праці як у формальному,
так і в неформальному секторах
економіки.
Важливим завданням держави є збереження здоров’я дитини, забезпечення доступу до високоякісної медичної допомоги
незалежно від місця проживання
та соціального статусу батьків,
здобуття якісної освіти. Уваги з
боку держави потребує питання
зміцнення соціальної та виховної
функції сім’ї у формуванні й розвитку духовних потреб дитини.
Гострими залишаються питання
протидії втягуванню дітей у злочинну діяльність, насильство по
відношенню до дитини, перекладання соціальних проблем дорослих на дітей. Не відповідають
сучасним потребам суспільства і
наявна система роботи з дітьми,
які перебувають у конфлікті із законом, тощо.

•
•

До цього часу ми ще не усвідомили наскільки поширена наркоманія в Україні. Єдине, на що спромоглися – сформувати однозначно
негативне ставлення до тих, хто вживає наркотики. Зустрічаючись з
ними на вулиці, жахаємось і намагаємось відразу забути порожні погляди юнаків (літніх наркоманів, як відомо, не буває). Тож скільки їх?
Тих, хто живе від дози до дози, чиє життя стало суцільним болем для
близьких? Чіткої відповіді на це, здавалося, просте запитання статистика не
дає. І різні джерела називають «свої»
цифри: від офіційно зареєстрованих
173 тис. споживачів наркотиків (за
даними МВС України) до приблизно
2 млн. наркозалежних і співзалежних
осіб (за оцінками міжнародних організацій та аналітичних центрів). А як вам
інформація про те, що станом на 2009
рік темпи зростання наркозалежних та
ВІЛ-інфікованих осіб в Україні є найвищими в Європі?
Стає ще більш не по собі, коли дізнаєшся, що держава не вживає жодних системних заходів, аби змінити цю
руйнівну для себе тенденцію і звично
перекладає тягар проблем щодо лікування наркозалежної молоді та повернення юнаків та дівчат до нормального
ритму життя на плечі батьків та поодиноких центрів психологічної та
соціальної реабілітації.
В одному з них ми нещодавно побували.
Центр психологічної та соціальної реабілітації для наркозалежної
молоді у Колонщині створений у 2003 році зусиллями громадської
організації – Всеукраїнським батьківським комітетом боротьби з
наркотиками. Директор Центру Володимир Гевліч згадує, як разом із
однодумцями закладали сад, працювали у напівзруйнованому приміщенні дитячого садка, намагаючись привести його в належний стан.
Великий обсяг робіт на будівництві власного помешкання виконали
перші пацієнти. Проте чекати повного завершення будівництва зарано. Робота Центру побудована на методі колективної психологічної
взаємотерапії, однією з форм якої є ручна праця. Тому будівництвом
тут займаються вже нові «претенденти на вихід» із Центру.
Нині установа працює як громадська неприбуткова організація.
Громадські реабілітаційні установи не мають ні відповідної підтримки
на законодавчому рівні, ні розробленої системи пільгового оподаткування та фінансування своєї діяльності. “Жодних пільг від держави – лише палиці в колеса, – так коментує ситуацію з «допомогою»
директор Центру. - Звичайно, це заважає зосередитися на основній
діяльності організації – реабілітації наркозалежних”.
За шість років існування Центру його стіни полишило 26 осіб. І це
зважаючи на те, що курс психологічного відновлення в середньому
триває близько 14 місяців. Колишні наркозалежні працюють психологами, вихователями, таксистами. Зараз курс реабілітації проходять
10 юнаків.
На їх повернення чекають батьки. Вони сподіваються, що найстрашніша біда залишиться позаду, а попереду на дітей чекає життя,
сповнене звичайних буденних клопотів із маленькими радощами та
тривогами. Словом, як у всіх.
Перебуваючи у стінах реабілітаційного Центру, ми зробили колективне фото молодих людей, які незабаром повернуться у свої родини. Практично усі вони сьогодні – незалежні від наркотиків особистості. Вони знайшли в собі мужність визнати себе наркоманами та
розпочати лікування й побороти недугу. Але цієї світлини наші читачі
не побачать.
Мине кілька років і у кожного із них з’являться свої родини, підростатимуть діти. І то вже особиста справа кожного з наших героїв –
як розповісти їм про те, що з ними сталося. Місце минулому – у старій
скрині. Переглядати мотлох не варто. Досить вдивитись у заплакані
очі батьків, які так довго чекали перемоги над лихом…
Олександра СУЗАНСЬКА.

НА ТЕМУ МОРАЛІ

С П О В І Д Ь П Р О Д О Б Р Е С ЛО В О
С

учасній людині вже нічим прикрити
наготу своєї зіпсованості. Та вона
далеко сягнула, намудрила багато, але ще
далі відійшла від перворідних джерел духовності й моралі, котрі, аби зберегти, варто,
мабуть, конституційно узаконити золоте
правило: завжди і за будь-яких умов користуватися добрим словом. А тих, хто нехтуватиме ним і буде злословити – карати.
Пам’ятаємо: „За всяке зле слово, яке
скажуть люди, вони дадуть відповідь у судний день...”. Та поки настане той день і
час: “Коли праведники успадкують землю
і повік будуть жити на ній”, нам сьогодні не
вистачає добрих і теплих слів. Чому їх оцуралися? Чому забули про них? Адже зле
слово холодить душу, а добре, мов сонце,
зігріває її, налаштовує на добрий лад. Хто
перебуває під добрим словом, навертається обличчям до Бога, відчуває силу святого
духу, і стає тоді легше жити й боротися.
Щоб усвідомити зміст доброго слова,
нам потрібні гарні приклади, а їх нема.
Скажімо, шоб користуватися автомобілем, потрібно вивчити правила дорожнього руху. А якими користуються правилами
наші народні обранці, котрі перетворили
приміщення парламенту на піратський
притон, де зухвало вирішуються не дер-

жавні справи, а приватні. Дух неприязні,
ворожнечі, що панує у залі та в душах тих,
хто там постійно перебуває, передається
на ціле суспільство, провокуючи розбрат,
гризню та непримиренність.
Світ наш катастрофічно змінюється,
змінюється й людина, але на гірше.
Вона ніби забула про своє святе призначення, про свою місію: бути творцем, а
не руйнівником Божого світу. Плоди її діянь нестерпні. Ми, мов дикуни, завдаємо
великої шкоди довкіллю, і не бачимо, що в
такий спосіб вбиваємо самі себе, природа
нам дає багато, але не дала того розуму,
аби бачити гріхи і самокаратися за них...
Я прислухався, уловлював скриті подихи життя і відчував: кожен з нас хоче
щасливо жити, але не кожен робить добрі
справи. Було важко, що бідні, я їх бачив,
приречених, перетерплючи злигодні й не
чуючи доброго слова, грубіли й черствіли душею. Живучи так, вони народжували, як і їх народжували, але нічого, окрім
гіркоти й муки та вічної невлаштованості,
не могли передати у спадок своїм дітям,
бо кращого й самі не знали. Здалося, що
йде процес отваринення людей: довести
їх до такого стану, щоб думали лише про
їжу та сон. І тільки добре слово, а точніше

– Боже слово, здатне вплинути й змінити
людину, бо воно: „змученому дає силу, а
безсилому – міць...”.
Ми втратили, не зберегли найкращу
якість душі – співчуття. Байдужих до свого горя, чуже не розчулить. Та й від тих, хто
нині купається в розкошах, марно чекати
милосердя. Вони ще глухіші від світу бідних. Їхні помисли зорієнтовані на примноження статків, на прагнення влади, слави,
тілесного задоволення. Живучи так, ніхто
не визнає духовного й морального падіння. Хто визначив долю, що бідні, мов черва, повзають, звиваються у злиднях, багаті, мов павуки, борсаються у золотому
павутинні, і не чують докорів сумління?
„Лагідне слово гнів відвертає, а слово
вразне гнів підіймає”. Ця Соломонова мудрість не стала правилом нашого життя.
Тож не прохаємо у Бога милості, коли самі
не проявляємо її. Звідси зневіра, розчарування, і ми десь-інде шукаємо кращого. А
хто його загубив? Добре слово не слід шукати, а потрібно бути його творцем. І воно
саме знайде нас, допоможе прозріти, виплутатися з тенет байдужості та неправди.
У сліпій гордості, на зло, яке нам допікає,
відповідаємо злом, перетворюємося на
вампірів, жадаємо одне одному досадити,

допекти, завдати глибокого болю і нарікаємо, що важко і невтішно жити...
Насправді, то самі собі ускладнюємо
життя, яке аж по вінця переповнене лукавством, продажністю, брехнею, ненавистю... І нічого кращого, святішого, окрім
лиходійство, годі десь надибати. Та ми
змирилися, звикли до бруду й паскудства.
Самі розсіваємо оцю пошесть, і пригнічені
нею, неспроможні схаменутися, прозріти.
Тому оглухнувши до Божого слова, яке розкрилює душі, так мерзенно й безрадісно
живемо. І не віру, а страх носимо в серці,
що будемо покарані, і лише той, „хто виконує Божу волю.., залишиться навіки”.
Нас, українців, від остаточного занепаду може підняти згуртованість і єдність.
Але й зараз, коли наближаються вибори,
ми не надто переймаємося, аби визначитися і визначити, кому довірити долю країни та народу? Нас знову політичні авантюристи обманом, підкупами затягнуть у
безпросвітні нетрі. Потрібно знати: що це
не вибори, а момент боротьби багатих за
владу, за владні крісла, за панування над
стократ обкраденим і покірним народом.
То невже знову зігнемося, продамося за
черпак гречаної каши?

'
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ІЗ СКАРБНИЦІ СВІТОВОЇ МУДРОСТІ:
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Люди існують один для одного (М.Аврелій).
В усіх відношеннях людина необхідна людині (Т.Шевченко).
Живеш, власне, тільки тоді, коли користуєшся добрим ставленням інших (Й.Гете).
Навіть хворіти приємно, коли знаєш, що є люди, які чекають
твого одужання, як свята (А.Чехов).
Щоб судити про людину, принаймні треба увійти в тайну її думок, її нещасть і хвилювань. (О. Бальзак).
Тільки тоді станеш людиною, коли навчишся бачити людину в
іншому (О.Радіщев).
Я не поділяю вашої точки зору, але я згоден померти за те,
щоб ви мали на неї право (Вольтер).
Якщо одне-два привітних слова можуть зробити людину щасливою, треба бути негідником, щоб відмовити їй у цьому (Т.Пен).
Слово - велике діло. Велике тому, що словом можна об’єднати
людей, словом можна роз’єднати їх, словом можна служити любові і словом можна служити ненависті. Бережися такого слова,
яке роз’єднує людей (Л. Толстой).
Поводься з іншими так, як ти хотів би, щоб вони поводилися з
тобою. (Древнє “золоте” правило).

•

* * *

Понеділок, 23 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.05,12.10 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25,4.30 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Знайдемо вихiд”.
14.05 Т. Цимбал представляє: “Лiнiя
долi”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Вiкно до Америки.
16.15 Iндиго.
16.45 Т/с “Стеж за мною”.
17.25 Ситуацiя.
17.35 Український вимiр.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00,19.30 Вибори - 2010. Виступи
кандидатiв на пост Президента України.
19.15 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В.Ющенка.

21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.10 Наш футбол.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький арсенал. “Туттi”.
1.50 Фестиваль мистецтв України.
Сумська область.
3.55 Служба розшуку дiтей.
4.05 Стильна штучка.
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.55,7.55,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Назад - до майбутнього”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Татусевi дочки”.
10.45 Мелодрама “Медовий
мiсяць”.
15.30 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 “Смiшнiшi за кроликiв”.
17.15 “Я люблю Україну”.
19.10 “Погода”.

вівторок, 24 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.
11.25,4.30 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Здоров`я.
14.00 Автоакадемiя.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
16.00 Iндиго.
16.30 Т/с “Стеж за мною”.
17.10 Ситуацiя.
17.25 ВАТ “Квазар”.
17.35 Український вимiр.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
18.55 Дiловий свiт.
19.15 Футбол. Лiга чемпiонiв.
“Рубiн” (Казань, Росiя) - “Динамо” (Київ, Україна).
21.20 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.30 Український вибiр.
21.35 Дiловий свiт.

21.50 Свiт спорту.
22.00 Особливий погляд.
22.25 Громадська варта.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.40 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Футбол. Лiга чемпiонiв.
“Барселона” (Iспанiя) - “Iнтер”
(Мiлан, Iталiя).
3.15 “Попередження”.
4.00 Муз.ua.
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Назад - до майбутнього”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 “Караоке на майданi”.
10.50 Т/с “Крем”.
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”.

Середа, 25 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”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00,15.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Огляд.
14.50 Служба розшуку дiтей.
15.15 Дiловий свiт.
16.00 Герой нашого часу.
16.35 Т/с “Стеж за мною”.
17.15 Ситуацiя.
17.35 Український вимiр.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00,19.30 Вибори - 2010. Виступи
кандидатiв на пост Президента України.
19.15 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 Президент-шоу “Українська
рулетка”.
21.00 Новини.
21.05 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.10 Український вибiр.

21.15 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
“Мiлан” (Iталiя) - “Олiмпiк”
(Марсель. Францiя).
23.40 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Прес-анонс.
1.40 Футбол. Лiга чемпiонiв.
“Бордо” (Францiя) - “Ювентус”
(Турин, Iталiя).
3.35 Д/ф “Шампанського”.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють
до раю”.
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 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”.
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УЖЕ П’ЯТЬ РОКІВ Я СУДЖУСЯ З ПОДАТКОВОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ ЗА НЕВИПРАВДАНО ВЕЛИКУ
СУМУ НАРАХОВАНИХ ПОДАТКІВ.
УСЕ ЙДЕ ДО ТОГО, ЩО СУДИ Я
ПРОГРАЮ. ЮРИСТ ГОВОРИТЬ,
ЩО МОЖНА ПОДАВАТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ. ЯКА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ПОЗОВУ І НАСКІЛЬКИ РЕАЛЬНО ВИГРАТИ?
Європейський суд з прав
людини - міжнародний орган,
що розглядає заяви осіб, які
скаржаться на порушення їх
прав, викладених у Європейській Конвенції з прав людини та
основних свобод. Ця Конвенція
- міжнародний договір, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язуються
дотримуватися зазначених у
ній основних прав людини, викладених у Конвенції та в 4-х
додаткових Протоколах до неї

(Протоколи № 1, 4, 6, 7). Вони
ухвалені рядом держав, у тому
числі й Україною. Бажано, щоб
перед ухваленням рішення про
подачу скарги ви ознайомилися
із текстами цих документів.
Якщо ви вважаєте, що
держава, яка ратифікувала
Конвенцію, порушила щодо
вас одне із основних прав, ви
можете звернутися до Європейського суду. Він розглядає
лише ті заяви, в яких йдеться
про права, гарантовані Конвенцією та Протоколами до
неї. Причому ви можете подавати заяви лише проти дій або
рішень органів держвлади (законодавчої, виконавчої, судової). Суд не розглядає заяви,
спрямовані проти приватних
осіб або недержавних установ.
Перед тим як звернутися із
заявою до Європейського суду,

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30,23.20 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Фантастика “Антена”.
2.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
2.45 “ТСН”.
3.10 “Документ”.
4.10 Фантастика “Антена”.
5.45 М/ф.

ІНТЕР

6.00 “Неймовiрнi подорожi”. Норвегiя.
7.00.7,30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 “Формула кохання”.
10.05,20.30 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 Х/ф “Казка про жiнку i
чоловiка”.
14.00 Х/ф “Тобi, справжньому”.
17.10 Новини.
17.25 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 Т/с “Слiд Саламандри”.
23.40 “Фантастичнi iсторiї. Проклятi
коштовностi”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30,23.20,2.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Комедiя “Айсберг”.
1.45 Т/с “Теорiя брехнi”.
2.55 “Документ”.
3.55 Комедiя “Айсберг”.
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.00 “Неймовiрнi подорожi”. Лондон.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “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”. Цукерки
жувальнi фруктовi.
12.50 Т/с “Закон”.
13.50 “Фантастичнi iсторiї. Проклятi
коштовностi”.
15.00 Т/с “Агентство “Золота куля”.
16.00 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30,23.20 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Х/ф “Останнi днi”.
1.55 Т/с “Теорiя брехнi”.
2.40 “Документ”.
3.40 Х/ф “Останнi днi”.

ІНТЕР

6.00 “Дика планета”.
7.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
7.30,8.00,8.30,9.00 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”. Сир твердий
Едем.
12.50 Т/с “Закон”.
13.50 “Надзвичайнi iсторiї.
90х60х90: красунi або чудовиська?”
15.00 Т/с “Агентство “Золота куля”.
16.00 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.

0.55 “Мiста пiдземного свiту.
Париж. Катакомби смертi”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Двiчi в життi”.
2.55 “Неймовiрнi подорожi”.
Норвегiя.
3.45 “Знак якостi”.
4.25 “Ключовий момент”.
5.05 “Мiста пiдземного свiту.
Париж. Катакомби смертi”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

4.55 Служба розшуку дiтей.
5.05 Країна повинна знати.
К.Стогнiй.
5.30 Факти тижня.
6.20,7.50 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Т/с “Солдати”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
9.00 Х/ф “Живий або мертвий”.
10.50 Т/с “Солдати”.
11.55 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.05 Т/с “Павутина 2”.
15.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.10 Х/ф “Красуня з Мемфiса”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Слiд Саламандри”.
23.40 “Надзвичайнi iсторiї.
90х60х90: красунi або чудовиська?”
0.50 “Розшифровка катастрофи.
Мости”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.35 Т/с “Двiчi в життi”.
3.20 “Неймовiрнi подорожi”.
Лондон.
4.05 “Ключовий момент”.
4.50 “Судовi справи”.
5.35 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

5.50 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Т/с “Солдати”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Павутина 2”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Слiд Саламандри”.
23.35 “Тунгуська катастрофа. Шанс
для людства”.
0.50 “Повiтрянi бої”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.35 Т/с “Двiчi в життi”.
3.15 “Дика планета”.
4.05 “Знак якостi”.
4.45 “Повiтрянi бої”.

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Т/с “Солдати”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.25 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Павутина 2”.

20.55 Т/с “Слiпий”.
22.00 Свобода слова.
0.35 Надзвичайнi новини.
1.00 Х/ф “Обитель зла 2.
Апокалiпсис”.
3.25 Факти.
4.00 Свобода слова.

СТБ

5.55 Д/ф.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Iндiйське кiно”.
11.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Чужi помилки. “Жах на вулицi
Фестивальнiй”.
15.05 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Матерiодиначки”.
17.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “У пошуках iстини. Янголохоронець маршала Рокосовського”.
20.10 Чужi помилки. “Останнiй рейс”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зiрки
змiнюють професiю”.
15.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.25 Т/с “Далекобiйники”.
17.30 Т/с “Слiпий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
21.00 Т/с “Слiпий”.
22.10 Т/с “Далекобiйники”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.15 Спорт.
1.30 Х/ф “Гонитва”.
3.05 Факти.
3.35 Х/ф “Премiя Дарвiна”.
5.00 Т/с “Офiс 2”.

СТБ

5.55 Д/ф.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Свої дiти”.
12.05 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Чужi помилки. “Останнiй рейс”.
15.05 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зiрки
змiнюють професiю”.
17.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
15.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.25 Т/с “Далекобiйники”.
17.30 Т/с “Слiпий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
21.05 Т/с “Слiпий”.
22.10 Т/с “Далекобiйники”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.15 Спорт.
1.30 Х/ф “За межами”.
3.00 Факти.
3.30 Х/ф “Дещо ще...”.
5.15 Т/с “Офiс 2”.

СТБ

5.55 Д/ф.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Приходьте завтра”.
12.05 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Чужi помилки. “Проклята
вдова”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зiрки i релiгiя”.
17.05 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.

ви повинні використати усі можливі варіанти захисту своїх прав
у державі, проти якої спрямовано заяву. У випадку з Україною
мова йде про звичайну процедуру судочинства, яка передбачає
можливість апеляційного та касаційного оскарження судового
рішення. Ви повинні дотримуватися усіх процесуальних правил,
зокрема, передбачених законом
строків. Наприклад, якщо ваш
позов в Україні було відхилено
внаслідок недотримання передбачених законами строків або
невиконання процедурних правил, Європейський суд з прав
людини, можливо, не розглядатиме вашу заяву.
Заяву до Європейського суду
треба подавати у 6-місячний
строк з дня винесення остаточного судового рішення в країні, на
яку ви маєте намір скаржитися.

* * *

0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “31 червня”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Ксена принцеса-воїн”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,12.15,14.50 Т/с “Друзi”.
9.00 Т/с “Бородiн. Повернення
генерала”.
9.55 Т/с “Школа №1”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
13.30,19.00 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30,16.25 Teen Time.
14.35 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
16.35 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.50 Спортрепортер.
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”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “100 дiвчаток i одна в лiфтi”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Джерела Батькiвщини.
2.50 Братiя i дружина.
3.05 У литовський час.
3.20 Дике поле.
3.35 Студiя Зона ночi.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Правила життя. Рибний день”.
20.10 Чужi помилки. “Проклята вдова”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зiрки i релiгiя”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
2.25 Х/ф “Летять журавлi”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Ксена принцеса-воїн”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
9.00 Т/с “Бородiн. Повернення
генерала”.
9.55 Т/с “Школа №1”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
12.15 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”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Зоряне життя. Зiрки реалiтiшоу”.
20.15 Чужi помилки. “Батькiвська
наука”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зiрки пiд
скальпелем”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Я крокую Москвою”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Т/с “Ксена принцеса-воїн”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
9.00 Т/с “Бородiн. Повернення
генерала”.
9.55 Т/с “Школа №1”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
12.15 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”.

3.40 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 О.Довженко. Думки пiсля життя.
4.50 Ступенi до неба.
5.10 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Посилка для Свiтлани”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Танки бруду
не бояться.
9.15 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.15 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.15 Т/с “Бандитський Петербург 6”.
13.40 Т/с “Закон i порядок”.
14.40 Х/ф “Бiлий дракон”.
16.50 Х/ф “Де ти був, Одiссею?”.
18.25 “Агенти впливу”.
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”.
0.00,2.20 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Смертельний вузол”.
2.45 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.25 Т/с “Живий до запитання 2”.
0.35 Репортер.
1.00 Х/ф “9 життiв”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Де ти був, Одiссею?”.
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 “Суто англiйськi вбивства”.
14.45 Т/с “Меч”.
16.50 Х/ф “Де ти був, Одiссею?”.
18.25 “Речовий доказ”. Операцiя
“Екстрадицiя”.
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”.
2.30,4.55 “Свiдок”.
2.55 “Особистий погляд”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.
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”.
0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Вечiрка на Iбiцi”.
2.35 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Де ти був, Одiссею?”.
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 “Суто англiйськi вбивства”.
14.50 Т/с “Меч”.
16.55 Х/ф “Де ти був, Одiссею?”.
18.25 “Правда життя”. Особливостi
українського полювання.
19.00,21.30 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00,2.30,4.55 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.55 “Особистий погляд”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
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чеТвер, 26 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”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
Огляд.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
16.00 Iндиго.
16.30 Т/с “Стеж за мною”.
17.15 Ситуацiя.
17.35 Український вимiр.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00,19.30 Вибори - 2010.
Виступи кандидатiв на пост
Президента України.
19.15 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 Президент-шоу “Українська рулетка”.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.

21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Право на захист.
22.20 Далi буде...
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр,
шоу №9.
2.20 Д/ф “Любов чи насолода”.
3.25 Служба розшуку дiтей.
3.35 Д/ф “Шапольон - єгипетський писець”.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють до раю”.
7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.50 Т/с “Крем”.

п’ятниця, 27 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”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Будемо жити”.
14.20 “Надвечiр`я”.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Енергетична Україна.
16.10 Кордон держави.
16.30 Т/с “Стеж за мною”.
17.15 Пазли.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00 Вибори - 2010. Виступи
кандидатiв на пост Президента України.
19.15 Дiловий свiт.
19.30 Вибори - 2010. Виступи
кандидатiв на пост Президента України.
19.40 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.

21.20 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
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 Д/ф.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Культурно-мистецький арсенал. Класiк-прем`єр, шоу №9.
2.45 Ситуацiя.
2.55 Д/ф “Париж Тулуз Лотрека”.
3.45 Вихiднi по-українськи.
4.05 “Надвечiр`я”.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють
до раю”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.

субота, 28 листопада
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Дiти капiтана Гранта”.
7.30 Д/ф “Податковий
Унiверситет”.
8.00 Свiт православ`я.
8.25 Ера Здоров`я.
8.45 Ранковi поради.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Прес-анонс.
9.15 Сьогоднi День пам`ятi жертв
голодоморiв.
10.50 Вихiднi по-українськи.
11.10 Погода.
11.15 Темний силует.
12.00 Парламент.
12.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. “Закарпаття”
(Ужгород) - “Кривбас” (Кривий Рiг). В перервi - Погода.
15.00 Д/ф “33-й. Материнський
спогад”.

16.00 Загальнонацiональна
хвилина мовчання.
16.35 Д/ф “33-й. Материнський
заповiт”.
17.35 Олiмпiйський хронометр.
18.05 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
18.45 Погода.
18.55 Кiно.ua.
19.30 Х/ф “Iз житiя Остапа
Вишнi”.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Д/ф “Пейзаж пiсля мору”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Д/ф.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 “Мiй син - нацiоналiст”.
3.00 Служба розшуку дiтей.
3.05 Х/ф “Iз житiя Остапа Вишнi”.
4.20 Д/ф “Пейзаж пiсля мору”.

неділя, 29 листопада
УТ-Т

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.30 Концерт “Сузiр`я податкового Унiверситету”.
7.15 Герой нашого часу.
7.50 Сiльський час..
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.25 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.50 Стильна штучка.
12.15 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.45 Здоров`я.
13.40 Погода.
13.45 “Околиця”.
14.10 Аудiєнцiя.
14.40 Благовiсник.
15.10 Погода.
15.20 “Я - українець”.

15.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Металург” (Запорiжжя) “Динамо” (Київ).
17.55 Погода.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв України. Львiвська область.
21.00 “Золота булава”.
22.40 Погода.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Телевистава “Мама Люба”.
2.15 Служба розшуку дiтей.
2.25 Фестиваль мистецтв України. Львiвська область.
4.30 Д/ф “Нормандiя - легендарний лайнер”.
5.25 Аудiєнцiя.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.30 “Лiтаючий будинок”.
7.25 Фiльм-казка “Доктор
Айболить”.

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”.
16.30,19.30,23.20 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Мелодрама “Цоцi”.
1.50 Т/с “Теорiя брехнi”.
2.35 “ТСН”.
2.55 “Документ”.
3.55 Мелодрама “Цоцi”.
5.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.00 “Дика планета”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “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”. Каша
гречана з яловичиною.
12.50 Т/с “Закон”.
13.50 “Тунгуська катастрофа.
Шанс для людства”.
15.00 Т/с “Агентство “Золота
куля”.
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 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 “Вiкiнги”.
23.50 “Наша Russia”.
0.30 Жахи “Вбивцi”.
1.50 Х/ф “Украдене щастя”.
5.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

16.00 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Слiд Саламандри”.
23.40 “Королева тигрiв. Маргарита Назарова”.
0.50 “Таємницi бойових мистецтв. Японiя”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.45 Т/с “Двiчi в життi”.
3.25 “Дика планета”.
4.15 “Ключовий момент”.
5.00 “Судовi справи”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.05 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Т/с “Солдати”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 ПроZiрок.
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 Т/с “Таємницi слiдства”.
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 “Пробудження”.
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Т/с “Двiчi в життi”.
3.50 “Дика планета”.
4.40 “Знак якостi”.
5.25 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

14.15 Т/с “Павутина 2”.
15.20,19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.25 Т/с “Далекобiйники”.
17.30 Т/с “Слiпий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Слiпий”.
22.05 Т/с “Далекобiйники”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.10 Спорт.
1.25 Х/ф “За межами”.
2.55 Факти.
3.25 Х/ф “Територiя невинностi”.
5.00 Т/с “Офiс 2”.

СТБ

5.55 Д/ф.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Старi-розбiйники”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 Чужi помилки.
“Батькiвська наука”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зiрки пiд
скальпелем”.
17.05 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.15 Євробачення, по-нашому.
23.00 Голi i смiшнi.
0.00 Спорт.
0.10 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
0.55 Погода.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.25 Х/ф “Суцiльнометалева оболонка”.
3.10 Факти.
3.45 Х/ф “Прощавай, крихiтко,
прощавай”.

СТБ

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Т/с “Солдати”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 ПроZiрок.
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 Х/ф “В смертельнiй
небезпецi”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
16.25 Т/с “Далекобiйники”.
17.30 Т/с “Слiпий”.

5.55 Д/ф.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.
12.45 Х/ф “Золоте теля”.
16.50 “Вiкна-новини”.
17.00 Х/ф “Екiпаж”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
21.30 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки
голосування”.
0.10 Х/ф “Я залишаюся”.
2.30 “Вiкна-спорт”.
2.40 Х/ф “Дорога додому”.

10.10 “У Городку”.
10.40 “Городок”.
11.15 Х/ф “Термiново в номер!”
15.10 Концерт М. Баскова “Корабель долi”.
17.45 Т/с “Петровка-38. Команда
Петровського”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал”.
22.45 Х/ф “Весiлля мого найкращого друга”.
0.55 “Подробицi” - “Час”.
1.25 “Живий рай”.
2.20 “Формула кохання”.
С.Садальський.
3.05 Х/ф “Весiлля мого найкращого друга”.
4.40 “Ключовий момент”.
5.25 “Уроки тiточки Сови”.

9.10 Х/ф “Особливо тяжкi злочини”.
11.45 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Країна повинна знати.
13.30 Х/ф “Зiткнення з безоднею”.
16.05 Х/ф “Святий”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Жилий острiв. Фiльм
перший”.
21.45 Х/ф “Особливо небезпечний”.
23.45 Х/ф “Виправдана
жорстокiсть”.
1.45 Х/ф “Арабеска”.
3.30 Х/ф “В ефiрi - новини”.

ІНТЕР

5.15 Погода.
5.20 Факти.
5.50 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.25 Погода.
6.30 Х/ф “Справа про пелiканiв”.

5.25 Х/ф “Я залишаюся”.
7.35 Х/ф “Два капiтани”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Екiпаж”.

9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Караоке на майданi”.
11.55 “Смакуємо”.
12.35 Мелодрама “Зруйнованi
замки”.
14.35 “Сеанс Кашпiровського”.
15.30 Мелодрама “Веронiка - нескорене серце”.
19.30 “ТСН - Тиждень з Аллою
Мазур”.
20.15 “Даїшники: Забути
Гiппократа”.
22.45 “Свiтське життя”.
23.45 Бойовик “Вiкiнги”.
1.45 Т/с “Моя прекрасна сiм`я”.
3.55 Х/ф “Безприданниця”.
5.20 Х/ф “Цирк”.

20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Двi iсторiї про
кохання”.
23.05 Х/ф “Солодкий листопад”.
1.30 “Подробицi тижня”.
2.25 “Живий рай”.
3.15 “Позаочi”.
3.55 “Знак якостi”.
4.40 “Ключовий момент”.
5.30 “Уроки тiточки Сови”.

20.50 Х/ф “Жилий острiв. Фiльм
другий”.
23.00 Х/ф “Обитель зла 3. Вимирання”.
1.00 Т/с “Мандрiвник”.
2.40 Iнтерактив: Тижневик.
2.55 Т/с “Мандрiвник”.
3.35 Х/ф “Добре на природi”.

ІНТЕР

6.00 “Дика планета”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “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”. Буженина.
12.50 Т/с “Закон”.
13.50 “Королева тигрiв. Маргарита
Назарова”.
14.55 Т/с “Агентство “Золота куля”.
16.00 “Ключовий момент”.

5.25 Особливий погляд.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.15 “Без табу”.
7.05 Д/ф “Хлiбна гiльйотина”.
8.50 Д/ф “Свiча Джеймса Мейса”.
9.55 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
10.55 Т/с “Шлях чарiвника”.
12.40 Бойовик “Останнiй день”.
16.40 Мелодрама “Тайговий
роман”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Веронiка - нескорене серце”.
23.55 Мелодрама “Зруйнованi
замки”.
1.50 Жахи “Вбивцi”.
3.05 Д/ф “Хлiбна гiльйотина”.
4.30 Т/с “Моя прекрасна сiм`я”.
5.50 “Живий рай”.
6.40 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
9.10 “Формула кохання”.
С.Садальський.

ІНТЕР

5.50 “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”.
13.40 Х/ф “Бомж”.
15.50 Т/с “Якщо нам доля”.

ICTV

ICTV

5.40 Погода.
5.45 Факти.
6.10 Т/с “Альф”.
7.00 Погода.
7.05 Х/ф “Святий”.
9.20 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Х/ф “Грейсток. Легенда
про Тарзана”.
15.55 Х/ф “Жилий острiв. Фiльм
перший”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Максимум в Українi.
20.15 Країна повинна знати.
К.Стогнiй.

СТБ

СТБ

5.20 “Руйнiвники мiфiв”.
7.00 Х/ф “Птах щастя”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.55 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 “Танцюють всi! 2”.
13.05 “Танцюють всi! 2”.
Пiдсумки голосування.
14.55 “У пошуках iстини.
Янгол-охоронець маршала
Рокоссовського”.
15.55 “Правила життя. Рибний
день”.
16.55 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Iндi”. (2 категорiя).
22.15 Х/ф “Благословiть жiнку”.
1.05 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
2.00 Х/ф “Високий блондин в
чорному черевику”.

7
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Моя правда. Наталiя
Могилевська”.
20.15 Чужi помилки. “Брат”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зiрки i
кримiнал”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Осiннiй марафон”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Ксена принцеса-воїн”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
9.00 Т/с “Бородiн. Повернення
генерала”.
9.55 Т/с “Школа №1”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
12.15 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Ранетки”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Ксена принцеса-воїн”.
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
7.35 “Пiдйом”.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Бородiн. Повернення
генерала”.
9.55 Т/с “Школа №1”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
12.15 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
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.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Х/ф “Посейдон”.
22.20 “Файна Юкрайна”.
23.00 Камедi-клаб.
0.00 Репортер.
0.20 Спортрепортер.
0.30 Х/ф “Жуки”.
2.10 Студiя Зона ночi. Культура.
2.15 Українцi: Надiя.
3.05 Студiя Зона ночi.

21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “4400”.
0.35 Репортер.
0.50 Спортрепортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Поганi дiвчатка”.
2.40 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Де ти був, Одiссею?”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Меч”.
16.55 Х/ф “Розслiдування”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”. Янголи смертi.
19.00,21.30 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.35,4.55 “Свiдок”.
3.00 “Особистий погляд”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.10 Невiдома Україна.
3.50 Пристрастi навколо символiки.
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
4.15 Пiд знаком бiди.
4.55 Кубло.
5.05 Студiя Зона ночi. Культура.
5.10 Українське бароко.
5.45 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Розслiдування”.
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”.
14.45 Т/с “Меч”.
16.45 Т/с “Мiф про iдеального
чоловiка”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Смiттяр”.
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 “Джон К`ю”.
2.45,4.50 “Свiдок”.
3.10 “Особистий погляд”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

22.00 “Екiпаж”. Невiдома версiя.
23.00 “Моя правда. Наталiя
Могилевська”.
0.05 “Зоряне життя. Зiрки
реалiтi-шоу”.
1.10 “Паралельний свiт”.
2.05 Х/ф “Довга розлука”.
4.15 “Мобiльна скринька”.

3.25 Невiдома Україна.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.
5.15 Студiя Зона ночi. Культура.
5.20 Казимир Великий, або
Мальович селянський.
5.50 Диво калинове.
6.15 Зона ночi.

5.45 Х/ф “Що стосується Генрi”.
7.35 Х/ф “Принц Америки. Iсторiя
Дж.Ф.Кеннедi”.
9.35 Будинок закритий на
ремонт.
11.25 Зорянi драми.
12.20 Х/ф “Вiднесенi вiтром”.
16.55 Х/ф “Острiв”.
19.25 Х/ф “Гаррi Поттер i орден
фенiкса”.
22.15 Х/ф “Таємниця Ордена”.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Побачення iз зiркою”.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 I буде новий день.
3.10 Лучеськ великий на Стiрi.
3.20 Студiя Зона ночi.

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”.
10.10 М/ф “Спайдермен”.
11.30 Т/с “Пуаро”.
13.50 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.
16.00 Т/с “Версiя”.
18.00 Х/ф “Смiттяр”.
20.10 Х/ф “Зозуля”.
22.30 Х/ф “Кривавий слiд”.
0.45 Х/ф “Спадок”.
2.25 “Речовий доказ”.
3.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

НОВИЙ КАНАЛ

2.45 Першi кроки
кримiналiстики.
3.00 Студiя Зона ночi.
3.05 Невiдома Україна.
4.00 Студiя Зона ночi. Культура.
4.05 Третя влада.
4.50 Термiнал.
5.05 Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

6.20 Х/ф “Жив собi собачка”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Живчик старти.
9.05 Даєш молодь.
9.45 Фабрика зiрок 3.
12.25 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
16.00 Info-шок.
16.50 Iнтуїцiя.
18.00 Т/с “Батьковi дочки”.
19.00 Фабрика зiрок 3.
Пiдготовка до галаконцерту.
20.00 Фабрика зiрок 3.
22.40 “Фабрика зiрок 3. Ще не
все”.
23.25 “Файна Юкрайна”.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Все життя перед її
очима”.
2.00 Студiя Зона ночi. Культура.
2.05 Український Соломон, або
Українська правда i закон.
2.15 Втраченi права.
2.30 Магдебурзькi хронiки.

НТН

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 “Легенди бандитського
Києва”. Янголи смертi.
15.15 “Речовий доказ”. Операцiя
“Екстрадицiя”.
15.50 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Зозуля”.
21.00 Х/ф “Викриття”.
23.50 Х/ф “Суккуб”.
1.45 Х/ф “Тенерiфе”.
2.40 “Речовий доказ”.
4.05 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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Д Р У Г Е М І С Ц Е З ФУ Т Б О Л У
ВИБОРОЛИ МАКАРІВЦІ
З

авершився останній
тур футбольних перегонів у чемпіонаті області, який стартував навесні.
В них взяв участь і представник нашого району
- футбольний клуб „Макарів”. Він існує трохи більше
року, проте зарекомендував себе як дуже амбітний,
дружній, потужний колектив, який може вирішувати
завдання на найвищому
рівні. Показовим є хоч би
матчі у представницькому
турнірі пам’яті легендарного воротаря київського
„Динамо”
О.Макарова,
де беруть участь команди
першої та другої ліг чемпіонату України, а також
найсильніші аматорські колективи.
Наш клуб дійшов до півфіналу, де був зупинений
славнозвісним „Динамо-2”
на чолі з Геннадієм Литовченком та Юрієм Калитвинцем. Макарівці поступилися
1:2. Цими відомими фахівцями та футболістами було
відзначено високий рівень
гри нашої команди, про
що свідчить ряд зістрічейспарингів, (тренувальних)
команди „Динамо-2” (яка

виступає в першій лізі України) з ФК „Макарів”, і співпраця, яка існує між тренерами та керівництвом цих
двох клубів.
У сезоні 2009 року
стартували 16 колективів області. Але до фіналу
дісталися через фінансові
труднощі 11 команд. Відрадно, що наш клуб завдяки підтримці керівництва
райдержадміністрації,
президента ФК „Макарів”
Олександра Горбика всю
турнірну дистанцію пройшов стабільно, взяв участь
у всіх іграх чемпіонату області. В ситуації економічної кризи в країні це дуже і
дуже нелегко. Але завдяки
невичерпному ентузіазму
цих людей команда гідно
виступила.
В складі нашого футбольного клубу гравці, які,
перш за все, хочуть відстоювати честь нашого району, піднімати його престиж
на змаганнях різних рівнів,
які хочуть стати його патріотами. Хоча ще зарано,
щоб футбольний клуб складався виключно із учнів
Макарівської ДЮСШ, але
всі передумови для цього

є. Адже у Олександра Собковича, Євгена Цепкала,
Миколи Костенка, Олега
Зборовського, Ігоря Продана та інших гравців є
чому повчитися учням нашої ДЮСШ і взяти те необхідне, що вони потребують
для самовдосконалення.
Головним
тренером
футбольного клубу є Роман
Мандрика, який у свій час
захищав кольори кіровоградської „Зірки” та львівських „Карпат”, а нині вдосконалює свій тренерський
хист з нашою командою. А
працювати з командою,
в якій грають футболісти,
що грали в вищій, першій
лігах чемпіонату України
(О.Собкович,
В.Савчук,
І.Продан, А.Руденко), захищали честь юнацької збірної України (Є.Цепкало),
були срібними призерами
чемпіонату світу з футболу (М.Костенко, який,
до речі, працює тренером з футболу в Макарівській ДЮСШ), чемпіонами України з пляжного
футболу
(Г.Сидоренко,
В.Бакуленко, М.Костенко,
О.Зборовський, Є.Рябчук),
приємно і дуже непросто.

Під час проходження турнірної дистанції команда з
нашого району і була лідером чемпіонату, і був в команди спад у грі, коли вона
знаходилася на 6-му місці,
але фінішував клуб на другому місці, що є успіхом
в становленні команди.
Адже, як свідчать фахівці, – голова Київської обласної федерації футболу
Олександр Тютюн, рівень
Чемпіонату значно зріс, і
якщо три-чотири роки тому
призерів можна було б визначити ще далеко до завершення останнього туру,
то зараз до останніх матчів
це зробити неможливо, бо
за призові місця борються
5-6 команд.
Кращим бомбардиром
чемпіонату став гравець
ФК „Макарів” Олег Зборовський, який забив у ворота суперників 13 м’ячів.
Протягом всього чемпіонату команда завжди
відчувала підтримку з боку
керівництва райдержадміністрації. На кожному
матчі серед вболівальників
можна було бачити голову
райдержадміністрації
В.М.Горбика та його зас-

У ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ
НАША КОМАНДА П’ЯТА
Спорт людей з фізичними обмеженнями на Макарівщині почав свій
розвиток з 1993 року. Саме звідси
проліг спортивний шлях відомої всьому світу Героя України, заслуженого
майстра спорту Олени Юрковської.

Вона була учасницею третіх зимових
Паралімпійських ігор з лижних гонок і
біатлону та перших літніх з волейболу сидячи. Зараз Олена готується до
зимових Паралімпійських ігор 2010
року, які відбудуться в Канаді.
Гордістю району є й наша землячка Тетяна Рудківська – майстер
спорту України міжнародного класу,
учасниця третіх літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики, яка нині
веде підготовку до своїх четвертих
ігор, які відбудуться у 2012 році в
Англії.
З 1995 року спортсмени Макарівщини постійно беруть участь у чемпіонатах України та є їх багаторазовими призерами.
Наприкінці літа цього року в
Броварах відбувся перший Міжнародний турнір з волейболу сидячи.
Сюди пробилася команда України,
в складі якої й наші земляки: Роман
та Андрій Прищепи, Павло Тарасенко, Олександр Сидоренко та Павло
Дубчак, які гідно показали себе серед суперників – команд Німеччини,
Росії, Ірану.
Була присутня на турнірі президент федерації спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату
Олена Зайцева, яка вперше побачила наших спортсменів. Саме вона

активно сприяла, щоб вони були запрошені для участі в третьому Чемпіонаті світу серед молодіжних команд
з волейболу сидячи.
Для реалізації цього проекту потрібно було зібрати значні кошти. Від
імені спортсменів
та себе особисто
хочу висловити
велику вдячність
всім, хто допоміг
нам, насамперед
Володимиру Тарасенку, Миколі Шимановичу,
Олександру Гулаку, Олександру
Ляхевичу, Сергію
Завалідрову, Миколі Нечаю, Миколі Швидкому,
Андрію Павловському та іншим.
Тр е н у в а н н я
перед
чемпіонатом проходили в Макарові. Сюди
з’їжджалися гравці з інших районів
Київщини, які є членами команди. Я
дуже вдячний директору ресторанноготельного комплексу „Поворот”
Олександру Брусу за створені умови
для проживання спортсменів.
... І ось 1 листопада наш літак
приземляється в Турції, а після пересадки дістаємося Мешхеда – другого за величиною міста Ірану. О п’ятій
годині наступного дня прибули до
місця призначення. Нас поселили до
п’ятизіркового готелю. За кожною
командою закріплено міні-автобус з
водієм та перекладачем, які працю-

вали, як волонтери та охоронці і протягом всього часу були поруч з нами.
Харчувалися ми у ресторані. Шведський стіл. Обслуговування – на вищому рівні.
В Чемпіонаті світу взяли участь
також команди з Ірану, Бразилії, Хорватії, Казахстану, Росії, Німеччини,
Іраку.
Уже ввечері 2 листопада наша
команда провела тренування спільно з командою Ірану. Після нього головний тренер команди господарів
в інтерв’ю зарахував нашу команду
в лідери чемпіонату. На превеликий жаль, ввечері у одного з наших
гравців піднялась температура, він
був доставлений до лікарні. В деякій
мірі тому в першому колі наша команда програла команді Німеччини
та Іраку. Зайняла четверте місце у
групі і продовжила боротьбу за 5-8
місця. Проте вже в поєдинку з Бразилією ми виграли з рахунком 3:0.
Жереб удруге звів нашу команду з
господарями. Зустріч молодіжна
команда українців виграла з рахунком 3:2, чим забезпечила собі п’яте
місце. Денис Бидченко – капітан
нашої збірної був визнаний кращим
нападаючим турніру. Він отримав
кубок та диплом, а учасники команди – пам’ятні медалі та грамоти.
Вітаю всіх гравців нашої команди
з вдалим виступом та бажаю подальшого успіху.
Олександр КАУРАЙНЕН,
Заслужений
тренер України,
голова СКІ „Фенікс”.

тупників П.І.Левковського,
О.М.Майстренка, С.О.Грамушняка, О.М.Гуменюка.
Часто навідуються вони у
спортивну залу чи на майданчик з м’ячем (футбол,
волейбол або настільний
теніс).
Дякуючи
старанням
президента ФК „Макарів”
Олександра Миколайовича Горбика, який ставить
перед командою максимальні завдання в будь-

яких турнірах, вона досягала такого успіху, і гідно
представляє наш район
в обласних та всеукраїнських змаганнях.
Олександр
СИЧЕВСЬКИЙ,
начальник відділу з
питань фізичної
культури і спорту
райдержадміністрації.

ЧЕМПІОНАТ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вища ліга. 2009 рік. Становище команд після 24 туру
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“Інтер”
20
“Макарів”
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“Вишневе”
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“Хілд-Любомир”
20
“Путрівка”
20
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“Діназ”
20
“Вікторія”
20
“Зеніт”
20
“Податковий університет” 19
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3
3
5
3
6
8
8
14
16
16
17

М’ячі
51-13
41-14
42-16
46-11
30-12
23-28
23-20
14-33
15-54
7-45
7-53

О
49
43
43
43
36
32
32
18
8
7
6

Найкращі гравці: О.Зборовський (“Макарів“, забив 13 голів), Ю.Голюк (“Інтер“, 12), О.Мартиненко
(“Богуслав“, 10), Ю.Медведєв (“Хілд-Любомир“, 7),
В.Ординський (“Інтер“, 7).

ІН ФОРМУЮТ Ь
МІСТ А-П РЕТ ЕН ДЕН Т И

ЄВРО-2012
Київ

“ОЛІМПІЙСЬКИЙ” НАЙБІЛЬШИМ
СТАНЕ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ
Стадіон відповідатиме не тільки всім вимогам УЄФА
до стадіонів класу “Еліт”, а й спеціальним вимогам до
стадіону, де буде проводитись фінальний матч Євро2012. Про це заявив керівник проекту реконструкції НСК
“Олімпійський”, заступник міністра України у справах
сім’ї, молоді та спорту Сергій Драч під час ознайомлення
групи іноземних журналістів з ходом робіт на київському
стадіоні, повідомили у прес-службі Мінмолодьспорту. У
складі групи були представники засобів масової інформації Угорщини, Польщі, Німеччини. Сергій Драч ознайомив іноземних журналістів з особливостями проекту,
розробленого німецькими архітекторами компанії gmp.
“Стадіон НСК “Олімпійський” найкраще підходить
для проведення фіналу Євро-2012. Він стане найбільшим стадіоном в Україні та Польщі за кількістю місць.
Арена вміщуватиме 69004 глядачів і матиме напівпрозоре покриття найвищої якості, що накриватиме 100%
глядацьких місць, і водночас забезпечить трав’яний газон достатньою кількістю сонячних променів, - наголосив Сергій Драч. - Крім того, застосування на стадіоні
НСК “Олімпійський” найсучаснішої системи освітлення,
якісного звукового обладнання найвідоміших іноземних
виробників, застосування IT-технологій дозволить йому
бути сертифікованим УЄФА і на найвищому рівні прийняти фінал Євро- 2012”.
Керівник проекту повідомив, що генеральний підрядник,
вітчизняна компанія “Київміськбуд”, сьогодні згідно з графіком виконує весь комплекс будівельно-монтажних робіт з
реконструкції стадіону НСК “Олімпійський”. Роботи ведуться у дві-три зміни, безперебійно. У роботах беруть участь
близько 1600 робітників та майже 400 інженерно-технічних
працівників, працює 204 одиниці будівельної техніки.

Львів

БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ У
ЛЬВОВІ ДО КІНЦЯ РОКУ МАЄ
ВІДНОВИТИСЯ
Жодних робіт з будівництва стадіону у Львові, що
збирається прийняти футбольні матчі чемпіонату Європи 2012 року, не призупинено, але вони ведуться уповільненими темпами. На повну силу зведення новобудови розпочнеться лише після того, як буде отримано,
висновок експертів консалтингової компанії “Арена.
Ком” щодо підготовлених робочих креслень. Про це повідомив директор департаменту “Євро-2012” Львівської
міської ради Олег Засадний.
“Роботи не зупинено, нині на будівельному майданчику перебуває близько 50 чоловік, які працюють над зведенням фундаменту західної трибуни. Тут розташуються
приміщення, що будуть надані командам, і там змін великих немає. По всіх інших роботах ми чекаємо визначення
експертизи, аби до кінця року відновити повноцінне будівництво”, – зазначив він.
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ПОГОДА У ДОМІ

СКАЖІМО ВАРИКОЗУ “НІ!” ЩОБ УСЕ ЖИТТЯ НЕ НАСТУПАТИ

У кого не втомлюються ноги після цілого дня робочої і домашньої метушні? І ми намагаємося зняти
втому кремами від набряків й обгортаннями, ваннами і гелями. Втім, на жаль, це приносить лише тимчасове полегшення, дискомфорт з’являється знову і
знову. Що ж робити і як уникнути проблем? Про це ми
вирішили розпитати кандидата медичних наук, доцента кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО Петра
Івановича ТУРАЄВА.
- Це трапляється, коли варикозі, як правило, й
“венозний мотор” - м’язова неозброєним оком випомпа і клапани - дають дно ураження та дефорзбій. На початку ви навіть мації вен?
- Часто-густо у медиможете цього не відчути.
Більшість жінок звертають цині набагато складніше
увагу на свої ноги лише поставити правильний діатоді, коли прояви варикозу гноз, ніж провести адекстають зримими: судинні ватне лікування. Помилка,
сіточки, темні павутинки допущена на етапі діагноспошкоджених
капілярів, тики, може спрямувати
набряки і тому подібне. процес лікування непраПомилково вважати, що вильним шляхом і зіпсуваварикоз - хвороба літніх ти його результати. Тому
людей. Він віку не має. Це точна діагностика зумов- хронічне захворювання, лює успішний результат
при якому збільшується лікування варикозу, будучи
діаметр судин, з’являється фундаментом для побудозастій крові і утворюються ви адекватної і продуманої
індивідуальної програми
розширені вени.
- То що ж робити, куди лікування.
- Які сучасні методи
бігти у цьому разі?
пропонують
- Навіть досвідчений лікування
лікар без проведення уль- фахівці в Україні сьогодтразвукового обстеження, ні?
- Склеротерапія зазвищо дозволяє зазирнути
всередину венозної сис- чай викликає найбільший
теми, не зможе правильно інтерес, адже саме із нею
оцінити стан вен. Тому су- пацієнти пов’язують надію
часні стандарти діагности- на “швидке, безболісне і
лікуванки варикозу мають на увазі безопераційне”
обов’язкове проведення ня. Суть методу дуже проультразвукового
обсте- ста - у вену за допомогою
ження вен при першому ж шприца і голки вводитьзверненні до флеболога. ся спеціальний препарат
Відразу слід провести ба- склерозант, що зумовлює
гаторівневе ультразвукове закриття вени. Тривалість
обстеження (допплерогра- однієї процедури у середньому становить 5-10
фічне сканування).
- Для чого потрібне хвилин. У процесі лікувантаке пильне й глибоке ня спосіб життя пацієнта
дослідження, якщо при практично не змінюється.

•
•
•
•

Ці процедури значно покращують кровообіг ніг,
усуваючи
патологічний
застій крові у варикозних
венах і подальший прогрес
захворювання. При цьому,
зникають не лише розширені судини, але й клінічні
прояви хвороби - болі, набряки, судоми, підвищена
стомлюваність. Склеротерапія дозволяє вибірково
видаляти лише уражені варикозом вени, зберігаючи
здорові ділянки вен.
- А в яких випадках
застосовується
метод
склеротерапії?
- Мікросклеротерапія
передбачає
видалення
дрібних судинних внутрішньошкірних зірочок за допомогою введення в них
спеціального
препарату.
Використання надтонкого
інструментарію дозволяє
досягати гарних косметичних результатів. При
ехосклеротерапії
застосовується альтернативна
операції технологічна методика. Видалення крупних
варикозних вен під контролем двомірного або тривимірного ультразвукового
сканера, що значно підвищує безпеку і ефективність
лікувального процесу. Існує
також і так звана Foam-form
терапія. Це - одна з останніх
розробок в області лікування варикозу. Переваг у цього способу декілька: дана
методика дозволяє значно
підвищити
ефективність
склеротерапії і закрити досить крупні вени, зменшити
кількість препарату, що вводиться, та швидше досягти
позитивного результату.
Розмову вів
Ярослав ШЛАПАК.

ГОСПОДАРЯМ - НА ЗАМІТКУ

• Якщо додати в шпалерний клей харчовий барвник, то погано промазані місця на шпалері помітити буде набагато простіше.
• Щоб після ремонту швидше зник запах фарби, розставте
у квартирі декілька тарілок, наповнених сорбентом - активованим вугіллям або навіть сіллю. Сіль потім, звичайно, доведеться
викинути.
• Акваріумний мікрокомпресор повинен періодично “відпочивати”, інакше він перегрівається і швидко виходить з ладу.
Підключіть його до клем пускового реле холодильника, компресор включатиметься і виключатиметься разом з ним.
• Купуючи клей, який швидко сохне, заодно купіть напальники і зберігайте їх завжди разом. Потрібно щось склеїти - одягніть напальники і працюйте, не потрібно буде потім довго відмивати руки.
• Універсальний спосіб ліквідації щілин у поверхнях з будь-якого матеріалу: густо
замішати шпаклівку тирсою з цього матеріалу і замазати отриманим складом щілину.
• Доданий у будівельний гіпс оцет уповільнює затвердіння, сіль - прискорює.

•
•

УМІЛІ РУЧКИ

ЗРОБИ САМА

Про браслет, розписаний неповторним візерунком, можуть лише мріяти
твої подруги, мама, сестра, його мама,
його сестра, дружина друга - ну і так
далі. Впевнені: ти захопишся цим і даруватимеш саморобні прикраси всім знайомим!
Для ексклюзивного браслета знадобиться: дерев’яна основа для браслета
(будь-який браслет, із старим візерунком
або взагалі без), акрилові фарби, золотий
контур для дерева, матовий акриловий
лак.
Розписати браслет можна як завгодно!
Наприклад, у тон хустки, берета, сумки,
які тобі подобаються. Можна застосувати
техніку декупажа. Загалом, спочатку визначся з візерунком. Потім покрий браслет
фоновою фарбою - якщо робиш браслет
за нашим зразком, то скористайся білою
акриловою фарбою.
Акрилова фарба сохне дуже швидко.
По фону нанеси візерунок тонким пензлем. Зеленою фарбою намалюй стовбур
в’юнкої рослини і листочки. Обведи листочки золотим контуром поверх зеленого
візерунку. Браслет готовий!

НА ОДНІ Й ТІ Ж “ГРАБЛІ”

Якби кожна сімейна криза сама по
собі була достатньою причиною для розлучення, то на Землі вже не залишилося
б подружніх пар. Кризи можна пережити,
і зробити це потрібно разом. Але якщо цей
важкий перехідний етап у вашому сімейному житті затягнеться, він дійсно здатний
зруйнувати стосунки.
Можна виходити
заміж і одружуватися
незліченну кількість
разів. Але кожен новий союз проходить
через одні й ті ж етапи. І часто навіть причини конфліктів і теми
сварок залишаються
практично незмінними. І в цьому немає
нічого дивного. Кризи сімейного життя
об’єктивні і передбачувані, адже спільне
життя по суті починають вести дві малознайомі людини.
Перша криза може виникнути в перший рік спільного життя. У молодої дружини мов полуда спадає з очей: вона починає помічати найменші недоліки партнера
– занадто худий або, навпаки, товстий,
чавкає, дуже багато часу проводить на роботі, перед телевізором тощо. Те ж саме,
правда набагато рідше, трапляється і з
чоловіком.
І це закономірно: на початку стосунків
люди прагнуть виглядати набагато краще, щоб сподобатися партнеру, але з часом все-таки стають самими собою. Тому
“криза першого року” пов’язана із труднощами взаємного притирання. У цей час
чоловік і дружина ніби починають знайомитися один з одним заново. І не завжди
це знайомство виявляється приємним.
Що робити? Відверто обговорити разом усе, що хвилює. Зізнатися у своїх
слабкостях, недоліках і намітити шляхи
подальшої взаємодії з партнером. Труднощі цього періоду пов’язані ще й з тим,
що люди схильні шукати в іншій людині те,
чого не вистачає їм самим, і таким чином
вирішувати свої проблеми за чужий рахунок. Ця криза допомагає подивитися на
себе з боку – стати самостійнішим, бути
рівноцінним партнером, а не потрапляти у
любовну залежність.
Кризу трьох років можна назвати боротьбою за владу, вона може тривати
кілька років, а інколи ставати постійною та
уповільнюватися. Дуже важко навчитися
приймати один одного такими, якими ви
є, завжди з усім погоджуватися, однаково думати, хотіти одного й того ж самого.
Якщо кожне спільне рішення перетворюється на скандал, потрібно шукати компроміси.
На цьому етапі найголовніше – навчитися коректно висловлювати свої бажання
і будувати відвертий діалог з партнером.
Важливо, щоб інтереси обох партнерів

були враховані, щоб ніхто не змушував іншого займати погоджувальну позицію.
Всі люди з часом змінюються, хтось
розвивається і йде вперед, а хтось залишається на місці. І в якийсь момент
раптом виявляється, що у чоловіка або
дружини з’явилися нові інтереси, потреби, знайомі. Якщо
у попередні роки
вони звикли бути
відвертими один з
одним, то з меншими зусиллями зможуть виробити нову
гнучку систему взаємин, вносячи зміни
до свого “сімейного
кодексу”. Але буває
і так, що подружжя
розвивається в абсолютно різних напрямках. Один виріс
з існуючих стосунків,
а інший продовжує
чіплятися за минуле. На жаль, ціннісні
кризи подолати найважче, і часто один з
варіантів виходу з такої кризи - дозволити
іншій людині йти своєю дорогою.
Кризу семи років інколи називають
кризою монотонності, коли “нудьга заїла”. Чоловік і жінка пройшли через багато перешкод, знають один одного дуже
добре. У сім’ї вже все налагоджено: побут, інтимні стосунки, спілкування, робота. Хочеться сплеску емоцій, феєрверку,
моря відчуттів. Статистика свідчить, що
на цьому етапі ініціатором розлучення
найчастіше стає жінка. Якщо у полі її зору
з’являється залицяльник, вона готова на
необачні вчинки.
Більшість чоловіків скаржаться на те,
що дружини не розділяють їхні захоплення, ігнорують романтичні пориви. І теж
заводять подругу на стороні. При цьому
чоловік може і не думати про розлучення з
дружиною. Він не хоче руйнувати будинок,
сім’ю, звичний спосіб життя. Він дуже цінує свої зусилля, витрачені на створення
всього цього.
Інколи в цей період об’єднати сім’ю
може нова спільна справа – бізнес, хобі
чи заняття спортом. Або поява якоїсь зовнішньої проблеми, яка загрожує сімейному благополуччю. Для деяких пар новим медовим місяцем може стати спільна
подорож. Новизна вражень, можливість
навчитися чомусь новому, екстремальні
ситуації – все це пробуджує емоції та відчуття, що заснули.
Але так відбувається не завжди. Буває,
люди настільки приситилися один одним,
що єдиним виходом з “болота” сімейного
життя їм здається розлучення. На жаль, і в
новій сім’ї не уникнути кризових етапів. І
тому нерідко доводиться чути: “А чи треба
було змінювати своє життя, якщо все повторюється спочатку”.
Людмила ФЕДОРЧЕНКО,
лікар-психолог.

КРАЩИЙ ЧАС ЗАСТОСОВУВАТИ СВІЖІ СОКИ

Постійні застуди, риніти, шкірні висипи
часто є наслідком наявності якоїсь, іноді
прихованої, форми алергії. Коли прояви
недуги не дуже дошкуляють, на неї, звичайно, можна не зважати, але її наявність
є серйозною перешкодою для повноцінної роботи всього організму, аби її усунути - вживайте свіжі соки.
Це - органічний розчин вищої якості, який так потрібен
клітинам і тканинам нашого
організму. Свіжий сік покращує настрій, самопочуття,
надає легкості в усьому тілі,
дарує енергію. Свіжі ягідні,
фруктові, овочеві соки дають
організму необхідні вітаміни і
мінерали. Соки засвоюються
миттєво, допомагаючи швидко
нормалізувати стан організму
і подолати хвороби. Вони мають багато вітамінів і ензимів,
сприяють очищенню організму від шлаків і токсинів. Їх використовують для підтримки
здоров’я, а також для лікуван-

ня багатьох хвороб, зокрема і
алергії. Фруктові соки є очищувальним
засобом для
НЕ ЗАЙВЕ
о р г а н і з м у.
Соки овочів
відновлюють клітини. Сік треба вживати одразу ж після виготовлення. Найбагатший вітамінами і дуже корисний є сік
із зелених стебел пшениці.
Ідеальний очищувальний
засіб, особливо при надмірній вазі, лікує різні порушення
шлунково-кишкового тракту,
висипи на шкірі - сік капусти. Він дуже поживний. Але
коли капуста вариться, дія цих

речовин нейтралізується. Додавання солі до капустяного
соку шкодить здоров’ю.
Морквяний сік є джерелом провітаміну А, в ньому також велика кількість вітамінів
В, С, Д, Е. Він покращує травлення, лікує печінку, запалення шкіри, допомагає привести
організм в нормальний стан.
Сік буряка - найцінніший
для утворення червонокрівців і
покращання складу
НАГАДАТИ крові взагалі.
Він
є відмінним очищувальним
засобом для печінки, нирок
і жовчного міхура, ці органи
необхідно у першу чергу нормалізувати при алергії.
Апельсиновий, лимонний, грейпфрутовий соки
добре очищують систему
травлення, зміцнюють кровоносні судини, покращують
кровозабезпечення
шкіри,
запобігають нежитю. Але слід

пам’ятати, що надлишок соку
цитрусових підвищує рівень
кислотності й виводить кальцій з організму. Тому рекомендується вживати не більше 3-6
склянок соку протягом тижня.
Якщо вживати більше, треба
посилити фізичні навантаження, займатися спортом, щоб
нейтралізувати
підвищення
кислотності.
Яблучний сік активізує
захисні системи організму,
примушуючи працювати бактерії, що знаходяться у ньому,
щоб вивести токсини з кишечника. Свіжий сік, а не консервований з цукром, містить
велику кількість пектину, який
утворює у кишечнику желеподібну масу, що всмоктує різні
отрути, а також активізує його
роботу.
Гарбузовий сік багатий
на вітаміни В-2, В-1, А і комплекс С, прекрасний засіб для
живлення шкіри і нервової
системи.
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СПОВІДЬ ПРО
Д О Б Р Е С ЛО В О

(Закінчення. Початок на 5 стор.)
Христос, який зазнав гоніння й муки радив: „Ідіть
вузьким шляхом, шляхом боротьби й страждань, бо це
єдиний шлях до великого щастя...”. Ми віками йшли таким шляхом, зазнавали страждань, але не бачили щастя,
бо уникали переможної боротьби, корилися гнобителям
і душителям.
Зараз нам важко, ми виснажені. Та сьогодні, щоб не
оступитися і не впасти в цьому окаянному світі, лише читання Біблії може зберегти душевну рівновагу і волю людини. Біблія, кажучи просто, – це універсальний підручник, що дає людині моральні й духовні знання, яким нема
альтернативи. Богу можна й не поклонятися. Поклонів
рабів він не бере, та коли ви візьмете в серце своє Боже
слово і Його поради, то ніколи не спіткнетеся, не станете
на дорогу зла і насильства.
Коли ми щось утрачаємо, або щось у нас не виходить,
то часто самі в тому винні, бо не узгодили свої наміри й дії
з Божею волею. Через егоїстичну самовпевненість, через
диявола, що „засліпив розум”, ми позбулися Божої прихильності: „Бо той, хто над нами, надсилає свою мудрість
згори...”. Чи хотіли її почути, уловити серцем своїм? Ні.
Тому, замість гармонії, створили на землі безлад. Нас обсіли дурні клопоти й турботи. Днями, собі на шкоду, сидимо біля телевізора, але й хвильки не знаходимо, аби
побути в самотині, у духовній безмовності зануритися в
себе і запитати: як я маю жити? Чим наповнене моє серце: добрим чи злом? У роздумах настає прозріння: підкорившись Богу, від вас утече сатана – зле створіння. А
він, всемогутній, допоможе вам: „Свого тягаря поклади
на Господа, – і він тебе підтримає”.
Звичайно, не за руку, не за плече схопить, ви самі, як
праведник, вірою і духом своїм зможете твердо стояти, і
ніякі спокуси вас не здолають. А добрі помисли й діла, якими жило ваше серце, „дадуть вам будучність та надію”.
Бачте, таки маємо можливість жити без болю, тривог, які
нас виснажують, дратують, а ми від розпачу важко зітхаємо:
„Нема в світі правди й спокою. Ось дихне вітер і, мов пожовклий лист, змете мене у вічність...”. Але й вічність потребує
чистих і праведних душ. Саме тих, хто з добрим словом на
вустах і вірою у серці, залишив на землі світлий слід.
Іван ЗАХАРЧЕНКО.
с. Ситняки.
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ОСНОВНІ НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО РЕГУЛЮЄ
ПИТАННЯ ДОГЛЯДУ ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ В
ОХОРОННИХ ЗОНАХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ
Згідно з п.8 Правил
охорони
електричних
мереж,
затверджених
постановою Кабінету Міністрів України №209 від
04.03.1997 p., садіння
дерев в охоронній зоні
ліній
електропередачі
заборонено. Земля, яка
знаходиться в межах охоронних зон об’єктів енер-

гетики, використовується
її власниками та користувачами з наступними обмеженнями.
Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надано у
власність та постійне або
тимчасове користування
земельні ділянки, де знаходяться об’єкти електричних

мереж, зобов’язані вживати належних заходів
для збереження об’єктів
енергопостачання, що
знаходяться на них, (п.4
Правил охорони електричних мереж).
У разі самочинної посадки
підприємствами
або приватними особами
дерев та інших багаторіч-

Відповідальність за належний догляд за зеленими насадженнями
в охоронних зонах ліній електропередач покладається:
на власників приватних садиб і
прилеглих до них ділянок
на місцеві органи самоврядування,
їх виконавчі або спеціально уповноважені ними органи
на керівників підприємств, установ
та організацій

на власників (орендарів) житлових,
громадських і промислових будівель
та споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони
здоров’я, що розташовані в житлових районах
на підприємства, установи та організації

на керівників організацій, яким відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій (з дня
початку будівельних робіт)

за насадження, що знаходяться на таких
приватних садибах і прилеглих ділянках
за зелені насадження, які відносяться до комунальної власності, за насадження та дерева
на пустирях, берегах водоймищ і річок, що не
мають свого власника (безгосподарні)
за насадження на пустирях, берегах водоймищ і річок, що прилеглі до їх, які визначаються рішенням місцевих органів державної
влади;
якщо насадження знаходяться на вулицях,
перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та садів мікрорайонів
за насадження, що знаходяться на територіях підприємств, установ та організацій, а також на прилеглих до них ділянках і санітарнозахисних зонах
за насадження, що знаходяться на територіях,
відведених під будівництво

них насаджень в охоронній
зоні ліній електропередачі,
роботи з приведення до
належного стану цих зон
виконуються за рахунок
цих підприємств і осіб (п. 7
Правил охорони електричних мереж).
Таким чином, землевласники і користувачі на
своїх територіях повинні
самостійно здійснювати нагляд за насадженнями, своєчасно ліквідувати аварійні
дерева, що загрожують падінням на проводи повітряних ліній електропередачі.
Роботи в охоронних
зонах повітряних ліній та
кабельних ліній електропередач відносяться до Переліку робіт з підвищеною
небезпекою, затвердженого наказом №123 Державного комітету України
по нагляду за охороною
праці від 30.11.93 р.
Роботи з розчистки
дерев у охоронній зоні
здійснювати лише за попереднім узгодженням
з Макарівським РП ЗАТ
«А.Е.С.
Київобленерго» для недопущення
нещасних випадків від
враження електричним
струмом.
Макарівський
РП ЗАТ
«А.Е.С. Київобленерго».

СЕРДЕЧНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
ЛАЗЕБНУ Ніну Федорівну з Макарова,
КОВАЛЬЧУКА Івана Сергійовича з Борівки,
МІЩЕНКО Надію Гнатівну з Королівки,
ГУЛАКА Бориса Хомича з Небилиці,
БОБОК Ольгу ТЕРЕШКІВНУ з Юрова,
ШАТКОВСЬКУ Афанасію Григорівну
з Маковища,
МОГОЛІВЕЦЬ Марію Володимирівну та
ГЕРМАН Софію Іллівну з Грузького наших славних ветеранів району щиросердно поздоровляємо із ювілейною датою - 80-річчям від Дня народження.
Шановні іменинники! Від усього серця бажаємо
Вам міцного здоров’я, рясного щастя, миру, злагоди,
родинного затишку, хліба-солі на столі. Нехай Вам вічно світить любов та шана Ваших дітей і внуків. Щоб
до Ваших осель вела дорога достатку. Хай доля береже Ваші родини від горя і негараздів.
Президія районної організації
ветеранів України.

*****
Найкращу та найближчу для нас людину - дорогу
дружину, матусю, свекруху, бабусю і прабабусю
СНІГИР Валентину Олексіївну з Мотижина
від щирого серця та від усієї душі уклінно поздоровляємо із ювілейною датою від Дня народження.
У праці й турботах пройшло 70! Нелегкою була та
дорога. Хай осінь погожою буде для Вас, забудьте печалі й тривоги.
Наша мила і люба найкраща у світі!
Вітаємо Вас, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали
тепло,
Щоб завжди здоров’я
у Вас було.
Щоб смутку не знали - ми просимо долю,
Добра Вам і радості, рідна, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба Сімейного затишку й мирного неба.
Хай доля боронить від лиха й біди Сьогодні, завтра і завжди!
Чоловік, сини, невістки,
онуки, правнуки.

Анне Леонидовне РЫБАЛЬЧЕНКО!
И как хороши 60 - и опыт, и ум, и возможности, и бодрости долгий заряд! Пусть все
дела успешно удаются, и пусть с Тобой, родная, остаются - здоровье, счастье, верные
друзья!
Просто Мария.

*****

Голові Макарівської районної організації НДП, заступнику голови Київської обласної організації НДП,
члену Політради НДП України
Михайлу Івановичу
МАГУШИНЦЮ.
Шановний імениннику! Прийміть сердечні вітання з Днем народження.
Щиро бажаємо Вам міцного
здоров’я, щастя, родинної злагоди, добробуту. Хай доля щедро
обдаровує Вас і
Ваших близьких
радістю та успіхами, здобутками і всілякими гараздами. Нехай Ваші взаємини з друзями та колегами по партії завжди
будуть відвертими та міцними. Волі
та оптимізму Вам у здійсненні всіх
планів і сподівань.
Правління районної організації
Народно-Демократичної Партії.

*****

Адміністрація та профспілковий комітет ДП
«Червонослобідський спиртовий завод» сердечно
вітають із золотою датою – 50-річчям від Дня народження електромеханіка електрозв’язку заводу
ПОПОВА Олександра Івановича.
Хай доля Вам сяє сонячно-золота, як ця
дата, хай буде у Вашому житті злагода, міцне здоров’я, радість, добро та тепло. Хай повниться невичерпна скарбниця Вашої душі
вдячністю близьких людей та любов’ю рідних.
А ще бажаєм в день святковий
Достатку, миру, щастя та любові!

Адміністрація, профком та колектив клінічної
лабораторії Макарівської ЦРЛ щиро поздоровляють з 55-річчям від Дня народження лаборанта відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії
МУДРАК Ніну Петрівну.
Хай день цей світлий подарує Вам
Міцне здоров’я й друзів добрих в хату.
Щоб місця не було журбі й жалям,
А тільки щастя й радості багато!

*****

Колектив Макарівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щиро
вітає з Днем народження
МАЙСТРЕНКА Олега Миколайовича
і від душі зичить йому міцного здоров’я, добра, миру,
достатку та поваги від людей. А ще:
Бажаєм любові, тепла,
довголіття.
Хай вистачить щастя
на ціле століття.
Хай скрізь буде лад –
в роботі, в сім’ї
І радість на серці, і хліб
на столі!

ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ!

22 ноября – золотая свадьба у наших родных,
милых, дорогих родителей
Тимофея Андреевича и
Майи Ивановны СУЗЕНКИНЫХ.
От всей души сердечно и с любовью поздравляем их с этой светлой датой.
Не старейте, милые родители,
счастья Вам, здоровья, долгих лет! В
Вас всегда мы светлый образ видели,
никого у нас роднее нет! За тепло, за
души Ваши добрые и за то, что Вы
растили нас, за заботу и терпенье
долгое пусть Вам Бог здоровье даст!
Дети и внуки.
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Завтра, 21 листопада, святкуватимуть 50-річчя
подружнього життя
Павло Павлович та Олександра Іванівна
ЮХИМЕНКИ з Липівки.
У цей день ми Вам побажаєм
здоров’я міцного на довгі роки, усмішок веселих, уклін Вам низький до
самої неньки – Землі. Дай, Боже, Вам
жити і горя не знати, щоб соту осінь із
нами зустрічати.
З любов’ю рідні.

ДАІ ІНФОМУЄ,
ПОВІДОМЛЯЄ
17 листопада 2008 року вступив в дію Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, який 24 вересня 2008 р. прийнято народними депутатами України в другому читанні.
Згідно ст. 308 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі
оскарження або опротестування такої постанови - не
пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про
залишення скарги або протесту без задоволення. Відповідно до ст. 307 КУпАП у разі несплати правопорушником
штрафу у строк, постанова надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби
за місцем проживання порушника, роботи або за місцем
знаходження його майна в порядку, встановленому законом. При проведенні технічного огляду по базі «Адмінпрактика» здійснюється перевірка по адміністративним
правопорушенням, у разі відсутності сплати штрафу за
порушення ПДР технічний огляд не проводиться.
Здійснюється прийнятих судовими органами до
правопорушників рішень щодо накладення стягнень
у вигляді позбавлення прав керування транспортнимим засобами з оплатним вилученням
транспорту
або
без такого, адмінстративний арешт, громадські роботи.
Особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує це право, то строк
позбавлення їх спеціального права обчилюється з дня
здачі або вилучення такого документа.
Ростислав ЛИСЕНКО,
в.о. ІАП ВДАІ з обслуговування
Макарівського району,
молодший сержант міліції.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН СЕЛА
БИШІВ ТА НАВКОЛИШНІХ СІЛ!

За адресою: село БИШІВ, вул. КИЇВСЬКА, 55

ВІДКРИТО ВЕТЕРИНАРНУ
АПТЕКУ.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
098-075-49-55, 067-245-23-33, 6-08-11.
ЗАПЧАСТИНИ ДО МАЗІВ, КРАЗІВ,
КАМАЗІВ; КОМИ ДО АВТОКРАНІВ.
ТЕЛЕФОН - 050-273-90-92.
КУПЛЮ металопрофіль (б/у) для паркану.
Тел. - 097-527-56-73. Анатолій Іванович.
ДО С ТАВ ИМО К А МІН Ь , ЩЕ Б ІН Ь , В ІДСІ В
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ЗДАЄМО будинок у Макарові по вулиці
Свердлова, 37 з усіма зручностями. Телефон - 067-962-91-08. Тамара.
ПРОДАЮ корову віком 3 роки. Село Гавронщина, вул. Першотравнева, 13. Телефони:
4-17-75; 5-12-31; 098-736-48-23.
ПРОДАЮ будинок у селі Нові Опачичі (заг.
площа - 66,4 кв. м; житлова площа - 28,8
кв. м; кухня - 13 кв. м; присадибна ділянка - 11,5 сотки). Телефони: 097-362-55-06;
067-592-30-19.
ПРОДАЮ автомобілі: «МАЗ»-5551 - самоскид, 2001 року випуску в хорошому стані та
«IVECO ML 75E» фургон металевий V-40 куб.
м L-6,2 м, 1995 року випуску. Телефон – 095252-82-11.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
БУРIННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ.
ТЕЛЕФОНИ: 098-224-20-84, 093-239-51-58.

ВІКНА, ДВЕРІ м. ЖИТОМИР

ЗАПРОШУЄМО
ДО СПІВПРАЦІ ДИЛЕРІВ.
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.

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.

11
ПП „ХАРЧУК В.І.” м. ЖИТОМИР
ВІКНА ТА ДВЕРІ (без посередників)

Профілі Trokal, КБЄ (Німеччина).
5-КАМЕРНІ ЗА ЦІНОЮ 3-КАМЕРНИХ.
Автоматичні гаражні ворота та захисні ролети.

Телефони: (097) 461-96-17; (095)-194-85-62.
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.

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

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ

ПП “Філоненко” м. Житомир

САВОВОЇ Надії Матвіївни
Минає 40 скорботних, тяжких, довгих днів, як пішла у Вічність наша дорога матуся, бабуся.
Плаче від болю серце, тяжко без
тебе, рідна. Вічний спокій твоїй душі.
Мамо, матусе, рідненька,
З нами тебе вже нема.
Не б’ється у тебе серденько.
У землю навічно лягла.
Хто знав цю світлу жінку, вшануйте її пам’ять.
У глибокій скорботі вся родина.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

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.

Ремонт ходової, заміна мастил, зварювання авто, рихтування після ДТП на
стенді, фарбування авто, ремонт пластмасових деталей і бамперів будь-якої
складності, полірування кузова, фар,
задніх фонарів, антикорозійне оброблення кузова, шиномонтаж, ремонт
автошин будь-якої складності, автосклозаміна, заправка автокондиціонерів, автофарби, кузовні деталі та інше.
СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. КАЛІНІНА №30/262.

ТЕЛЕФОН 050-351-00-71.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на
житловий будинок, який знаходиться в селі Комарівка
по вулиці Партизанська, 13, видане Київським бюро
технічної інвентаризації за №222 на підставі рішення
виконкому Макарівської районної ради 6 червня 1990
року за №103 на ім’я ЛУТАК Марії Григорівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії САА №328331 на право власності на особисте нерухоме майно – квартиру, яка знаходиться в селі Бишів по вулиці Київська, 17, кв. 3, видане
16 квітня 2008 року за №45 на підставі розпорядження
органу приватизації Макарівської райдержадміністрації
на ім’я МУЗИЧЕНКА Федора Іларіоновича, вважати
недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на
житловий будинок, який знаходиться в селі Небилиця
по вул. Леніна, 13, видане на підставі рішення виконкому Макарівської районної ради №102 від 26 червня 1990
року і зареєстроване Макарівським бюро технічної інвентаризації за №233 від 30 червня 1990 року на ім’я ГЛАГОЦЬКОЇ Ольги Михайлівни, вважати недійсним.
ВТРАЧЕНИЙ сертифікат серії КВ №0064480 на право приватної власності на земельну частку (пай), зареєстрований за №0570 Макарівською райдержадміністрацією на
ім’я члена СПО “Макарів“ КРИВУЩЕНКО Ольги Антонівни, вважати недійсним.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ

Т И ТА Р Е Н К А
Леоніда Васильовича
24.12.1958 - 25.11.2007 рр.
Два роки болить нам наше горе, та
смерть жорстоку вже ніхто не зборе.
Час іде, та не гоїться рана. З кожним днем серце більше болить.
Смерть забрала тебе дуже рано,
А тобі іще б жити та жить.
Молодим, добрим, щирим, веселим
Ти залишився в наших серцях.
Тебе, рідненький, нам усім бракує.
Ти багато так не встиг зробить.
Ми кличемо тебе, та Вічність нас не чує...
Хай земля буде пухом, а душі - царство Небесне
дарує спокій.
Згадайте і пом’яніть всі, кому він залишив по собі
добру пам’ять.
У вічній скорботі родина.

Колектив ПП «Тріада» глибоко сумує з приводу передчасної смерті колишнього працівника підприємства
ХАРЧЕНКА Михайла Миколайовича
та висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Виконком Колонщинської сільської ради висловлює
глибоке співчуття члену виконкому Харченко Тетяні
Петрівні з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка
ХАРЧЕНКА Михайла Миколайовича.
Колектив Колонщинської ЗОШ висловлює глибоке
співчуття вчительці Харченко Тетяні Петрівні з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка
ХАРЧЕНКА Михайла Миколайовича.
Адміністрація, профком та весь колектив ПМК-23 висловлюють глибоке співчуття бухгалтеру Заєць Галині Миколаївні з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті брата
ХАРЧЕНКА Михайла Миколайовича.
Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті
ХАРЧЕНКА Михайла Миколайовича
і висловлюємо щире співчуття рідним покійного у їх
тяжкому горі.
Родина Леоніда Титаренка - колишнього
напарника по роботі, смт Макарів.
Адміністрація та трудовий колектив Макарівської
ЗОШ №1 висловлюють глибоке співчуття працівнику
школи Марчук Валентині Миколаївні з приводу тяжкої
втрати - смерті
матері

ними ще коли вони знаходяться в
животі у мами.
Вчені записали і проаналізували плач 60 новонароджених у
віці від 3 до 5 днів, 30 з яких народилися в німецькомовній сім’ї, а
30 - у франкомовній, повідомляє
ІМК.
Дослідження виявило безперечні відмінності в формі їх плачу,
що залежать від мови, якою розмовляють у сім’ї. Зокрема, мелодійний ряд плачу французьких
новонароджених виявився висхідним, а німецьких - низхідним,
як і у відповідних мов.

ВЛАДА ТА ЛЮДИ

В ІТАЛІЇ МАСОВО
ЛЕГАЛІЗОВУЮТЬ ДОМРОБІТНИЦЬ

Італійська влада вирішила надати можливість легалізації сотням
тисяч жінок, які працюють хатніми робітницями або доглядальницями. Такий пункт додадуть до так званого “антикризового” закону.
Заяву можна буде подавати вже найближчим часом, причому за
легалізацію однієї робітниці потрібно буде заплатити близько 500
євро. Працедавцями домашнього персоналу можуть виступати зокрема іноземці, але тільки ті, які мають безстроковий дозвіл на мешкання в країні. За даними статистики, легально домашню роботу в
сім’ях виконують 660 тисяч осіб, ще приблизно півмільйона працюють нелегально, допускають аналітики.
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СКАНВОРД

'

РИБИ (20.02-20.03)
Понедiлок - це сприятливий день для одноденного посту. Цього дня
можна позбавитися вiд шкiдливих
звичок. Великi покупки плануйте на
вiвторок. З цього тижня ви можете
розраховувати на хорошi новини у
сферi своєї дiяльностi. Поговорiть
з начальством про пiдвищення
окладу, але не вiдкладайте цю розмову на останнi днi тижня. Якщо у
вiвторок ви одержите несподiвану
пропозицiю, i вона вам сподобається - погоджуйтеся.
Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: немає.

“ЖИГУЛІ”-АМФІБІЯ

Майже місяць тому всю Москву здивувала історія про “жигулі”, які пливли по Москві-річці.
43-річний москвич Сергій Філатов розповів про секрети свого витвору. Він обмазав проводи в своєму ВАЗі спеціальною мастикою,
яка на повітрі перетворюється на гуму, випотрошив салон.
У автомайстерні безліч шматків із металевих листів завтовшки 1,5
міліметра зварили і вийшов абсолютно непроникний другий кузов.
Для входу було вирізано люк на даху, оскільки двері виявилися заблокованими.
Мотор “Нептун” взяли від човна і встановили другий бензобак на
40 літрів. Після цього з’явилися якір, весла, вогнегасник, помпи для
відкачування води, рятувальний жилет.
Свій перероблений ВАЗ Філатов перейменував на “Мурену”, саме
такого кольору зараз автомобіль. “У машину я вклав близько 100 000
рублів”, - підрахував винахідник.
Філатов говорить, що не реєструватиме амфібію, оскільки документи доведеться збирати так довго, що вона швидше проржавіє.

Плач новонароджених дітей
має явні ознаки мови їхніх батьків, встановила група вчених з
Німеччини і Франції. Примітно,
що елементи мови засвоюються

'

ДIВА (24.08-23.09)
Зараз ви готовi домогтися поставлених цiлей. Якщо
у вас в планах було навчання
або iнший варiант дiяльностi, де ви б
могли розраховувати на розширення
кола зв`язкiв, то середа - найкращий
день, мабуть, у всьому роцi, для цiєї
мети. За необхiдностi можна планувати i вiдвiдання рiзних iнстанцiй.
Особливо, якщо до цього вам нiяк
не вдавалося вирішити питання, що
цiкавить вас. Ви можете розраховувати на везiння i в iнших темах.
Сприятливi днi: 23, 28; несприятливi: немає.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
На цей тиждень краще нiчого не планувати. У
понедiлок i вiвторок займайтеся тiльки поточними справами
i подбайте про те, щоб виглядати
якомога привабливiше. В середу
надійде якась пропозиція - погоджуйтеся. З`ясувати деталi зможете пiзнiше. В особистому життi
поки краще нiщо не змiнювати. На
вихiднi не плануйте важливих справ
у будинку, але тримайте холодильник повним - несподiвано можуть
з`явитися гостi.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 25.

У СВІТІ “КУЛІБІНИХ”

НОВОНАРОДЖЕНІ
ПЛАЧУТЬ МОВОЮ
БАТЬКІВ

'

ЛЕВ (23.07-23.08)
Особистi справи одержать новий iмпульс. У середу
значна подiя може вiдбутися
у вашiй сiм`ї або прийде iнформацiя
про новi перспективи для когось
з родичiв. Це сприятливий перiод
для вирiшення питань, пов`язаних
з житлом - переїздом, придбанням.
Але до середи можливi конфлiкти з
родичами, особливо iз старшими
членами сiм`ї. Подумайте, може
хтось потребує знакiв уваги вiд вас
або матерiальної допомоги.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 24.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Стосунки, де проходить
ваша дiяльнiсть або навчання,
можуть розкритися з нової,
цiкавiшої для вас сторони. Це можуть бути i новi фiнансовi перспективи або початок службового роману. У
вiвторок i середу має сенс вирiшити
свої питання в рiзних iнстанцiях. А з
четверга бiльше часу придiлiть особистим справам й iнтересам. На
цьому тижнi домашня робота не йтиме на лад.
Сприятливi днi: 23, 29; несприятливi: 24.

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

Група японських і американських дослідників уперше
в історії астрономії виявила
планету, яка обертається в напрямку, протилежному обертанню її власної зірки. Як повідомляє ІТАР-ТАСС, відкриття
дав змогу зробити потужний
телескоп Subaru, розташований на Гавайських островах.
З його допомогою вдалося вивчити планету “HAT-P-7b”,
розташовану приблизно за тисячі світлових років від Землі в
напрямку Сузір’я Лебедя. Розмірами вона в 1,4 раза більша
за Юпітер і обертається навколо
зірки, яка діаметром у 1,8 раза
перевищує наше Сонце. Такий
феномен астрономи фіксують
уперше.

'

РАК (22.06-22.07)
Прагнiть знаходитися в
центрi подiй, щоб не пропустити сприятливий шанс
полiпшити дiловi або особистi стосунки. Оптимальними днями для
найбiльш важливих заходiв будуть
вiвторок i середа, а у вихiднi краще зайнятися менш значущими,
але корисними справами. З початком повного мiсяця в органiзмi
активiзуються процеси накопичення
живильних речовин. Тим, хто стурбований проблемою зайвої ваги, з
середи корисно буде сiсти на дiєту.
Сприятливi днi: 27, 29; несприятливi: 23.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви пiдiйшли до переломного моменту в розвитку
подiй цього року. Все, що вас
стримувало, залишається у минулому. Поступово ви вiдчуєте, що Колесо Фортуни обернулося у вашу сторону. Вiвторок i середа - сприятливi
днi для працевлаштування, оголошення про свої рiшення дiловим i
близьким партнерам, великих придбань. Але обережнiсть не перешкодить у вихiднi - в особистому
життi на вас чекають сюрпризи.
Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 28.

Оригінал, надрукований у 1581
році Іваном Федоровим в Острозькій
Академії, став надбанням її спадкоємця - Національного університету з однойменною назвою. Подарувало фоліант подружжя Олени та Віталія
Гайдуків, викупивши його за кордоном. Раритет після реставрації має
первозданний вигляд. Незабаром його буде поміщено у спеціальний
саркофаг із заданим режимом вологості і температури зберігання.
За словами ректора університету, професора Ігоря Пасічника,
таких книг український та російський першодрукар випустив тут (за
різними оцінками) майже 1500 примірників. Сьогодні у приватних та
музейних колекціях їх налічується близько 260.
“Острозька” – перше повне видання Біблії у перекладі
церковнослов’янською мовою. Це плід зусиль членів наукового гуртка, організованого князем Василем-Костянтином Острозьким. Саме
він став ініціатором створення цієї книги. І виділив кошти для неї. Біблія відіграла значну роль у боротьбі православ’я проти католицької
експансії.
У цьому шедеврі поліграфічного мистецтва в назвах розділів використано кіноварну в’язь, є багато заставок, дереворитних ініціалів.
У художньому оздобленні використано елементи українського народного орнаменту.

НОВИНИ
НАУКИ І ТЕХНІКИ
ВИЯВЛЕНО ПЛАНЕТУ,
ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ
ПРОТИ СВОЄЇ ЗІРКИ

'

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Подiї у вiвторок можуть
внести у вашi плани якiсь
змiни. Якщо несподiвано
з`явиться нова пропозицiя або додаткова робота - не вiдмовляйтеся.
Особливо сприятливi тенденцiї для
тих, хто вчиться або працює у сферi
iнформацiї i зв`язку. Здоров`я продовжує залишатися для вас однiєю
з важливих тем, ви легко можете
пiдхопити iнфекцiю. Попереду у вас
активний перiод, бережiть сили.
Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: 27.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
З вiвторка можна розраховувати на прорив у справах
i вихiд на новий рiвень. Сонце
з Юпiтером дарують вам рiдкiсний
шанс почати щось з чистої сторiнки.
Якщо на цьому тижнi поступить
пропозицiя, її варто прийняти. Це
стосується i роботи за сумiсництвом.
Зараз вам не до вiдпочинку i розваг,
проте кохання, як i ранiше, буде в
числi прiоритетних тем. Все повинно
вдаватися, але прагнiть не допускати перенапруження, iнакше можливi
нервовi зриви.
Сприятливi днi: 23, 27; несприятливi: 28.

“ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ”
ПОВЕРНУЛАСЯ
ДОДОМУ

'

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вiвторок - найкращий
день на цьому тижнi, щоб
зробити великi придбання.
Ви можете вкласти грошi й iншим
способом. У середу добре займатися оформленням документiв,
угод або приступити до нової
справи. Партнерськi вiдносини i їх
перспективи будуть весь цей час
у центрi вашої уваги. Намагайтеся
розiбратися - якi можливостi з тих,
що зараз з`являються у вашому
життi, є найбiльш перспективними,
i починайте дiяти.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 24.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ключовим днем тижня
буде вiвторок. Робiть все, щоб
розширити свої перспективи,
вирiшити матерiальнi питання. Планети створюють сприятливi передумови для комфортного спiлкування;
зустрiчi i знайомства цього дня можуть виявитися доленосними. Якщо
вам хочеться внести якiсь змiни
в свiй iмiдж - смiливо приступайте. Результати вас порадують. Але
не залишайте важливих справ на
вихiднi. На вас чекають несподiванi
повороти в справах i стосунках.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 27.

НАШІ СВЯТИНІ

'

ОВЕН (21.03-20.04)
Основнi плани починайте реалiзовувати з середи. А
на початку тижня прагнiть не
потрапляти в конфлiктнi ситуацiї,
не допускайте перенапруження.
Краще займiться наведенням ладу
в справах i вдома. З середи немає
жодних обмежень, якщо ви плануєте почати нову справу, змiнити
роботу, вiдправитися в поїздку або
оформити стосунки. Зустрiчi з друзями, активний вiдпочинок i важливi
домашнi заходи краще здiйснити у
суботу, а в недiлю уникайте ризикованих вчинкiв.
Сприятливi днi: 26, 27; несприятливi: 29.
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