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У МАКАРОВІ ВІДКРИЄТЬСЯ
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ
На його будівництво селищна рада вже виділила ділянку. Ідея створення Центру належить Представництву міжнародної благодійної організації «Надія і житло для дітей»
в Україні. За словами директора української організації Галини Постолюк, будівництво
розпочнеться у наступному році, як тільки дозволять погодні умови, а завершити його
планують за рік. Вартість такого будівництва складає близько 1 млн. доларів.
Структурою, що
погодилася фінансувати цей проект є
Британська фінансова страхова компанія «Сант Джеймс
Плейс».
Англійці
разом із засновником
благодійної
організації «Надія
і житло для дітей»
Марком Куком нещодавно відвідали
Макарів. Гості відвідали дитячий будинок «Барвінок»,
де ознайомилися із
умовами життя 13
його вихованців, а
також взяли участь
у “круглому” столі
за участю представників обласної та районної держадміністрації та громади району.
До відома, на сьогоднішній день в районі проживає 146 дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування; більше 200 сімей перебувають у складних життєвих
умовах. Створення такого Центру дозволить оперативно вирішувати проблеми з такими дітьми та сім’ями, розвине послуги, що попереджують вилучення дітей із сімей до
інтернатних закладів.
Олександра СУЗАНСЬКА.

БУДЬТЕ З НАМИ –
ЧИТАЙТЕ «МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

Триває передплата на 2010 рік на
„Макарівські вісті”.
Якщо ви наш постійний читач, то знаєте, що районка ні разу не підводила своїх
читачів. Ми й надалі оперативно інформуватимемо вас про життя Макарівщини та
його людей, надаватимемо, враховуючи
читацькі пропозиції та побажання, консультативну допомогу з найрізноманітніших питань, триматимемо в курсі цікавих
новин області, країни, світу, астрологічних
прогнозів, подаватимемо корисні поради
в господарських справах. До вашої уваги

НУ Й НУ

ХАЗЯЇНБАРИН

У ЧОМУ МАЛИ ЗМОГУ ПЕРЕКОНАТИСЯ
ЖУРНАЛІСТИ «МАКАРІВСЬКИХ ВІСТЕЙ»,
ЯКИМ ВІДМОВИЛИ У НАДАННІ
ІНФОРМАЦІЇ
Після невдалих відвідин ДП «Кодраторф», яке є дочірнім підприємством
виробничого об’єднання торфової промисловості «Укрторф», ми поцікавилися
реєстром підприємств, які належать до
закритих і є державною таємницею. Даного підприємства у переліку немає. То
що ж за таємниця криється тут, що його
керівник відмовився спілкуватися з журналістами й наказав своєму працівникові М.Г. Сілецькому, який зателефонував
йому в Київ, не надавати ніякої інформації про роботу підприємства, що є
вже порушенням закону «Про пресу», а
тим більше не пускати на територію. Не
вдалося нам дізнатися номер телефону
керівника, аби поспілкуватися і домовитися про особисту з ним зустріч. На
жаль, ніяких його координатів не було й
у Кодрянській селищній раді, на території якої знаходиться дане підприємство.
То що то за «таємниче» підприємство
діє на території району?

7 програм телебачення, реклама.
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.
Поштові послуги:
на 6 міс. – 2.55 грн.;
на рік – 3.90 грн.
Наш індекс: 61291.

ШКОЛА,
ДЕ ДАЮТЬ ПУТІВКУ
У ВЕЛИКИЙ СПОРТ

До невпізнанності змінилася Макарівська дитячо-юнацька спортивна школа після капітального ремонту. Все тут зроблено
згідно світових технологій. Велика зала
для проведення змагань з волейболу, баскетболу наразі виглядає ще просторішою,
світлішою. Адже до переобладнання її глядачі тіснилися довкруг майданчика, в деякій мірі заважаючи гравцям «витягувати»
м’ячі з краю поля. Відтепер для уболівальників обладнано зручну трибуну на возвишші, де раніш знаходилася тренажерна
зала. А тренажерній залі віднайшли іншу
кімнату, укомплектувавши інвентарем. Є
там і «бігова доріжка», і гантелі, і тренажери для зміцнення м’язів рук, ніг, спини…
До послуг відвідувачів - гардероб, душові
кабіни… Одним словом: маєш вільний час
– приходь і гартуй своє здоров’я.
Відтепер у великій залі можна проводити змагання команд вищого класу: як
обласні, так і Всеукраїнські. До речі, розмітка баскетбольного поля відповідає новітнім світовим вимогам – такі вимоги до
баскетбольних полів ставлять організатори чемпіонату «Євро – 2012». Отже будувалося на перспективу.
У вересні ДЮСШ відсвяткувала 25річчя з дня створення. Перший її директор
Валерій Луценко. З перших днів її відкриття розпочали заняття у секціях з футболу,
легкої атлетики, вільної боротьби. Потім
майже 20 років її керівником був Ігор Божок, а останні ці два роки – Олександр
Підорін. Тисячі вихованців пройшли через
її стіни під наставництвом досвідчених
тренерів, прославляючи Макарівщину на
обласних і Всеукраїнських турнірах.
– Школа вкрай потребувала ремонту,
оновлення спортивного інвентарю, – розповідає Олександр Підорін. – Не просто
побілити, десь пофарбувати, якщо вже
робити – то за європейськими стандартами, щоб можна було приймати команди
високого рівня.
За таку перебудову взявся безпосередньо голова райдержадміністрації
Володимир Горбик. Сам він великий прихильник спорту, часто його можна бачити

на футбольному, волейбольному майданчиках. Маємо прекрасний стадіон,
біля Макарівської школи №1 майданчик
зі штучним покриттям, де щодня, до темноти діти і дорослі грають у футбол, теніс. На черзі ДЮСШ. Усвідомлював, що
вона, перш за все, дітям, щоб у вільний
час не тинялися вулицями, а гартували
тут здоров’я. Володимир Миколойович
підшукував спонсорів для проведення
ремонтних робіт, придбання спортивного
інвентарю, попередньо вів перемовини
із досвідченими тренерами для роботи у
школі. Вникали в цю роботу і завідуючий
районним відділом освіти Віктор Гартфіль,
заступники голови райдержадміністрації… Робота йшла.
У вівторок відбулося відкриття оновленої
Макарівської
дитячо-юнацької
спортивної школи. Без урочистостей, без
промов біля мікрофонів. Бо всі, хто того
вечора зібралися тут, горіли бажанням якнайшвидше опробувати спортивну залу у
грі. Всі переймалися радістю звершення
задуманого.
Уже підготовлено для гри волейбольну
сітку і після невеличкої розминки волейболісти розбилися на дві команди. У їх
складі студенти, керівники підприємств,
установ, пенсіонери… Володимир і Олександр Горбики, Петро Левковський, Павло
Тарасенко, Юрій Бордюг, два Сергії Мироненки – батько і син, Юрій Легенький…
Неважливо, хто виграв у цьому матчі, це
була перша гра на оновленому майданчику давніх друзів спорту.
Зараз у спортивній школі гартують
своє здоров’я, торують шлях до спортивних висот понад 300 учнів у секціях з
футболу, легкої атлетики, боксу, з якими
ведуть заняття дев’ять кваліфікованих
тренерів. Зазвичай, найпопулярнішим є
футбол. Планують відкриття секцій з волейболу, настільного тенісу, вільної боротьби. Зараз дирекція школи у залученні тренерів для занять з дітьми. У Бишеві
відкрито філіал, де п’ятдесят дітей навчає
азам гри у футбол Олександр Розгон.
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ДУМКА ЕКОНОМІСТА

РОЗВАЛУ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ МОЖНА ЗАПОБІГТИ
Серед топ-новин у засобах масової інформації на перше
місце в Україні знову виходить економіка, посунувши на другий план навіть епідемію грипу, яка майже на три тижні вибила людей із звичної колії. Ледь оговталися, як Росія знову
лякає санкціями за несплату за газ, а з МВФ відносини зіпсувалися настільки, що можуть більше не дати в борг. Хто винен
і що робити?
На думку директора Інституту трансформації суспільства,
професора кафедри міжнародної економіки та підприємництва Національної академії
управління Олега СОСКІНА, за
таких умов слід не заплющувати
очі, а, навпаки, зробити ретельний аналіз і прийняти відповідальні рішення.
По-перше, слід проаналізувати ринок грошей. Бо,
зрозуміло, чим більше в обігу
грошової маси, тим більшою
буде девальвація, інфляція і
таке інше. На думку вченого,
з вересня цього року НБУ постійно намагається скоротити
грошові ресурси в обігу. Про
це говорять цифри - на 1 листопада обсяг гривневої маси
склав 468,1 мільярда (в мину-

лому році на цей період - 483,2
мільярда). Хоча НБУ можна
критикувати за попередню монетарну політику, сьогодні він
прагне стабілізувати ситуацію.
А ось скорочення залишків коштів на кореспондентських рахунках банків - досить тривожна тенденція.
В листопаді цей показник
рекордно зменшився до 14
мільярдів 258,8 мільйона
гривень. А межа, після якої
може початися розпад банківської системи (банки, не
маючи ресурсів, не зможуть
здійснювати оплату своїх
зобов’язань перед клієнтами), становить приблизно
12 - 11 мільярдів гривень.
Ця риска вже дуже близько.
Поки що стримують критичну

ситуацію банки з іноземним
капіталом. Вони сьогодні
підтримують приблизно 60
відсотків української грошової системи, і тільки завдяки
цьому вона ще функціонує.
Характерним є те, зазначив
професор Соскін, яким чином
уряд здійснював емісію національної валюти через облігації
внутрішньої державної позики.
Якщо на 3 листопада 2008 року
в обігу було 8 мільярдів 223
мільйони гривень, то вже на 2
листопада поточного року їх
стало 70 мільярдів 526 мільйонів. Кількість облігацій збільшилася майже в 9 разів! Облігації
короткотермінові і видаються з
відсотком 20 - 24 річних. А такий рівень доходності означає,
що інфляція в країні не може
бути меншою ніж 24 - 25 відсотків на рік. Слід врахувати й те,
що за 9 місяців поточного року
в обіг введено облігацій на
51 мільярд гривень. Це може
означати лише одне – доходів
у державний бюджет майже не
надходить.

Крім уряду, на думку економіста, в Україні діють ще мінімум
три так звані емісійні сурогатні
центри. Це – НАК “Нафтогаз
України”, який бере величезні
суми в борг. Тільки Ощадбанку
він винен 22 мільярди гривень,
і ще 1,6 мільярда доларів – зовнішнім позичальникам. А гарантом цих боргів, до речі, є
уряд. Іншими емісійними центрами є “Укравтодор” і “Укрзалізниця”.
Невтішним в Україні залишається й платіжний баланс.
Цей показник, між іншим, доводить чи є країна успішною
в системі світового господарства. Отже, дефіцит поточного рахунку (в основному
зовнішньоторговельного балансу) за три квартали склав
1 мільярд доларів. Обсяги
експорту скоротились на 48,2
відсотка і складають 28 мільярдів доларів. Це на 26,1
млрд. доларів менше, ніж за
аналогічний період минулого
року.
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(Зак. Поч. на 1 стор.)
– В нас працюють кваліфіковані тренери, – продо-

переможець
чемпіонату
України серед юнаків, шестиразовий
переможець

вжує розповідь Олександр
Підорін, – їхня наполеглива
праця увінчалася успіхом.
Так, тренер з боксу Олександр Шутун підготував чотири кандидати у майстри
спорту України – Петра Довніча, Дмитра Дубневича,
Ігоря Худенка, Ірину Цисаренко. Вони взяли участь у
44 турнірах, вибороли призові місця і кубки на чемпіонатах області, України.
Ігор Худенко – триразовий

чемпіонату Києва, ставав
переможцем і призером
міжнародних турнірів. Нині
здібний боксер навчається у Броварському училищі фізичної культури. За
2008-2009 роки школою
підготовлено понад 100
спортсменів-розрядників.
Юні футболісти, де тренером Микола Синяченко,
упродовж кількох років виборюють призові місця на
обласних турнірах. Вихо-

ванець школи Сергій Шевчук (тренер Олександр
Сичевський) нині грає у
футбольній команді
Української прем’єрліги донецького ФК
«Шахтар»,
Олександр Литяк (тренер
Юрій Сніжко) – арбітр І категорії з футболу, судить матчі
чемпіонату України
другої ліги.
Семирічним
прийшов у ДЮСШ
Роман
Головатюк.
Вже десять років
тренується у секції з
футболу, грає у півзахисті другого складу ФК «Макарів». Він
капітан команди. Мріє хлопець грати за основний
склад ФК «Макарів», стати
професійним футболістом.
Ця юнацька команда, яку
тренує заслужений майстер спорту Микола Костенко, цьогоріч стала переможцем турніру «Зірочка
Полісся». Перший сезон
виступає у чемпіонаті області, посідають другу сходинку у турнірній таблиці.
Кілька голів на свій рахунок

записав капітан команди. У
грі на виїзді у Ставищі Роман забив два голи.
– За цю оновлену школу із сучасним обладнанням хочу подякувати, перш
за все, голові райдержадміністрації
Володимиру
Горбику, за придбання
обладнання для тренажерної зали - підприємцю
Володимиру Безверхому,
керівництву «Макарівбудсервіс» Денису Стешенку
та В’ячеславу Ткачені, які
безпосередньо займалися
ремонтом, – показує зали і
обладнання директор школи Олександр Підорін. –
Наша школа є гордістю не
лише району, а й області.
Петро СУХЕНКО.

НА КИЇВЩИНІ СБУ ЗАПРОВАДИЛО
„ГАРЯЧУ ЛІНІЮ” - ВИБОРИ 2010.
Служба безпеки України просить громадян повідомляти про факти порушень
під час виборчого процесу за телефоном
довіри.
Спеціальну телефонну лінію запроваджуємо для своєчасного виявлення та припинення порушень виборчого права, а також
для сприяння органами виконавчої влади
і місцевого самоврядування у дотриманні
демократичних, конституційних засад, для
здійснення вільного й свідомого волевиявлення громадян, проведення чесних та прозорих виборів Президента України.
Якщо мешканцям столиці та Київщини
відомі також факти щодо обмеження виборчих прав і свобод громадян (підкупу
виборців, розповсюдження друкованої

продукції провокаційного характеру, видачі бюлетенів особам не внесеним до
списку виборців, видачі одному виборцю
двох чи більше бюлетенів, скуповування
бюлетенів тощо) до Головного управління
СБУ в м. Києві та Київській області в будьякий час доби можна повідомити інформацію за номером (044) 226-32-32.
На лінії довіри чергують досвідчені
співробітники. Інформація, що надходитиме, обов’язково буде перевірена зі збереженням конфіденційності. За результатами перевірки вживатимуться відповідні
заходи. Телефон довіри працює цілодобово.
Прес-центр ГУ СБ України
в м. Києві та Київській області

ДО 65-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НІМЕЦЬКОФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ
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РОЗВАЛУ ГРОШОВОЇ
СИСТЕМИ МОЖНА ЗАПОБІГТИ

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Але найгіршим, на думку спеціаліста, є те, що до дефіциту поточного рахунку додалось від’ємне сальдо за
фінансовим рахунком, яке склало за 9 місяців поточного
року 11,2 мільярда доларів. Це означає, що капітал з України виходить, а не приходить. Обсяги чистого притоку прямих іноземних інвестицій за ці ж 9 місяців зменшились у 2,7
раза порівняно з відповідним періодом 2008 року. Отже, як
це не прикро, в Україну капітал вкладати не поспішають, а
виробляти конкурентоздатну продукцію, яка б користувалася попитом на світових ринках, ми не можемо.
І ще проблема. Відбувається збільшення обсягів
приросту готівкової валюти поза банками. За січеньвересень вони склали 7,2 млрд доларів. Таким чином, в
Україні все більше валюти обертається поза банківською
системою. А це означає, що в державі суттєво зростає тіньова економіка.
До речі, й обсяг операцій на готівковому ринку України у жовтні 2009 року знову характеризувався, як і в попередні місяці, тим, що українцями скуповувалось валюти
значно більше, ніж продавалось. В жовтні вони придбали
доларів на 793,6 млн більше, ніж продали. Це свідчення
того, що населення не хоче тримати свої заощадження
в гривнях і фактично виступає як один з центрів девальвації національної валюти. І це дуже негативне явище, бо
означає, що люди вже не вірять ні національній валюті, ні
банківській системі. Як відомо, в 21 комерційному банку
введено тимчасову адміністрацію. По суті, ці банки – банкрути, і, якщо сьогодні їх залишити сам на сам зі своїми
вкладниками, вони будуть неспроможними виконувати
свої фінансові зобов’язання.
“Щоб вийти з цієї ситуації, слід терміново створити
валютну раду – установу з беззаперечною фінансовою
владою, яка буде над урядом і НБУ. Ця структура має
слідкувати за рівновагою між речовою і грошовою складовою ВВП. Це слід зробити терміново, щоб не зруйнувати національну грошову систему, а зберегти її”, – підбив
підсумки Олег Соскін.
Олександр
КОЗЛОВСЬКИЙ.

СТВОРЕНО АСОЦІАЦІЮ СІЛЬСЬКИХ І СЕЛИЩНИХ ГОЛІВ
Відтепер у районі діятиме Асоціація сільських і селищних голів, яку створено з метою підвищення ефективності їх роботи. Виступаючи на зборах, голова районної ради
М.Д. Вараницький, зокрема, підкреслив, що
зусилля об’єднання будуть спрямовані на
захист сільських та селищних громад. Асоціація надаватиме керівникам методичну,
юридичну, бухгалтерську допомогу у їх роботі, представлятиме їх інтереси у суді або
інших інстанціях.
- Я, - сказав Микола Данилович, - переконаний, що таке об’єднання дасть позитивні
результати. У нас багато є хорошого в роботі
сільських та селищних рад, досвідом якої можемо поділитися з своїми колегами. Наприклад, вартий уваги досвід Наливайківської
сільської ради у питанні обслуговування

населення. Сьогодні, як ніколи, села потребують обслуговуючі кооперативи і над цим
працюватимемо разом. Важливим завдання
є виконання поставлених урядом завдань
щодо безкоштовного виготовлення державних актів на землю селянам. У районі такі вже
отримали більше 400 громадян. Цю справу
потрібно продовжувати й надалі. Асоціація
відкриває можливості до ще більшої реалізації у життя соціальних планів. Вона для кожного з вас стане школою навчання.
Головою Асоціації сільських та селищних
голів одноголосно обрано Колонщинського
сільського голову Юлію.Пелешок.
Керівним органом асоціації є загальні
збори, у період між ними – правління, яке
було обрано. Також затверджено статут.
Інф. «М.в».

ЗАВТРА - ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

СПОГАДИ ОЧЕВИДЦІВ
Антоніна Дмитрівна ПОПОВИЧ (с. Соснівка):

Минула війна обпалила молодість Олександра Вареника. Спізнав він і втрати на полі бою побратимів по зброї, свистіли кулі,
осколки снарядів, бомб і над його
головою. Та, якимось чудом, вцілів, живий з Перемогою повернувся до рідного дому. А по війні відбудовував народне господарство,
вчителював, багато років був директором Макарівської школи.
Нині Олександр Іванович – на заслуженому відпочинку. Та спомин
про ту страшну, жертовну війну не
сходить з його пам’яті.
Олександра Івановича Вареника
часто запрошують у школи на „Уроки мужності”. І коли розповідає юні
про свій бойовий шлях, тоді на очі

накочуються сльози, бо багато горя
і страждань завдала нашому народові війна, розв’язана гітлерівською
Німеччиною.
На знімку: З нагоди 65-річчя
Великої Перемоги учаснику бойових дій, інвалідові ІІ групи Великої
Вітчизняної війни О.І.Варенику Почесну грамоту та цінний подарунок
від Київської обласної ради вручили воїни-інтернаціоналісти: Макарівський селищний голова Геннадій
Здольник, голова районної організації інвалідів війни та Збройних
Сил Петро Кириленко та голова районної організації ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
Олександр Безугленко.

- У сім’ї було четверо
дітей, усі дівчатка, батько і
мати. Батько спочатку записався у колгосп, а потім
вийшов з нього. Та ось прийшла зима 33-го. Місцеві
комуністи ходили по дворах і забирали геть чисто
все, навіть шукали під піччю, висипали із глеків зерно. Нічого не лишилося для
сім’ї. Почали голодувати.
Хотілося одного – дожити
до весни, а там уже буде
легше. Батько наймався
працювати конячиною у
лісництво, мати і сестра
ходили працювати до людей і приносили лушпиння
картоплі, варили його і їли.
Товкли гречану полову, конюшину, мішали, солили,
заливали водою та їли. Першим почав пухнути батько,
за ним старша сестра. Вся
надія була на батька, тому в
сім’ї намагалися врятува-

ти його. Запам’ятався і кисіль з вівсяної полови, його
можна було пити, був трохи
кислуватий.
Я збиралася у ліс за ягодами. Сестра попросила
киселю. Вона вже не могла
підвестися; ноги опухли,
почалася гангрена. Та цей
кисіль їй не допоміг. Коли
повернулася з лісу, сестру
вже не застала живою.
Ще страшніше горе
чекало на сім’ю. Це сталося на свято Петра. Інша
сестра вийшла до своєї
подруги. Їй тоді виповнилося 15 років, вона була
вродлива і працьовита. Наймалася до людей полоти
городи. І ось у подруги на
дівчину напали троє сусідів. Вони звинуватили її в
тому, що вкрала хліб. І троє
чоловіків по-звірячому її
били, поки носом і ротом
не пішла кров, потім кину-

ли з горища, тягали мотузкою, захистити було нікому. Коли повернулася мати
від своєї сестри, у дворі
було повно людей. Ніхто не
міг пояснити, чому так сталося. Ось до чого доводив
людей голод, ставали озвірілими, мутнів розум. Усі
вони були засуджені.

Іван Михайлович САНЖАК (с. Новосілки):
- У роки голодомору
мені виповнилося 24 роки.
Я працював у колгоспі їздовим п’ятої бригади. У
нашій сім’ї було четверо дітей. Батька не було.
У серпні 1919 року його
вбили денікінці. Помер від
голоду мій старший брат
Гриша. Мати дуже переживала смерть сина. Вона,
щоб прогодувати дітей,

накидала у піч буряків, пекла їх і дітям давала. Мати
посилала мене рвати з
липи листя, щоб було що
поїсти. Біля річки вирвеш
лепеху, сидиш і їси. У нас
була корова, але її вкрали, то ми залишились без
годувальниці. Забрали в
колгосп воза. На очах у нас
були сльози, коли забирали реманент.

У селі був уповноважений з Бишева Кольцов. Із
штирями ходили активісти
й шукали зерно. Люди були
залякані, щоб у Сибір не
вислали. Людей розділили: куркуль, середняк, бідняк. Натравлювали один
на одного. Дяка Мілесика
і дочку його Шуру вислали
нізащо. Жалко людей було,
які помирали.
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3 Г Р УД Н Я - М І Ж Н А Р О Д Н И Й Д Е Н Ь
ІНВАЛІДІВ
Сьогодні в районі проживає 2516 інвалідів. Серед них 285 інвалідів війни, 863 - інвалідів ЧАЕС,
98 - інвалідів з дитинства, 118 - дітей інвалідів
(до 18 років) та 1152 - інваліди загального захворювання.

РАЗОМ ДОЛАЄМО
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ

Як живеться їм нині, яким чином вдається долати проблеми адаптації в суспільстві? Про ці та інші
питання напередодні Міжнародного Дня інвалідів
ми спілкуємось із начальником відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та нагляду за призначенням (перерахунком) пенсій Н.І.
Соломенко.
- Сьогодні, приміром,- розповідає Надія Іванівна, - ми
працюємо за районною програмою, яка розроблена на
виконання Указів Президента України щодо першочергових та додаткових невідкладних заходів по створенню
сприятливих умов життєдіяльності та безперешкодного
доступу інвалідів до об’єктів житлового та громадського
призначення. Для виконання цієї програми вже зроблено
багато, але недостатньо. В райцентрі ці питання більшменш вирішені, гіршими є справи по селах, де гострою є
проблема фінансування. Одним із пунктів цієї програми є
обладнання споруд місцевих організацій виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, закладів охорони
здоров’я, культури, соціального захисту населення та закладів освіти пандусами. Із 111 установ району 65 вже їх
спорудили. Але пороги і двері установ ще не пристосовані
для того, щоб можна було проїхати інвалідним візком, немає необхідних для інвалідів зору сигнальних світлофорів,
не прокладено асфальтовані доріжки для виїзду та з’їзду
інвалідного візка на тротуар.
З 178 чоловік району, які перебувають на обліку в Головному управлінні праці та соціального захисту населення Київської облдержадміністрації на одержання спеціального автотранспорту, в поточному році жоден інвалід
його не отримав. Компенсації на транспортне обслуговування та бензин зазначеним категоріям виплачені за перше півріччя 2009 року в повному розмірі, а виплата даних
компенсацій за друге півріччя затримується. На черзі на
отримання санаторно-курортної путівки перебуває 57 інвалідів та ветеранів війни. На жаль, у цьому році відповідними путівками були забезпечені лише15 чоловік.
Всім інвалідам з ушкодженнями опорно-рухової системи, які до нас звернулися, управління праці виділило необхідні засоби реабілітації та протезно-ортопедичні вироби.
Користуючись нагодою, повідомляю, що з технічних засобів реабілітації в даний час у нас є близько 60-70 палиць,
звертайтеся, хто потребує. Як бачимо, проблеми існують,
але по мірі зусиль намагаємося їх вирішувати.
З нагоди свята хочу побажати людям з особливими
потребами терпіння, мужності і стійкості у нелегких життєвих випробуваннях, щоб рідні і близькі оточували їх
своєю турботою, увагою та добротою, бо вони потребують цього якнайбільше.

“НАДІЯ” ПРИХОДИТЬ
НА ДОПОМОГУ

В березні нинішнього року за ініціативи голови
райдержадміністрації Володимира Горбика в Макарові було створено районну громадську організацію
інвалідів «Надія». З якою метою і які питання хвилюють її організаторів та про плани на майбутнє я запитала у її голови Олександра Опанасенка.
- Про зміст нашої роботи говорить назва нашої організації. Але ми не просто даруємо інвалідам надію на
спілкування, співчуття, допомогу, ми прагнемо все це
здійснити. Тому що ці люди є найбільш незахищеною
категорією, в першу чергу, від нашої байдужості і навіть
жорстокості. В багатьох інвалідів не вирішені елементарні життєві питання: не проведено телефони, а це означає відсутність зв’язку з навколишнім світом, немає кому
викликати лікаря, якщо це потрібно, немає за що купити
необхідні ліки. На жаль, не всі мають можливість оздоровитися, а як, скажіть будь ласка, інвалід зможе оформити власність на присадибну ділянку, чи купити необхідні
ліки, коли його хіба що лебідкою можна буде туди підняти
“незручними” пандусами?
Не завжди можна сподіватися від рідних та близьких
на елементарне співчуття, розуміння та повагу. В першу
чергу такої допомоги потребують люди з порушеннями
опорно-рухового апарату, яких в районі 250 чоловік, інваліди війни (яких із 2-х тисяч залишилося до 300 чоловік), інваліди дитинства (близько 100 чоловік), інвалідивізочники (близько 70 чоловік).
- Тобто, проблем багато, що в першу чергу плануєте зробити?
- Плануємо сприяти у покращенні медичного обслуговування за місцем проживання інвалідів, наданні їм
путівок на санаторно-курортне лікування, безкоштовних
юридичних консультацій, а також проведенні концертнорозважальних програм, де б люди могли культурно відпочити, поспілкуватися, відчути турботу і увагу. Суттєву
допомогу у вирішенні проблем нам надають: голова райдержадміністрації Володимир Горбик, заступник голови райдержадміністрації Олег Майстренко, начальник
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Світлана Шабанова, начальник відділу
соціального захисту населення Валерій Сенченко.
Напередодні Міжнародного Дня інвалідів разом із
головою районної організації інвалідів війни та Збройних
Сил Петром Григоровичем Кириленком наша організація
попіклувалася про те, щоб хоча б окремим особам, які знаходяться в найважчому стані, надати суттєву допомогу.
Але кожен з нас теж здатен допомогти таким людям, що
знаходяться поруч – адже навіть якщо немає рідних, то ми
ж не на безлюдному острові живемо. Зробімо хоча б те,
що від нас залежить, - і їхнє життя стане щасливішим.
Галина ГЕРАСИМЕНКО.
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ПРО ПРОГРАМНУ КОНКРЕТИКУ
КАНДИДАТІВ
Багато хто вважає передвиборні програми кандидатів у президенти
звичайними папірцями з черговими обіцянками. Насправді ж, програми –
це єдині юридично зафіксовані документи, у яких претенденти на вищий
пост в державі фактично показують план своїх дій у випадку обрання.
Найбільшу цікавість, звичайно ж, представляють передвиборні програми Віктора Януковича та Юлії Тимошенко. Програми опубліковані на
сайті ЦВК, де кожен бажаючий може з ними ознайомитись. Спробуємо
оцінити рівень конкретики у програмах згаданих кандидатів, з огляду ще
й на те, як кожен з них виконував свої попередні обіцянки.

ОЦІНКА СИТУАЦІЇ В ДЕРЖАВІ

Саме з аналізу поточної ситуації
в країні має починати кожен справжній лідер. Це як з хворобою: спершу
треба поставити діагноз, а вже потім
лікувати.
Віктор Янукович чітко заявляє,
що головна «хвороба» в країні – непрофесійний уряд, прорахунки якого
і призвели до нинішньої надскладної
ситуації у всіх сферах: «Зміна влади - перший крок на шляху до оновленої країни», – заявляє він у своїй
програмі.
Тимошенко намагається звалити
все на олігархів: «Олігархія заробляє
нечесні гроші на державних ресурсах і можливостях. Це ракова пухлина сучасної України». Цікаво, кого з
пробютівських олігархів вона має на
увазі? Можливо, Васадзе, Губського,
Фельдмана, які кожен у своїй сфері
«заробляють нечесні гроші на держресурсах»?

МЕТА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Віктор Янукович гранично конкретно прописує у своїй програмі завдання, які ставить перед собою, як
перед президентом – відродження
економіки, у першу чергу вітчизняного виробництва, створення сприятливого інвестклімату, забезпечення
конкретних соціальних гарантій для
кожного громадянина України.
Тимошенко ж вкотре розпливчасто говорить про «нову, справедливу систему організації життя», де
«кожна людина буде відчувати захищеність, духовну та матеріальну
гармонію». Напевно, вона забула, що
людям на посту президента потрібен
не проповідник, а той, хто залишаючи Богове – Богу, займеться тим, для
чого обраний.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

З огляду на те, що програми наших кандидатів дещо структурно відрізняються, розглянемо серед «соціальних» цілий ряд пунктів, тих, що
стосуються підтримки сім’ї, освіти,

ЯК ВІДПОЧИВАТИМЕМО
У 2010-МУ
Кабінет Міністрів
своїм розпорядженням затвердив перенесення робочих днів
у 2010 році. Відповідно до прийнятого урядом рішення для працівників підприємств,
установ і організацій,
яким
встановлено
п’ятиденний робочий
тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, робочі
дні у 2010 році будуть
перенесені з понеділка 4 січня – на суботу
16 січня; з вівторка 5
січня – на суботу 30
січня; з середи 6 січня
– на суботу 13 лютого;
з п’ятниці 8 січня – на
суботу 27 лютого; з
понеділка 23 серпня
– на суботу 21 серпня.
Таке перенесення робочих днів дасть
можливість
раціонально використати
робочий час та створить
сприятливіші
умови для святкування у 2010 році 1 січня
– Нового року, 7 січня
– Різдва Христового
та 24 серпня – Дня Незалежності України.

армії, розвитку охорони здоров’я,
пенсійної реформи та ін.
По кожному з цих пунктів лідер
Партії регіонів пропонує конкретні рішення, наводить конкретні цифри:
«Вже з 2011 року при народженні
першої дитини українська сім’я отримає 25 тис. гривень, другої – 50 тис.
грн., третьої і кожної наступної дитини – по 100 тис. грн. Гарантую щомісячні соціальні виплати на кожну дитину: при досягненні нею 3-річного
віку і до 13 років родина отримуватиме щомісяця по 250 грн, а з 13 до 18
років – по 500 грн.».
«Протягом 10 років принаймні
три українські університети повинні
увійти до світового рейтингу 500 кращих вищих навчальних закладів».
Програма ж Тимошенко, як завжди, «плаває»:
«Кожна дитина отримає вільний
доступ до високоякісної освіти, користування комп’ютером та Інтернетом».
«Будуть продовжуватися запроваджені мною державні виплати при
народженні дітей». От тільки Тимошенко «забуває», що ці виплати були
зроблені за рахунок діяльності уряду
Януковича в 2002-2004 році.
Взагалі ж, читати соціальний блок
програми Тимошенко не можна без
сліз, чи сміху, особливо згадуючи,
скільки всього вона наобіцяла, вступаючи на пост прем’єра, і що з цього
на сьогодні виконано. Візьмемо, хоча
б, її помпезну заяву 2007 року про
скасування з 2008 року призову і запровадження 100-відсоткової контрактної армії. Що з цього вийшло, всі
ми дуже добре знаємо.

ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК

Стабільна економіка, підтримка
державою бізнесу – запорука добробуту всієї держави.
Це прекрасно розуміє Віктор Янукович, особливо підкреслюючи, що
буде змінювати стосунки держави і
підприємців на партнерські, пропонуючи конкретні рішення: «доб’юся
прийняття нового Податкового ко-

дексу, зроблю Україну найбільш інвестиційно привабливою в Східній
Європі: податкові канікули для малого бізнесу на 5 років; зниження ПДВ
до 17% з 2011 року; зниження податку на прибуток до 19% з 2011 року, з
подальшим щорічним зниженням на
1% до 16%. Створимо пільгові умови
для залучення інвестицій у розвиток
соціальної інфраструктури сільської
місцевості».
Тимошенко мінімально конкретна: «Створимо систему податкових
пільг для банків у залежності від обсягу наданих довгострокових кредитів для початку бізнесу».
Кожен з малих і середніх підприємців на власному гіркому досвіді
може порівняти ці обіцянки з реальним станом справ, що склався після
двох років правління Тимошенко.
Реальна процентна ставка за кредитами для малого бізнесу рідко нижча
30%, і навіть такі кредити теж практично недоступні.
Не легше й великим підприємствам. Через відверто провальну
політику Тимошенко у газовій сфері страждають підприємства з виробництва міндобрив, металургійні
підприємства. Стоять заводи з виробництва сільгосптехніки. Зате для
«своїх» підприємств вона запроваджує держгарантії, що, між іншим,
абсолютно незаконно.
У цій статті ми не розглянули ряд
інших важливих пунктів програм кожного з кандидатів, які стосуються зовнішньої політики, гуманітарної сфери (до речі, у Тимошенко цей пункт
взагалі відсутній), розвитку місцевого
самоврядування. Підкреслимо лише,
що і в цих пунктах Віктор Янукович не
лише максимально конкретний, а й
послідовний – висловивши одного
разу свою позицію, він не збирається
від неї відступати. Тимошенко ж намагається грати словами, як завжди
наобіцяти якнайбільше повітряних
замків.
Насамкінець хотілося б додати,
що, порівнюючи передвиборні програми Віктора Януковича і Юлії Тимошенко, слід спершу озирнутися у
недалеке минуле, щоб для себе оцінити зроблене кожним з цих кандидатів. Адже той, хто не пам’ятає історії, переживе її знову. Тому кожен
повинен пам’ятати в першу чергу
саме про це.
Антон РЯБИХ,
за матеріалами статті А.Костенка
«Програмний вибір».
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ТАК, Я ВОРОГ ЇХНЬОЇ ДЕРЖАВИ. ЧОМУ?
Держава – це система управління країною.
У мене є четверо
Держава – це влада. Тисячі державних органів дітей і дружина, усе
і армія чиновників. Вони отримують зарплату з необхідне для норподатків, які сплачує уся країна. І працювати по- мального життя – цікавинні для країни.
ва робота, квартира,
В державі чимало професійних і відповідаль- машина, дача. Але в
них працівників. Але вже очевидно, що держава мене так само, як і у Вас, немає нашої держави.
як система прогнила згори донизу – вона пра- Тож не можу дивитися спокійно, як їхня держава
цює сама на себе. І давно забула про країну.
грабує народ і шматує країну. Якщо їх не зупинити,
Це не моя і не Ваша – це їхня держава.
то вони доведуть країну до розвалу або війни.
Тих, хто роками при владі будували державу
Нинішні можновладці хочуть зберегти їхню
для себе. Це держава стельмахів, лозінських державу. А я не хочу! Переконаний – Ви теж.
і зваричів. У ній чесній людині жити найважче.
Разом з Вами ми зламаємо їхню державу.
Тут панують мародери, шахраї, хабарники та Спокійно, без потрясінь, але впевнено і рішувбивці.
че. І збудуємо Нашу Державу.
Їхня держава не гарантує громадянам ні роДержаву, яка гарантуватиме права усіх
бочого місця, ні пристойної зарплати і пенсії, ні громадян, а не лише високих чиновників і олітепла в домівці, ні освіти та медицини, ні без- гархів. Державу, яка захищатиме національні
печних умов для життя. Їхня держава порушує інтереси України, а не прикриватиме чиїсь осоправа людини, душить підприємця і на кожному бисті оборудки. Державу, яку поважатимуть у
кроці вимагає хабарі. У їхній державі без грошей
світі. Державу, яка виховує дітей на перемогах,
до суду нічого й ходити, а за захистом до мілі- а не на поразках.
ції – краще не звертатися. Їхня держава щодня
Моя країна буде іншою. Я знаю як це зропровокує конфлікти, хаос і безлад. Вона не захи- бити.
щає національні інтереси України. Їй нав’язують
www.grytsenko.com.ua
невигідні угоди. З нею не рахуються. Але розраховуються з її керівШ А Н О В Н І Ч И ТАЧ І !
никами.
До вашої уваги інформація Центральної Виборчої
Я оголосив війну їхній державі.
Комісії про результати жеребкування на надання телеЧому?
Бо я люблю Україну, яку їхня і радіоефіру та розміщення програм у газетах кандидержава гнобить і принижує. Я за- дата в Президенти України - Анатолія ГРИЦЕНКА:
хищатиму нашу країну.
Телевізійні ефіри – Перший національний телеканал:
Країна – це місце, де я народив11.12.09 з 19.30 до19.40; 18.12.09 з 19.00 до 19.10.
ся і виріс, моя сім’я і друзі. Країна
Радіо ефіри - Національна радіокомпанія України
– це школа і перша вчителька. Це –
робота, мої командири і товариші по –УР-1: 04.12.09 з 21.20 до 21.35; 15.12.09 з 21.20 до
військовій службі. Це Віра і багатові- 21.35; 04.01.10 з 20.45 до 21.00.
Розміщення програми в газетах: „Голос України” –
кова історія України. Це наш народ –
15.12.09; „Урядовий кур’єр” – 25.12.09.
добрий, працьовитий і терплячий.
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Сьогодні в районі ситуація з захворюванням на грип, гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення стабілізувалася. Про це повідомив головний державний санітарний лікар району В.В.Тарасенко.
З початку епідемії (станом на 25 листопада) за медичною допомогою звернулося 1496 жителів, з них госпіталізовано 197, 129 уже
виписані. Нині захворюваність помітно знизилася. Для порівняння за
останню добу (25 листопада) за медичною допомогою звернулося 34
особи, тоді як 10 листопада (пік епідемії) – 126.
Випадків захворювання на каліфорнійський грип на Макарівщині
не зареєстровано.
Протиепідемічні заходи дали очікувані результати. Проте, хоч карантин і
припинено, роботу щодо недопущення розповсюдження повітряно-крапельних інфекцій та грипу подовжено.
23 листопада відбулося засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації, на якій розроблені пропозиції щодо подальших дій.
Лікарі попереджають - не слід розслаблятися. Можливо рівень захворюваності знову продовжить зростати. Медики і надалі ведуть моніторинг
захворюваності.
Напередодні закінчення вимушених канікул фахівці санепідемстанції
здійснили рейд-перевірку дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл
щодо дотримання температурного
режиму та готовності до відновлення роботи. Начальнику відділу освіти
райдержадміністрації В.О.Гартфілю
головний державний санітарний лікар району В.В.Тарасенко направив
припис з метою посилити контроль

за додержанням протиепідемічного
режиму в навчально-виховних закладах. Зокрема, не допускати перебування у групах (класах) хворих дітей,
забезпечити функціонування медичних кабінетів, ізоляторів, необхідний набір ліків, проведення обробки
приміщень бактерицидними лампами, щоденну штучну С-вітамінізацію
страв тощо.
Сьогодні ще діє масковий режим у лікувально-профілактичних
закладах. Поліклініка центральної
районної лікарні працює у дві зміни.
Зобов’язано керівників установ та
підприємств, сільських голів запобігати розповсюдженню захворювання, турбуватися про підтримання
необхідного температурного режиму
в установах та закладах, у житлових
приміщеннях, на транспорті. Подовжено дезінфекційні заходи у місцях
масового перебування людей. Ведеться санітарно-освітня робота серед населення.
Власне першу хвилю грипу ми
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ЗА П ОВІ ДОМЛ ЕН Н ЯМИ П Р ЕСИ

НА КИЇВЩИНІ
ВИЯВЛЕНО МЕРЕЖУ
ПІДПІЛЬНИХ
АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

пережили
без
втрат. Як офіційно повідомляють
медики
району,
жодної смерті не зареєстровано.
Проте попереду друга та третя хвилі
захворювання. І, кажуть, більш жорстокі. Як убезпечити себе? Медики
стверджують, що карантин – це один
із шляхів попередити недугу. Але, на
жаль, він гарантує лише більш повільне і не таке масове просування
грипу. Єдиним шляхом для боротьби
з епідемією цієї хвороби є вакцинація. В Україні нині зареєстровано
три види вакцини проти сезонного
грипу, а проти каліфорнійського мають найближчим часом завезти із-за
кордону. Вакцинацію слід проводити
за 2-2,5 місяця перед очікуваним початком росту захворюваності. Друга
хвиля епідемії за прогнозами прийде у лютому. Тобто, вакцинуватися
варто у листопаді-грудні.
В районі, як повідомили нас в
санепідемстанції, теж заплановано
проведення щеплень проти сезонного та пандемічного грипу серед
дитячого та дорослого населення
району.
Є прихильники і противники вакцинування. Я думаю, кожна людина вирішує власне сама для себе, буде вона
це робити чи ні. Але якщо ви негайно
вирішили зробити щеплення, до лікарні не поспішайте. 25 листопада вакцини в районі ще не було.

Співробітники Києво-Святошинського ВНМ
в с. Пашківка Макарівського району на території складських приміщень, шо за правом власності належать ТОВ “В-А”, виявили нелегальне
виробництво з виготовлення фармацевтичних
препаратів. На виробництві відсутні необхідні
дозвільні документи, що підтверджують право
на здійснення діяльності з виготовлення фармацевтичних засобів, та не надано будь-яких документів, що засвідчують якість та походження
лікарських засобів.
Під час огляду виявлено обладнання для фасування фармацевтичних засобів (пакувальні
машини, вібросито, поліграфія для виготовлення продукції, столи тощо), сировину — таблетки
білого кольору в пластикових діжках без маркування та етикеток, які вказують на походження
сировини, в кількості 410 діжок вагою по 50 кілограмів кожна, а також готова продукція. Описано та вилучено обладнання, сировину та готову
продукцію на загальну суму 1 мільйон 280 тисяч
гривень. Проводяться подальші оперативноперевірочні заходи з встановлення власників незаконного виробництва та збору матеріалів для
вирішення питання щодо їх відповідальності.

Анна СУХЕНКО.

Анатолій САСА.

Про це під час брифінгу для представників центральних та регіональних друкованих
та електронних ЗМІ заявив перший заступник
голови ДПА в Київській області — начальник
управління податкової міліції Олександр КОРНЯКОВ.

ПІД КОНТРОЛЕМ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ

Ще місяць тому клієнти філії Макарівського відділення №3033 ВАТ
„Ощадбанк” вимушені були терпіти
незручності, тому що проводився євроремонт операційної зали. Ремонтна
бригада зробила все можливе, щоб
відвідувачам було затишно: відремонтували стіни, стелю, підлогу, встановили нові меблі...
Нині, завітавши до просторої оновленої операційної зали, відчувається
турбота про відвідувачів. Збільшено
кількість операційних вікон, що дозволяє швидше та якісніше виконувати

банківські операції, оновлено інформаційні стенди, на яких відвідувачі
можуть знайти багато корисної інформації та перелік послуг, що надаються
банком.
Відвідувачі зазначили, що зараз набагато приємніше завітати до банку, їх
завжди обслуговують з посмішкою, коли
щось незрозуміло – роз’яснять.
У наступному році керівництво філії
планує зробити ремонт фасадної частини будинку та обладнати пандуси, щоб
люди з обмеженими можливостями без
перешкод могли дістатись установи.

ПЛАН

підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Макарівської райдержадміністрації на 2010 рік
Назва проекту
регуляторного акта

Розпорядження голови
райдержадміністрації
“Про Порядок часткового
відшкодування
з місцевого бюджету
відсоткових ставок за
кредитами, залученими
суб’єктами малого та
середнього підприємництва для реалізації інвестеційних проектів“.

Ціль прийняття
регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта
(квартал)

Найменування підрозділу,
відповідального за розробку проекта
регуляторного
акта, телефон
Затвердження
Порядку
І квартал Відділ
еконочасткового відшкодуван- 2010 року
міки райдержня з місцевого бюджеадміністрації
ту відсоткових ставок за
045(78)5-13-08
кредитами, залученими
суб’єктами малого та середнього підприємництва
для реалізації інвестиційних проектів. Фінансова
підтримка суб’єктів малого бізнесу.
Петро ЛЕВКОВСЬКИЙ,
заступник голови райдержадміністрації.

«В останній тиждень
жовтня у зв’язку з поширенням у суспільстві
інформації про швидке
розповсюдження в Україні пандемічного грипу на
ринку ліків і медичних засобів «протигрипозної» групи
спостерігалось збільшення цін. Київське територіальне відділення негайно
відреагувало на доручення Комітету та створило 5
робочих груп, які провели
перевірку аптечних мереж
на предмет завищення
вартості ліків та медичних
засобів «грипової» групи
згідно з переліком, визначеним Міністерством охорони здоров’я України.
За результатами проведених перевірок підприємств Відділенням розпочато розгляд справ за
фактом необґрунтованого
підвищення цін на «антигрипові» ліки і медичні засоби, а саме:
- Бориспільській центральній аптеці № 24 (м.
Бориспіль),
ТОВ
«Росомаха»
(м.Бориспіль),
- КП КОР «Київська обласна аптека (м.Біла Церква, аптека № 1),
- ТОВ «Інтелекс» (м.
Вишгород),
- ТОВ «Салігор-2005»
(м.
Бровари,
аптека
№5).
Крім того, Відділенням надані рекомендації
суб’єктам господарювання, які здійснюють опто-

ву та роздрібну торгівлю
лікарськими засобами та
препаратами медичного
призначення.
В результаті виконання рекомендацій суб’єкти
господарювання міст Бориспіль, Біла Церква, Березань, Вишгород, Вишневе,
Переяслав-Хмельницький,
Сквира, Тетіїв, Фастів знизили розмір торговельної
надбавки на ліки до 10%.
Ситуація навколо грипу
створила підвищений попит на традиційні засоби
його профілактики, такі як
лимони, часник та цибуля.
Вбачаючи в необгрунтованому збільшенні цін на зазначені продукти, ознаки
порушення конкуренційного законодавства Відділенням була запроваджена
«Гаряча лінія», на яку населення Київської області
мало і має змогу надавати
інформацію щодо суттєвого здороження цін на ці
продукти.
Крім того, Відділенням
негайно були направлені
рекомендації
суб’єктам
господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю та імпорт на території
Київської області.
В результаті оперативних дій Відділення на ринку
лимонів, часнику та цибулі станом на 23.11.2009 в
порівнянні з 02.11.2009 р.
у Київській області спостерігається зниження цін
на продукцію, наприклад,
у період з 3.11.2009 по

13.11.2009 ТОВ «Експансія» знизило ціну на лимони до 25%. Такі зміни
відбулись за рахунок зниження відсотка торговельної надбавки.
В період з 13.11.2009
по 18.11.2009 ТОВ «Експансія» знизило ціни на лимони на 10% (що становить
13,5 грн./кг), на часник на
1%; ТОВ «Фора» знизило
ціни на лимони на 8% (що
становить 13,8 грн./кг),
а на часник на 2% та ТОВ
«Фоззі-Фуд» знизило ціну
на лимони на 31% та на
часник на 7%.
Відділення в оперативному режимі продовжує
досліджувати
соціально
важливі ринки, і фіксуватиме будь-який стрибок
цін на зазначених ринках і
застосовуватиме жорсткі
санкції. Сподіваюсь, що
суб’єкти господарювання
зроблять належні висновки
і у подальшому працюватимуть виключно в правовому полі».
Прес-служба
Київського обласного відділення антимонопольного комітету України.
Наша адреса: м. Київ196, б-р. Лесі Українки,
1 к. 552 . Тел.факс - 28685-21, тел. - 286-80-06
Ніна ДОКТАРЕНКО,
голова Київського
обласного
територіального
відділення
Антимонопольного
комітету України.

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

НАША СТЕПАНІВНА

Саме так шанобливо й любляче кличуть у Копилові медичну сестру сімейної
медицини Людмилу Степанівну Комзол,
яка вже має 42 роки трудового стажу.
Вона високої кваліфікації фахівець, до
того ж надзвичайно доброзичлива людина, чуйна до чужої біди, віддана своїй
роботі. Навіть ін’єкції з її лагідних рук не
такі болючі, а хворого ставлять на ноги не
лише її медичне втручання, а й турботливе слово.

Часто бачать односельці як Людмила
Степанівна на своєму мопеді поспішає на
виклик. І тоді усміхаються вслід і кажуть
„Помчала Степанівна рятувати хворого”.
Людмилі Степанівні свою шану висловлюють всі жителі села і, як і я, бажають здоров’я, благополуччя і ще багато
років такого ж відданого служіння своїй
справі.
Антоніна БЕБА,
ветеран праці.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЯСНОГОРОДСЬКИЙ „ЯСЕН-ЦВІТ”
ПІДКОРИВ І РАЙОННУ СЦЕНУ

Ясногородка, як і будьяке українське село, завжди була багата на співочі
таланти. Так уже розпорядилася матінка-природа,
нагородивши наших людей голосами, що зачаровують світ піснею. Отож,
напередодні цьогорічного
Дня села сільський голова
Тетяна Семенова вирішила
ініціювати створення тут
місцевого фольклорного
ансамблю. Бажаючих виявилося навіть більше, ніж
очікували. Порадились із
спеціалістами,
провели
відбір. І ось дебют на сільській сцені став першим екзаменом. Ансамбль, який
на той час навіть не мав
назви, припав до вподоби
землякам. Згодом народилося й ім’я колективу –
„Ясен-цвіт”. Відтепер без
його участі не обходиться
жодне свято в селі.
Учасники колективу –
жителі села, різні за віком,
професіями, жінки та чоловіки, яких об’єднує любов
до пісні. Пощастило „Ясенцвіту” і з керівником. Очолила колектив Людмила
Салюта, людина наділена
неабияким співочим талантом. Тембр її голосу
нагадує спів народної артистки України Раїси Кириченко. До того ж Людмила
Миколаївна має гарні організаторські здібності, сво-

го часу успішно очолювала
відомий в Україні ансамбль
„Журавушка” Київського
заводу „Арсенал”.
У виконанні колективу перші пісні „Летіла зозуля”, „Їхав, їхав козак
містом”, „Цвіте, цвіте черемшина”, „Мамина коса”
поклали початок репертуару, який з кожною репетицією розширюється. За
мету колектив ставить відродження старовиних народних пісень свого краю,
які співали ще прабабусі, і
традицій пов’язаних з народними звичаями при їх
виконанні. Для цього нині
гуртом вивчають місцевий фольклор. По зернині
вишукують народні перла української пісні, яка
уже не на слуху, але ще в
пам’яті старожилів.
Першою
спробою
представити вже народний доробок стала участь
у районному творчому звіті
художньої самодіяльності.
Схвальні відгуки як журі,
так і глядачів, отримало театралізоване дійство „Вечорниці”. На сцені ожила
у виконанні „Ясен-цвіту”
картина давнього обряду.
Пролунало чимало народних пісень, деякі з них сучасний глядач не чув. Це не
могло не зацікавити. Також
вразив залу вдалий підбір
сценічного вбрання.

„Ясен-цвіт” має й неабиякі перспективи творчого росту, бо постійно
працює над репертуаром,
розширенням і удосконаленням його. Шліфує вокальні здібності. У колективу чимало планів і задумів,
які за такої працездатності

КОЛИ ПОСТИТЕСЬ, НЕ БУДЬТЕ
ПЕЧАЛЬНІ, ЯК ЛИЦЕМІРИ
27 ЛИСТОПАДА - ПИЛИПА, ПОЧАТОК
РІЗДВЯНОГО ПОСТУ

і закоханості в пісню повинні обов’язково здійснитися. А ясногородці завжди
готові підтримати талановитих земляків.
Анна СУХЕНКО.
На знімку: Людмила Салюта разом з сільським головою Тетяною Семеновою.

Пилип - один із дванадцяти апостолів. Він був найближчим учнем Івана Христителя, який одним із перших
почув від Предтечі звістку, що Спаситель вже прийшов у
світ. І був першим, кому сказав Ісус Христос “іди за Мною”,
коли повернувся з пустині після 40-денного посту. Пилип,
не вагаючись, пішов, був ревним учнем, а потім усе життя палким проповідником вчення Вчителя у Греції, Сірії,
Малій Азії, Лідії, Місії і Фрігії, де з Євангелієм на устах був
розп’ятий на хресті за наказом правителя Анфіпата.
Свято Пилипа - це останній день напередодні Різдвяного посту. Тому в старі часи, коли посту дотримувалися
усі, у цей день святкові столи були багатими на різноманітні, а особливо, м’ясні страви. Адже піст триває 40
днів, аж до 6 січня.
Але за церковними вимогами Різдвяний піст, покликаний підготувати наші душі до великої радості свята
Різдва, тож піст - не тільки і не стільки стримання від їжі
та інших плотських й світських задоволень, а перш за
все стримання від гріховних порухів душі - гніву, гордощів, лихослів’я. Піст - це в першу чергу смирення, благочестивість і добрі діла, а обмеженість у їжі і молитва
під час посту мають допомогти в цьому. Ще отці церкви
застерігали, що формальна обмеженість без відповідної
поведінки не просто нічого не дають для душі, а й навіть
наносять їй шкоди.
Тілесний піст без посту духовного буває небезпечним, вважає церква. Адже життя душі - це боротьба в духовному світі.
Очищену душу не під силу буде атакувати злим духам,
і душа наповнюватиметься тільки добром. Хто обмежується лише постом тілесним, при цьому страждаючи і
втрачаючи душевну рівновагу, той стає похмурим, злостивішим, дратівливим й навіть агресивним. Від цього
потерпають і він сам і його близькі. “Що за користь, коли
ми стримуємось від птиці і риби, - говорить святий Іоан
Злотоустий, - а братів гриземо й поїдаємо?”.
Отже, хто вирішив присвятитися подвижництву посту,
повинен усвідомлювати усю серйозність чину і пам’ятати
слова Ісуса Христа: “Коли поститесь, не будьте печальні,
як лицеміри, бо вони приймають на себе сумні обличчя,
щоб показати людям, що вони постять” (Мф. 6, 16).

ДО 65-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ

Ш

істдесят п’ять років тому,
весною 1944 р., дорогою,
що веде із Стрия у Сколівські Бескиди, де в той час перебувала старшинська школа УПА “Олені”, двоє
супутників на псевдо “Володимир”
і “Псельський” вели жваву розмову.
Власне це було закінчення тієї давньої дискусії, що відбулася невдовзі після їхнього знайомства у Києві
влітку 1942 року...
“Володимир” (він же “Орлович”) - Мирослав Прокоп (19152003 рр.), уродженець міста Перемишля, референт Проводу ОУН(б),
майбутній член Української Головної Визвольної Ради.
“Псельський” - Кирило Осьмак народився
за сотні кілометрів від
Сяну в колишньому сотенному містечку Шишаки, що розкинулося на берегах мальовничої
річки Псел. В окупованому тоді німцями Києві Кирило Осьмак, агроном за освітою (закінчив сільськогосподарський інститут у Москві),
очолюючи у спілці сільськогосподарської кооперації бюро ”Сільський господар”, мав можливість
дахувати учасників похідних груп
ОУН, забезпечуючи їх необхідними
документами і притулком.
Влітку 1942 р. у Бюро “СГ”
з’явився незнайомець, який, назвавши пароль, відрекомендувався
“Володимиром”. Під час наступної
зустрічі Мирослав Прокоп детально
ознайомив Кирила Осьмака з історією створення ОУН та боротьбою
українських націоналістів за Самостійну Українську Державу, а також
запропонував йому від імені Центрального Проводу керувати організаційною та пропагандистською роботою серед київської інтелігенції.
Кирило Осьмак поділився з
“Володимиром” своїми думками
про створення всеукраїнського органу, в якому були б представлені
всі націонал-патріотичні сили, що
прагнуть суверенної Української
держави. Згоди у цьому питанні
тоді не було досягнуто - “Мирослав
Прокоп визнавав право керівництва лише за ОУН” (“Літопис Української Повстанської Армії”, том 41,
стор. 13)...
До Галичини Кирило Осьмак
прибув у вересні 1943 р. Відновивши зв’язок з “Володимиром”, він
за порадою і сприянням друзів по
боротьбі влаштувався в одному з
моршинських санаторіїв поправи-

ти своє здоров’я, підірване трьома
арештами (1928, 1930, 1938 рр.)
та перебуванням під слідством і в
ув’язненні “у країні Сталіна, у країні
рад”. У Моршині він знайомиться з
відомим письменником Іваном Багряним, встановлює зв’язок з часописом “Ідея і Чин”.
Незабаром здійснюється його
давня мрія - зустріч з Андреєм Шептицьким. В кінці тривалої аудієнції
Кирило Осьмак просить благословити його на подальшу боротьбу
за Самостійну Українську Державу. Символічний факт - хрещений
у православній церкві Різдва Хрис-

датністю Української Повстанської
Армії, здійснюючи поїздки в місця
дислокації її відділів (військових
частин) у Журавному, Гошеві, Долині, Перегінську, Гребеневі.
Саме під час однієї з таких поїздок (згаданої на початку статті)
він нагадав своєму супутникові
про свою давно виношену ідею об’єднання всіх патріотичних сил у
всеукраїнську організацію, на базі
якої створився б уряд, який керував
би боротьбою українського народу
проти “сильного і підступного ворога” - московського імперіалізму.
Свої думки з цього приводу він ви-

з України, зоряний час. Протягом
кількох тижнів радісної, натхненної
праці проекти основоположних документів - “Універсал” і “Платформа” - були написані.
А далі події розгортались так.
Через зв’язкового Кирило Осьмак
одержав записку-запрошення від
“Володимира” прибути 11 червня
до Львова на площу Ринок, 10 на
засідання ініціативного комітету, в
складі якого, крім Мирослава Прокопа, були й інші члени Проводу
ОУН: Лев Шанковський (“Стрийський”), о. Іван Гриньох (“Костецький”), Микола Дужий (“Вировий”),
Дарія Ребет (“Вільшинська”). Після
тривалого
обговорення і деяких
доповнень “Платформа” й “Універсал” були схвалені одноголосно і вирішено назвати створений орган Українською
Головною Визвольною Радою, а
також провести незабаром його
організаційне засідання - Великий
Збір, який відбувся 11-15 липня
1944 р.
У лісничівці біля с.Сприня, як
пише Петро Мірчук, “зібралися
представники усіх українських земель, причому особливо чисельною були представлені Східноукраїнські землі. Зійшлися люди різних
політичних поглядів. Збори святочно проголосили себе Тимчасовим
Українським Парламентом” (Петро
Мірчук. Українська Повстанська Армія, стор. 68). Великий Збір обрав
Президію та Генеральний Секретаріат УГВР - підпільний Парламент і
підпільний уряд. Обраний Головою
Президії “Марко Горянський” (він
же “Псельський”), поклавши руку
на український державний герб,
в урочистій тиші, карбуючи кожне
слово, промовив:
“Наша мета - Українська Самостійна Соборна Держава на українських етнографічних землях.
Наш шлях – революційновизвольна боротьба проти всіх займанців і гнобителів українського
народу.
Будемо боротися за те, щоб Ти,
Український народе, був володарем на своїй землі”.
Це присягав на вірність українській нації Кирило Осьмак - Президент Нескореної України - 15 липня
1944 року.
Василь-Юрій КРИВЕНЬ.
Стрийська РО КУН.

“УНІВЕРСАЛ” ПИСАВСЯ У СТРИЮ
тового син Івана й Тетяни просить
благословення на звитягу з безбожницькими окупантами у Митрополита греко-католицької церкви.
6 грудня 1943 р. - відразу після закінчення курсу лікування в
Моршині - Кирило Осьмак оселяється в Стрию, де одержав посаду
директора товариства “Сільський
господар”, яке мало широко розгалужену мережу гуртків (313), що
охоплювали 65 тисяч господарств у
Стрийському повіті.
Фізично зміцнілий, духовно
збадьорений благословенням Митрополита Андрея Шептицького,
він повністю віддається просвітницькій і агітаційній роботі, тим
більше, що нова посада давала
йому можливість безперешкодно
пересуватися окупованим німцями
Прикарпаттям і постійно спілкуватися з населенням краю. Саме в
цей час Кирило Осьмак виступає з
лекціями на сільськогосподарські
теми, пропагуючи ідеї українського
націоналізму в селах повіту (Дуліби, Конюхів, Гірне, Комарів, Угерське), читає лекції у сільськогосподарській школі в с.Бережниця та
на курсах ХВМ (хліборобський вишкіл молоді), виступає на з’їздах
товариства в Ходорові та Стрию, а
також проводить заняття у жіночих
секціях “Сільського господаря”,
де слухачкам не лише давали елементарні знання з городництва й
рільництва, а й навчали доглядати
за малими дітьми і надавати першу
допомогу пораненим - тобто готували кадри медсестер для УПА.
Одночасно Кирило Осьмак знайомиться із структурою та боєз-

клав у написаній ним у травні 1942
р. декларації під назвою “В єднанні
сила нації”, в якій, до речі, є й тези,
що не втратили своєї злободенності і в наші дні: “право народу на
свою мову і свою економіку” або
“створення такого законодавства,
яке могло б забезпечити добре
ставлення (народу) до уряду”.
Нагадаємо, що та зустріч, під час
якої Кирило Осьмак вперше ознайомив “Володимира” зі своєю ідеєю,
відбулася влітку 1942 р., коли Червона армія після ганебних поразок
у Криму та під Харковом швидкими
темпами відступала до Волги і Кавказького хребта. Тепер же, у квітні
1944-го, лінія фронту проходила під
Ковелем, Бродами, Станіславом, і
в керівних колах ОУН прихильників
створення всеукраїнського підпільного уряду ставало дедалі більше.
З-поміж них був і Роман Шухевич,
який, як згадує один із співтворців
УГВУ Лев Шанковський (“Стрийський”), “на святі Різдва Пресвятої
Богородиці (21 вересня 1943 р.) у
соборі Святого Юра... запропонував йому взяти участь у створенні
підпільної організації, - підпільного
українського парламенту” (Літопис
УПА, том 41, стор. 13)...
З поїздки в Сколівські Бескиди
“Псельський” повернувся до Стрия
з дорученням від “Володимира”
написати проекти основоположних
документів для об’єднання всіх патріотичних сил.
Після
стількох
поневірянь,
втрати сина-первістка і доведеної
владою до самогубства дружини
Марії, яку він називав Зіркою, спалахнув його, колишнього вигнанця
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ЄВРОСОЮЗ
ОБІЙШОВ США
Про це повідомив британський тижневик “Sunday Times”. На сьогодні
консолідовані активи, що
знаходяться у 27 країнах
Євросоюзу, сягають суми
32,7 трлн дол., тоді як США
і Канади – лише 29,3 трлн
дол.
Як зазначають спеціалісти, вихід Євросоюзу
вперед багато в чому став
наслідком нинішньої кризи, від якої Сполучені Штати постраждали більшою
мірою.
Дослідження спростовує уяву тих політиків, які
готові були списати Європу як слабке об’єднання,
не здатне до впливу на світовій арені.
Європа здається сьогодні більш безпечною та
об’єднаною, ніж будь-коли
за її історію і фінансова
криза, можливо, послужила зміцненню єдності.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

СКІЛЬКИ
КОШТУВАТИМУТЬ
НОВОРІЧНІ
СВЯТА?
Цього року середньостатистичний
українець
витратить на Новий рік і
Різдво близько 2,5 тисячі
гривень, що на 300 гривень перевищує показник
минулого року. Такі дані
дослідження
споживчих
настроїв українців напередодні сезону новорічних
свят оприлюднив на пресконференції
менеджер
компанії “Делойт” Олександр Черінько.
За його словами, 1200
грн. планується витратити на подарунки, 850 – на
святковий стіл і 450 грн. – на
розваги. Збільшення витрат
станеться насамперед за
рахунок молоді та забезпечених громадян.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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1 ГРУДНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОБНАДІЮЮТЬ

' У вівторок
весь світ говоритиме

про СНІД. Незліченна
кількість акцій, конференції, виставки... Так буває щороку, а потім
знову тиша. В Україні, попри те,
що кількість ВІЛ-інфікованих постійно зростає, більшість продовжує сприймати вірус як щось дуже
далеке, пов’язане насамперед із
африканським континентом. Або з
неблагополучними співвітчизниками — наркоманами, наприклад, повіями, гомосексуалістами.
Насправді ж сьогодні є над чим
задуматися. 80% ВІЛ-інфікованих
українців — від 20 до 39 років. Іншими словами, 6,5 тисячі молодих
і працездатних живуть зі статусом.
Уже сьогодні зрозуміло, що саме
ВІЛ стане найсильнішим ударом по
демографічній ситуації України. А
значить, і по економіці. Наприклад,
дослідження, яке провело Міністерство праці та соціальної політики,
показало, що до 2014 року показник
зайнятого населення поменшає на
9%. І це — оптимістичний прогноз.
Згідно з ним, за дев’ять років в Укра-

їні нараховуватиметься 470 тисяч
ВІЛ-інфікованих, ВВП знизиться на
0,68%, а прибуткові статті держбюджету недорахуються 537 мільйонів
гривень. Але є ще й песимістичний
прогноз. Якщо вірити йому, то 2014
року ВІЛ статус матимуть 820 тисяч
українців. Прибуткові статті бюджету поменшають на 933 мільйони
гривень, а видаткові зростуть — на
2,6 млрд. Уже не кажучи про збитки
Пенсійних фондів і фондів із безробіття. Уникнути втрат, очевидно, не
вдасться. Профільні програми та
медикаменти для ВІЛ-інфікованих
— насамперед завдання держави. А
лишень річний курс антиретровірусної терапії обходиться на людину в
10 тисяч доларів.
Очевидно, що оптимістичний
прогноз може збутися лише в тому
випадкові, якщо сьогодні переламати ситуацію. Але наразі Україна
— перша в Європі за темпами поширення ВІЛ. Створено державні
програми, розроблено проекти, допомагають нам і міжнародні організації. Але, як стверджують експерти,
ефективність цих заходів невисока.

* * *

Понеділок, 30 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.
12.50 Крок до зiрок.
13.25 Кiно.ua.
13.55 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
14.45 Служба розшуку дiтей.
14.50 Ситуацiя.
15.00,21.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.20 Вiкно до Америки.
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.

19.15,21.30 Дiловий свiт.
20.00 “Попередження”.
21.25 Український вибiр.
22.00 Наш футбол.
22.35 ПроРегбi.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр.
2.20 Д/ф “Центр iменi Помпiду”.
3.15 Стильна штучка.
3.40 Муз.ua.
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

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”.
9.05,19.15 “ТСН. Варта”.
9.45 Х/ф “Останнiй день”.
13.40 Х/ф “Тайговий роман”.
16.30,19.30,23.20,2.45 “ТСН”.
16.50 “ДАЇшники: Забути
Гiппократа”.

вівторок, 1 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.50 Український вимiр.
13.20 Здоров`я.
14.00 Автоакадемiя.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.25 Мiнi-Свiт краси України
- 2009.
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.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
22.00 Право на захист.
22.20 Далi буде...

22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр.
2.45 Концерт Лари Фабiан.
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “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 “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”.
16.30,19.30,23.20,2.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.15 “ТСН. Варта”.
20.15 Т/с “Крем”.

Середа, 2 грудня
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 “Знайдемо вихiд”.
14.05 Вихiднi по-українськи.
14.45 Новини.
15.00 Парламентськi слухання у
Верховнiй Радi України.
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.
20.00 Президент-шоу “Українська рулетка”.
21.00 Новини.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
22.00 Особливий погляд.
22.25 Громадська варта.
22.40 Прес-анонс.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальнi перегони (жiн.)
3.25 Футбол. Лiга Європи.
“Валенсiя” (Iспанiя) “Лiлль” (Францiя).
5.20 Життя триває...
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 “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”.
16.30,19.30,23.20,2.35 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.

Успіхів вдалося домогтися лише на
медичному терені — наш досвід профілактики передачі ВІЛ від матері
до дитини вивчає сьогодні весь світ.
Проте на плечах лікарів — лише 10%
проблем. Інші, переконані експерти,
мають вирішувати працівники освіти,
журналісти, державні та недержавні
організації, та й загалом кожен, хто
хоче жити в суспільстві без СНІДу.

'

25 років тому доктор
Майкл Готтлиб, молодий імунолог
з Лос-Анджелеса, повідомив про
п’ять випадків незвичайного виду
пневмонії, виявленої в п’яти гомосексуалістів. У кожного з пацієнтів
спостерігалося практично повне
придушення імунітету. Двоє до того
моменту вже померли.
Однак тільки в 1986 році на
основі доказів доктора Роберто
Галло із Сан-Франциско Міжнародний комітет таксономії вірусів привласнив новому вірусу назву ВІЛ
(вірус імунодефіциту людини), а захворюванню - “синдром надбаного
імунодефіциту людини” - СНІД. Це
повідомлення
просигналізувало

про початок глобального нещастя,
яке забрало за 25 років життя 25
мільйонів людей в усьому світі.
За даними ООН, на сьогоднішній день у світі зареєстровано 38,6
мільйона носіїв вірусу імунодефіциту людини, що викликає захворювання СНІДом.
Групі американських дослідників з університету штату Алабама
під керівництвом Беатріс Хан удалося установити точне місце народження СНІДу - джунглі в південній
частині Камеруну. Генетичний аналіз проб екскрементів шимпанзе
довів, що СНІД з’явився в людини
саме від мавп і почав своє поширення з Західної й Екваторіальної
Африки. Учені взяли 1,3 тисячі проб,
і їх вразила генетична подібність
імунодефіциту мавп і людини.
Смертельна хвороба потрапила
в організм людини ще в тридцяті
роки минулого сторіччя, коли в Африці в масовому порядку винищували шимпанзе. Однак довгий час
це захворювання не могли виділити
в окреме, і СНІД затаївся до початку вісімдесятих.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Х/ф “Музика з iншої кiмнати”.
2.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
3.05 “Документ”.
4.05 Х/ф “Музика з iншої кiмнати”.
5.45 Т/с “Моя прекрасна сiм`я”.

ІНТЕР

0.50 “Мiста пiдземного свiту.
Бостон i Фiладельфiя”.
1.35 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Т/с “Двiчi в життi”.
2.55 “Дика планета”.
3.45 “Знак якостi”.
4.25 “Ключовий момент”.
5.05 “Мiста пiдземного свiту.
Бостон i Фiладельфiя”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.50 Т/с “Слiпий”.
22.00,4.00 Свобода слова.
0.40 Надзвичайнi новини.
1.10 Х/ф “Обитель зла 3: Вимирання”.
3.25 Факти.

СТБ

6.00 “Дика планета”.
6.55,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 “Формула кохання”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00,17.10 Новини.
12.10 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”.
14.15 “Позаочi”.
15.15 “Вечiрнiй квартал.
Дайджест”.
17.25 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Якщо нам доля...”
23.35 “Фантастичнi iсторiї. Янголихранителi. Посланцi долi”.

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Країна повинна знати.
К.Стогнiй.
5.30 Факти тижня.
6.35,7.50 Дiловi факти.
6.45,8.30 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.35 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
9.00 Х/ф “Король Ральф”.
11.00 Т/с “Солдати”.
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.00 Т/с “Павутина 2”.
15.00,19.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.05 Х/ф “Жилий острiв. Фiльм
другий”.

5.25 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 “Благословiть жiнку”.
12.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки”. “Брат”.
15.05 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зiрки i
кримiнал”.
17.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.05 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.05 “У пошуках iстини. Лев
Троцький: трагедiя демона
революцiї”.
20.20 “Чужi помилки”. “Щоденник моєї смертi”.
21.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.

21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.55 “Проспорт”.
0.00,3.50 Х/ф “Таємниця мiстера
Райса”.
1.45 Т/с “Теорiя брехнi”.
2.50 “Документ”.
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.00 Т/с “Двiчi в життi”.
3.45 “Дика планета”.
4.35 “Знак якостi”.
5.15 У пошуках правди. Хто
побудував єгипетськi
пiрамiди?

23.10 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.25 Х/ф “Щоденники волi”.
3.25 Факти.
4.00 Т/с “Загiн”.
4.40 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.05 Т/с “Альф”.

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”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Презервативи ребристi.
12.50 Т/с “Закон”.
13.55 “Фантастичнi iсторiї. Янголихранителi. Посланцi долi”.
14.55 Т/с “Агентство “Золота куля”.
16.00 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Якщо нам доля...”
23.35 Х/ф “Обiйми мене”.
0.15 “Професiя - альфонс”.
1.20 У пошуках правди. Хто
побудував єгипетськi
пiрамiди?

5.50 Погода.
5.55 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
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”.
12.25 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.25 Т/с “Павутина 2”.
15.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.30 Т/с “Слiпий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
21.00 Т/с “Слiпий”.
22.05 Т/с “Далекобiйники”.

5.25 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 “Мiмiно”.
12.05 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “Щоденник моєї смертi”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Зоряне життя. Суїциди
зiрок”.
17.05 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Правила життя. Молочнi
рiчки”.
20.15 “Чужi помилки”. “Сповiдь
смертницi”.
21.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.

23.35 Фантастичнi iсторiї. “Начарований успiх. Операцiя
з дияволом”.
0.50 “Розшифрування катастрофи. Лавина”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.35 Т/с “Двiчi в життi”.
3.15 “Дика планета”.
4.10 “Знак якостi”.
4.50 “Ключовий момент”.
5.35 “Уроки тiточки Сови”.

23.10 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.25 Х/ф “Темне свiтло”.
2.55 Факти.
3.30 Т/с “Загiн”.
4.55 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.20 Т/с “Альф”.

ІНТЕР

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”.
0.00,3.55 Х/ф “Повернення Бена
Кейсi”.
1.50 Т/с “Теорiя брехнi”.
2.55 “Документ”.
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”. Ковбаса
“Українська”.
12.50 Т/с “Закон”.
13.55 “Професiя - альфонс”.
14.55 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”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Якщо нам доля...”

ICTV

ICTV

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.25 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 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”.

СТБ

СТБ

5.25 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 “Приватний детектив,
або Операцiя “Кооперацiя”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки”. “Сповiдь
смертницi”.
15.05 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зiрки i
армiя”.
17.10 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Зоряне життя.
Нездiйсненнi мрiї вiдомих
моделей”.
20.10 “Чужi помилки”. “Грiховна
пристрасть”.

'

Поки що пошуки ефективної вакцини проти СНІДу не увінчалися успіхом. За даними експертів,
на сьогоднішній день проводяться
іспити 30 препаратів, що дозволили
б запобігти зараженню ВІЛ. Усе більше коштів вкладається в кампанії з
профілактики СНІДу, однак зусилля
окупаються нецілком. Рівень ефективності цих кампаній варіюється в
різних країнах і регіонах світу.
У той же час, результати лікування і профілактики СНІДу у високорозвинених країнах обнадіюють.
Вони показують, що використання
противірусних препаратів дозволяє
перетворити СНІД із захворювання
з смертельним прогнозом у хронічну хворобу, з якою можна жити.

'

ВІЛ-інфекція не є синонімом слова ”смерть”, і хворі на ВІЛ
СНІД мають право на гідне життя,
яке залежить від багатьох медикосоціальних факторів, у тому числі і
від толерантності громади в цілому,
і від кожного з нас до тих, хто має
цю проблему безпосередньо. Тож
будьмо толерантними!

* * *

22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Суїциди
зiрок”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Iндi”.
2.35 Х/ф “Квiти вiд переможцiв”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Ксена принцеса-воїн”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50,7.20,7.35,8.35 “Пiдйом”.
6.55,12.15,14.55 Т/с “Друзi”.
9.00 Т/с “Бородiн. Повернення
генерала”.
10.00 Т/с “Школа №1”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.40 М/с “Табiр Лазло”.
14.00 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.35,16.30 Teen Time.
14.40 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
16.35,21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00,22.20 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.30 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
23.20 Т/с “4400”.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Турбулентнiсть”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.

2.40 Моя адреса - Соловки.
Пастка. Тягар мовчання.
3.20 Бiля витокiв наукового кiно.
3.45 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00,2.50 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Слуги диявола”.
8.40 “Легальний дохiд”.
8.50 “Правда життя”. Особливостi
українського полювання.
9.25,22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.25 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
11.25 Т/с “Закон i порядок”.
12.25 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.50 Х/ф “Веселi та засмаглi”.
16.55 Х/ф “Бережiть жiнок”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.25 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
20.30 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.30 Х/ф “Суккуб”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.

23.20 “Зоряне життя. Зiрки i
армiя”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Змiєлов”.

3.20 Невiдома Україна.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Моя М. Заньковецька.
4.45 Дерево пiд вiкном.
5.15 Зона ночi.

5.20 Т/с “Ксена принцеса-воїн”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50,7.20,7.35,8.35 “Пiдйом”.
6.55,12.15,14.55 Т/с “Друзi”.
9.00 Т/с “Бородiн. Повернення
генерала”.
10.00 Т/с “Школа №1”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Однокласники”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “4400”.
0.30 Репортер.
0.50 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Поцiлунок перед
смертю”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.
2.50 Справа про возз`єднання.
3.15 Студiя Зона ночi.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Бережiть жiнок”.
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 “Суто англiйськi
вбивства”.
14.55 Т/с “Меч”.
16.00 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
17.00 Х/ф “Бережiть жiнок”.
18.25 “Речовий доказ”. Кохання
до смертi.
19.00,21.30,0.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
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”.

НОВИЙ КАНАЛ

21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зорянi
дiєти”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Почни спочатку”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Ксена принцеса-воїн”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50,7.20,7.35,8.35 “Пiдйом”.
6.55,12.15,14.50 Т/с “Друзi”.
9.00 Т/с “Бородiн. Повернення
генерала”.
10.00 Т/с “Школа №1”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Однокласники”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “4400”.
0.30 Репортер.
0.50 Спортрепортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Братство тигра i
дракона”.

НТН

2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Т. Шевченка. Надiї.
3.00 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
3.30 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Бережiть жiнок”.
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 “Оперативний
псевдонiм”.
16.50 Х/ф “Смерть пiд вiтрилом”.
18.25 “Правда життя”. Пити чи
не пити?
19.00,21.30,0.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
2.30,4.55 “Свiдок”.
2.55,5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 48 27 листопада 2009 р.
чеТвер, 3 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Загадки археологiї”.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.50 Український вимiр.
13.20 “Попередження”.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.25 Футбол. Лiга Європи.
Огляд.
17.25 Ситуацiя.
17.35 Український вимiр.
18.05 Анонс передач.
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.
19.50 Футбол. Лiга Європи.
“Шахтар” (Донецьк, Україна) - “Брюгге” (Бельгiя).
22.00 Новини.
22.15 Український вибiр.
22.20 Дiловий свiт.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.

0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальнi перегони
(чол.)
3.30 Футбол. Лiга Європи.
“Тулуза” (Францiя) - “Партизан” (Бєлград, Сербiя).
5.20 Д/с “Загадки археологiї”.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 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”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.20 “ТСН”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Х/ф “Мамо, можна я пересплю з убивцею?”
1.45 Т/с “Теорiя брехнi”.

п’ятниця, 4 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Православний календар.
6.10 Новини.
6.15 Спорт.
6.20 Аграрна країна.
6.25 Погода.
6.30 Подiї очима майбутнього.
7.00 Новини.
7.10 Ера бiзнесу.
7.15 Cпорт.
7.20 Погода.
7.25 Подiї очима майбутнього.
7.35 Будiвельний майданчик.
7.45 Автодрайв.
8.00 Новини.
8.10 Спорт.
8.15 Погода.
8.20 Подiї очима майбутнього.
8.25 М/ф.
8.45 Православний календар.
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.20 Погода.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Загадки археологiї”.
11.15 Погода.
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.

15.25 Енергетична Україна.
16.05 Полiгон.
16.35 Футбол. Лiга Європи.
Огляд.
17.30 Пазли.
18.05 Анонс передач.
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.
19.50 Погода.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Погода.
22.10 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Погода.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Особливий погляд.
2.05 Футбол. Чемпiонат свiту
- 2010. Фiнальне жеребкування.
2.55 Служба розшуку дiтей.
3.05 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр.
4.00 “Надвечiр`я”.
4.25 Д/с “Загадки археологiї”.
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Служба розшуку дiтей.

субота, 5 грудня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Крок до зiрок.
6.30 Д/ф “Податковий
Унiверситет”.
7.00 Концерт
М.Поплавського.
7.45 Ноосфера.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.00 Анонс передач.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Iгри Чемпiонiв.
10.55 “3108”.
11.25 Хто в домi хазяїн?
11.50 Експерти дозвiлля.
12.20 Вихiднi по-українськи.
12.45 Погода.
12.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
Чорноморець (Одеса) Динамо (Київ).
15.00 Темний силует.
15.20 Парламент.
16.20 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiн.)

18.00 Кiно.ua.
18.30 Погода.
18.40 Ювiлейний концерт М.
Поплавського “Свiт моєї
любовi”.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Погода.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.20 Герой нашого часу.
23.50 DW. Новини Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Телевистава “Пiдступнiсть
i любов”.
2.20 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чол.)
4.00 Служба розшуку дiтей.
4.10 Концерт Зазi.
4.55 Хто в домi хазяїн?
5.20 Експерти дозвiлля.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 “Без табу”.

неділя, 6 грудня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.35 “Корпорацiя Сiмба”.
6.50 Д/ф “Податковий
Унiверситет”.
7.25 L-формат.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.25 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.30 Погода.
12.40 Здоров`я.
13.40 “Околиця”.
14.10 Аудiєнцiя.
14.40 Благовiсник.
15.05 Служба розшуку дiтей.

15.15 Погода.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (жiн.)
16.45 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
17.20 Д/ф “Синонiм волi”.
17.50 Погода.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв
України. Сумська область.
21.00 “Золота булава”.
22.45 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 “Пiдступнiсть
i любов”.
2.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (чол.)
4.10 Концерт Зазi.
4.50 Служба розшуку дiтей.
Профiлактика.

2.30 “ТСН”.
2.50 “Документ”.
3.50 Х/ф “Мамо, можна я пересплю з убивцею?”
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.10 Пропуск до Європи з
Самантою Браун-1.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 3”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Перець
консервований.
12.50 Т/с “Закон”.
13.55 Фантастичнi iсторiї. “Начарований успiх. Операцiя
з дияволом”.
14.55 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”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Якщо нам доля...”
23.35 “Олександр Кайдановський. Трагедiя сталкера”.
0.50 “Таємницi бойових мистецтв. Бразилiя”.
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6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють до раю”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.50 Т/с “Крем”.
12.05 Т/с “Маргоша 2”.
13.15 Т/с “Район 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 Т/с “Крем”.
21.15 Х/ф “Знамення”.
0.00 “Наша Russia”.
0.40 Х/ф “Хлопцi проти дiвчат”.
1.55 Д/ф “Три мушкетери. 27
рокiв потому”.
2.50 Д/ф “Мазепа: кохання,
велич, зрада”.
3.45 Х/ф “Волга-Волга”.
5.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.10 Пропуск до Європи з
Самантою Браун-1.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.50 М/ф “Повернення в гаю”.
12.30 Т/с “Шлях чарiвника”.
14.25 Бойовик “Знамення”.
17.05 Мелодрама “Розумна та
вродлива”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Розумна та
вродлива”.
22.15 “Наша Russia”.
22.55 Комедiя “Сабрiна”.
1.20 Жахи “Хлопцi проти дiвчат”.
2.35 Д/ф “Дисиденти”.

ІНТЕР

5.30 “Живий рай”.
6.15 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
8.45 “Формула кохання”.
9.40 “У Городку”.
10.15 “Городок”.
10.50 Х/ф “Термiново в номер!”
14.40 Творчий вечiр К. Меладзе.
17.45 Т/с “Петровка-38. Команда Семенова”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал”.
22.45 Х/ф “На риболовлю”.
0.45 “Подробицi” - “Час”.
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6.15 “Лiтаючий будинок”.
7.05 М/ф “Повернення в
гаю”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Караоке на майданi”.
11.55 “Смакуємо”.
12.35 “Шiсть кадрiв”.
13.05 Комедiя
“Племiннички”.
14.50 Комедiя “Сабрiна”.
17.35 Мелодрама “Садiвник”.
19.30 “ТСН-Тиждень з Аллою
Мазур”.
20.15 “Криве дзеркало”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 Комедiя “Прочитати та
спалити”.
1.25 Мелодрама “Садiвник”.
2.50 “Смiшнi пiснi про головне”.
4.10 Комедiя “Прочитати та
спалити”.
5.40 Комедiя “Племiннички”.

ІНТЕР

6.00 “Дика Європа”.
6.50 М/с “Смiховинки”.
7.10 “Квадратний метр”.
7.55 Т/с “Петровка-38. Команда
Семенова”.

2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.45 Т/с “Двiчi в життi”.
3.25 “Знак якостi”.
4.05 “Ключовий момент”.
4.50 “Судовi справи”.
5.35 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.00 Погода.
6.05 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.40 Погода.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.40 Погода.
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.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Павутина 2”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
16.30 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”.
20.55 Т/с “Слiпий”.
22.00 Т/с “Далекобiйники”.
23.10 Надзвичайнi новини.

23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.10 Спорт.
1.15 Погода.
1.20 Х/ф “Перегiн”.
3.45 Факти.
4.15 Погода.
4.20 Т/с “Загiн”.
5.00 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.20 Т/с “Альф”.

СТБ

5.25 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 “Невиправний брехун,
або Казка з хорошим
кiнцем”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.00 “Зоряне життя. Зорянi
дiєти”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Моя правда. Микита
Джигурда. Космiчний
принц”.
20.10 “Чужi помилки”. “Кривавий борг”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.

8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 3”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Крохмаль
картопляний.
12.50 Т/с “Закон”.
13.55 “Олександр Кайдановський. Трагедiя сталкера”.
14.55 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”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
0.15 Х/ф “Герой”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 “Знак якостi”.
3.35 Х/ф “Герой”.
5.25 “Уроки тiточки Сови”.

9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.05 Х/ф “Iлюзiя польоту”.
15.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.30 Т/с “Слiпий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.15 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.15 Х/ф “Ейс Вентура: Розшук
домашнiх тварин”.
22.55 Голi i смiшнi.
23.55 Спорт.
0.00 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
0.50 Надзвичайнi новини.
1.20 Х/ф “Коли наступає
вересень”.
3.05 Факти.
3.35 Погода.
3.40 Т/с “Загiн”.
5.10 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.30 Т/с “Альф”.

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
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.

5.25 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 “Звичайне диво”.
12.05 “ВусоЛапоХвiст”.
13.25 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
16.15 Х/ф “Покровськi ворота”.
17.55 “Вiкна - Новини”.

1.15 “Живий рай”.
2.10 “Формула кохання”.
2.55 “Знак якостi”.
4.15 “Ключовий момент”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

22.45 Прожекторперiсхiлтон.
23.35 Комедi-клаб.
0.45 Х/ф “Пожирач грiхiв”.
2.35 Х/ф “Море Солтона”.
4.20 Т/с “Загiн”.
5.50 Т/с “Мене звуть Ерл”.

ICTV

ICTV

6.30 Погода.
6.35 Факти.
7.00 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.45 Погода.
7.50 Добрi новини.
8.00 Х/ф “День Перемоги”.
9.45 Козирне життя.
10.25 Анекдоти по-українськи.
11.05 Українцi Афiгеннi.
11.25 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Наша Russia.
14.15 Х/ф “Ейс Вентура: Розшук
домашнiх тварин”.
16.10 Х/ф “Гарячi голови”.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Пароль: Риба-меч”.
21.05 Наша Russia.
21.40 Велика рiзниця.
10.00 “Україна, вставай!”
10.40 “Позаочi”.
11.55 “Найрозумнiший”.
13.50 Х/ф “Головне встигнути”.
15.55 Х/ф “Жiноча дружба”.
17.55 Х/ф “Пiтерськi
канiкули”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Пiтерськi
канiкули”.
22.50 Х/ф “Листiвки з краю
безоднi”.
1.00 “Подробицi тижня”.
1.55 “Дика Європа”.
2.45 “Позаочi”.
3.35 Х/ф “Листiвки з краю
безоднi”.
5.10 “Знак якостi”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ІCTV

6.45 Погода.
6.50 Факти.
7.05 Т/с “Альф”.
7.30 Погода.
7.50 Х/ф “Гарячi голови”.
9.30 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.

СТБ

СТБ

6.00 “Руйнiвники мiфiв”.
6.45 Х/ф “Веселi зiрки”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф.
11.20 Концерт М. Задорнова
“Записки втомленого
романтика”.
12.10 Х/ф “Кидали”.
14.20 “Танцюють всi! 2”.
16.05 “Танцюють всi! 2”.
Пiдсумки голосування.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.05 Х/ф “Покровськi ворота”.
22.10 “Покровськi ворота”.
Невiдома версiя.
23.15 “Моя правда. Микита
Джигурда. Космiчний
принц”.
0.20 “Зоряне життя.
Нездiйсненнi мрiї вiдомих
моделей”.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
13.35 Анекдоти по-українськи.
14.15 Українцi Афiгеннi.
14.50 Прожекторперiсхiлтон.
15.35 Велика рiзниця.
16.45 Х/ф “Гарячi голови 2”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Максимум в Українi.
20.15 Країна повинна знати.
К.Стогнiй.
20.50 Х/ф “Вiдважна”.
23.15 Комедi-клаб.
0.35 Т/с “Мандрiвник”.
2.15 Iнтерактив: Тижневик.
2.30 Всi феї мають таємницi.
3.15 Х/ф “Солодка свобода”.

СТБ

6.05 “Руйнiвники мiфiв”.
6.55 Х/ф “Сьома пелюстка”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
12.55 “У пошуках iстини. Лев
Троцький: трагедiя демона
революцiї”.
14.05 “Слiдство вели. Танго з
ножем”.
15.10 Д/ф “Серцевi справи”.

7
23.20 “Зоряне життя. Зоряний
бебi-бум”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Каблучка з Амстердама”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Ксена принцеса-воїн”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.20 “Пiдйом”.
7.30 Погода.
7.35 “Пiдйом”.
8.30 Погода.
8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Колобков. Справжнiй
полковник”.
10.00 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 “Однокласники”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
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 “4400”.
0.30 Репортер.
0.45 Спортрепортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Мандолiна капiтана
Кореллi”.
18.10 Х/ф “Покровськi ворота”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
21.35 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 2”.
Пiдсумки голосування”.
0.20 “ВусоЛапоХвiст”.
1.05 “Вiкна-спорт”.
1.25 Х/ф “Веселi зiрки”.
3.00 Х/ф “Божевiльний день”.

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”.
7.20 “Пiдйом”.
7.30 Погода.
7.35 “Пiдйом”.
8.30 Погода.
8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Колобков. Справжнiй
полковник”.
10.00 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 “Однокласники”.
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.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Х/ф “Пропащi шахраї”.
22.30 “Файна Юкрайна”.
23.10 Репортер.
1.20 “Паралельний свiт”.
2.15 Х/ф “Повернення високого
блондина”.
3.30 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.20 Х/ф “Велика пригода
Барнi”.
7.30 Х/ф “Борець Начо”.
9.25 Будинок закритий на
ремонт.
10.20 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 Смачнi пригоди.
13.35 “Файна Юкрайна”.
14.15 Дольчевiта Капут.
15.00 Хто проти блондинок?
16.05 Фабрика зiрок 3.
18.50 Фабрика зiрок 3.
Пiдготовка до галаконцерту.
19.55 Х/ф “Реальнi кабани”.
22.00 Хто проти блондинок?
23.15 Спортрепортер.
23.20 Х/ф “Амелi”.
1.55 Студiя Зона ночi. Культура.
2.00 Кузня бiдних.
2.25 Дiйовi особи.
2.45 Розпуття.
3.00 Студiя Зона ночi.
15.50 “Правила життя. Молочнi
рiчки”.
16.55 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
18.55 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
22.55 Х/ф “Їсти подано, або
Обережно, кохання!”
1.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.55 Х/ф “Спрага помсти”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.15 Х/ф “Пiноккiо”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Живчик старти.
9.05 Руйнiвники мiфiв 5.
10.10 Х/ф “Пропащi шахраї”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.05 Зорянi драми.
16.05 Info-шок.
17.10 Iнтуїцiя.
18.10 Т/с “Батьковi дочки”.
20.00 Фабрика зiрок 3.
22.35 “Фабрика зiрок 3. “Ще
не все”.
23.20 “Файна Юкрайна”.

3.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.05 Зима надiї.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Мольфар з роду Нечаїв.
4.50 Бачу тебе, Буковино.
5.10 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Смерть пiд
вiтрилом”.
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”.
14.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.55 Х/ф “Смерть пiд
вiтрилом”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”. Кат.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
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 “Пуаро”.
2.35 “Свiдок”.
3.00 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.
23.30 Спортрепортер.
23.35 Погода.
23.40 Х/ф “Борець Начо”.
1.30 Х/ф “З 9 до 5”.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.
3.20 Українцi. Надiя.
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.
5.05 Студiя Зона ночi. Культура.
5.10 Пiд знаком бiди.
5.55 Кубло.
6.10 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Смерть пiд вiтрилом”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.45 Т/с “Мiф про iдеального
чоловiка”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Концерт М. Задорнова
“Гумор вище пояса”.
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 “Золотi ланцюги”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.05 Невiдома Україна.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Невiдома Україна.
4.45 Студiя Зона ночi. Культура.
4.50 Українцi. Кохання.
5.45 Студiя Зона ночi. Культура.
5.50 Перемога над сонцем.
Епiлог.
6.15 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком
Реннером”.
7.00 Т/с “Мiф про iдеального
чоловiка”.
9.15 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.45 М/ф “Спайдермен”.
10.40 Х/ф “Шпигунки”.
12.40 Х/ф “Коп”.
15.00 “Вайп Аут”.
16.00 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
18.00 Концерт М. Задорнова
“Гумор вище пояса”.
20.10 Х/ф “Холодне сонце”.
22.40 Х/ф “Акули 3”.
0.40 Х/ф “Янголи ночi”.
2.25 “Речовий доказ”.
3.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Престиж”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Українцi. Надiя.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.
3.40 Репресована культура.
4.25 Студiя Зона ночi.
4.30 Невiдома Україна.
5.20 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Врятуйте нашi
душi”.
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”. Кат.
15.15 “Речовий доказ”. Кохання
до смертi.
15.50 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Холодне сонце”.
21.00 Х/ф “Солдат”.
23.15 Х/ф “Кривавий кулак: рiк
2050”.
Профiлактика.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
РІШЕННЯ

№ 48 27 листопада 2009 р.

ПРОЕКТ

Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи на 2010 рік
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 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
підприємництва” районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб на 2010 рік в таких розмірах:
Код

Види діяльності

КВЕД
01
01.1
01.11.0
01.12.0
01.13.0
01.2
01.24.0
01.25.0
01.30.0
01.41.0
01.42.0
01.50.0
02
02.01.1
02.01.2
02.02.0
05
05. 01.0
05.02.0
14
14.11.0
15
15.13.0
15.20.0
15.3
15.32.0
15.5
15.61.0
15.62.0
15.7
15.72.0
15.8
15.81.0
15.82.0
15.85.0
15.89.0
17
17.40.0
18
18.10.0
18.2
18.21.0
18.22.0
18.23.0
18.24.0
18.30.0
19
19.10.0
19.20.0
19.30.0
20
20.10.0
20.20.0
20.30.0
20.40.0
20.51.0
20.52.0
22
22.1
22.11.0
22.12.0
22.13.0
22.14.0
22.15.0
22.2
22.21.0
22.22.0
22.23.0
22.24.0
22.25.0
22.3
22.31.0
22.32.0
22.33.0
25
25.12.0
26
26.1
26.12.0
26.2
26.61.0
26.62.0
26.66.0
26.70.0

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
Рослинництво
Вирощування зернових та технічних культур
Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції
розсадників
Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв
і прянощів
Тваринництво
Розведення птиці
Розведення інших тварин
Змішане сільське господарство
Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту
Надання послуг у тваринництві
Мисливство
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
Лісівництво та лісозаготівлі
Одержання продукції лісового господарства
Надання послуг у лісовому господарстві
Рибальство, рибництво та пов’язані з ним послуги
риборозплідників і рибних ферм; послуги
Рибальство; надання послуг у рибальстві
Рибництво; надання послуг у рибництві
Інші галузі добувної промисловості
Добування декоративного та будівельного каменю
Виробництво харчових продуктів, напоїв
Виробництво м’ясних продуктів
Виробництво рибних продуктів
Перероблення та консервування овочів та фруктів
Виробництво фруктових та овочевих соків
Виробництво молочних продуктів та морозива
Виробництво продуктів борошно-мельно-круп’яної промисловості
Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів
Виробництво готових кормів для тварин
Виробництво готових кормів для домашніх тварин
Виробництво інших харчових продуктів
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання
Виробництво макаронних виробів
Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань
Текстильне виробництво
Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра
Виробництво одягу зі шкіри
Виробництво одягу з текстилю
Виробництво робочого одягу
Виробництво верхнього одягу
Виробництво спіднього одягу
Виробництво іншого одягу та аксесуарів
Виробництво хутра та виробів з хутра
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Виробництво шкіри
Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та
інших матеріалів
Виробництво взуття
Оброблення деревини та виробництво виробів
з деревини, крім меблів
Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та
столярних виробів
Виробництво дерев’яної тари
Виробництво інших виробів з деревини
Воробництво виробів з корку, соломи та матеріалів для плетіння
Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування
записаних носіїв інформації
Видавнича діяльність
Видання книг
Видання газет
Видання журналів та періодичних публікацій
Видання звукозаписів
Інші види видавничої діяльності
Поліграфічна діяльність та пов’язані з нею послуги
Друкування газет
Інша поліграфічна діяльність
Брошувально-палітурна та оздоблювальна діяльність
Виготовлення друкованих форм
Надання інших послуг у поліграфічній діяльності
Тиражування записаних носіїв інформаціїї
Тиражування звукозаписів
Тиражування відеозаписів
Тиражування програмного забезпечення
Виробництво гумових та пластмасових виробів
Відновлення протектора гумових шин та покришок
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
Виробництво скла та виробів зі скла
Формування та оброблення листового скла
Виробництво керамічних виробів не для будівництва
Виробництво виробів з бетону для будівництва
Виробництво виробів з гіпсу для будівництва
Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу
Оброблення декоративного та будівельного каменю

Ставки
податку,
грн. на
місяць
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00

100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
200,00
200,00
200,00

200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
150,00
100,00

28
28.11.0
28.12.0
28.2
28.30.0
28.40.0
28.5
28.7
29
29.12.2
29.22.2
30
30.01.2.
30.02.2
36
36.1
36.15.0
36.2
36.22.0
36.63.0
37
37.10.0
37.20.0
45
45.11.0
45.12.0
45.21.1
45.21.6
45.21.7
45.22.0
45.25
45.25.4
45.31.0
45.32.0
45.33.1
45.33.2
45.33.3
45.34.0
45.4
45.41.0
45.42.0
45.43.0
45.44.0
45.45.0
50
50.10
50.10.1
50.10.2
50.10.3
50.20.0
50.30
50.30.1
50.30.2
50.30.3
50.40
50.40.1
50.40.2
50.40.3
50.40.4
51
51.1
51.11.0
51.13.0
51.15.0
51.16.0
51.19.0
51.2
51.21.0
51.31.0
51.36.0
51.37.0
51.38.0
51.41.0
51.42
51.42.3
51.43.1
51.43.2
51.44.0
51.47.2

Виробництво готових металевих виробів
Виробництво будівельних металевих конструкцій
Виробництво будівельних металевих виробів
Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів
центрального опалення
Виробництво парових котлів
Кування, пресування, штампування, профілювання;
порошкова металургія
Оброблення металів
Виробництво інших готових металевих виробів
Виробництво машин та устаткування
Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів
та гідравлічних систем
Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підйомнотранспортного устаткування
Виробництво офісного устаткування та електроннообчислювальних машин
Монтаж та установлення офісного устаткування
Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та
іншого устаткування для оброблення інформації
Виробництво меблів, виробництво іншої продукції
Виробництво меблів
Виробництво матраців
Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів
Виробництво ювелірних виробів
Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших групувань
Оброблення відходів
Оброблення металевих відходів та брухту
Оброблення неметалевих відходів та брухту
Будівництво
Розбирання та знесення будівель; земляні роботи
Розвідувальне буріння
Будівництво будівель
Будівництво інших споруд
Монтаж і встановлення збірних конструкцій
Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель
Інші будівельні роботи
Монтаж металевих конструкцій
Електромонтажні роботи
Ізоляційні роботи
Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи
Газопровідні роботи
Інші монтажні роботи
Роботи із завершення будівництва
Штукатурні роботи
Столярні та теслярські роботи
Покриття підлог та облицювання стін
Малярні роботи та скління
Інші роботи із завершення будівництва
Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт
Торгівля автомобілями
Оптова торгівля автомобілями
Роздрібна торгівля автомобілями
Посередництво в торгівлі автомобілями
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Торгівля автомобільними деталями та приладдям
Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям
Торгівля автомобільними деталями та приладдям
Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та
приладдям
Торгівля мотоциклами та їх ремонт
Оптова торгівля мотоциклами
Роздрібна торгівля мотоциклами
Посередництво в торгівлі мотоциклами
Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів
Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
Посередництво в оптовій торгівлі
Посередництво в торгівлі с/г сировиною, живими тваринами,
текстильною сировиною та напівфабрикатами
Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами
Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами,
залізними та іншими металевими виробами
Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом,
взуттям та шкіряними виробами
Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною
та живими тваринами
Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин
Оптова торгівля фруктами та овочами
Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими
виробами
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
Оптова торгівля іншими продуктами харчування
Оптова торгівля текстильними товарами
Оптова торгівля одягом та взуттям
Оптова торгівля взуттям
Оптова торгівля електропобутовими приладами
Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звукота відеозапису
Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки,
шпалерами та засобами для чищення
Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та
канцелярським приладдям

100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00

100,00
100,00

200,00
200,00
200,00
100,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
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51.53.1 Оптова торгівля деревиною
51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами
51.54.0 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним
та опалювальним устаткуванням
51.84.0 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійними пристроями
та програмним забезпеченням
51.85.0 Оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням
51.90.0 Інші види оптової торгівлі
52
Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів
особистого вжитку
52.1
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою
продовольчого асортименту
52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги
продовольчого асортименту
52.2
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах
продовольчими товарами
52.24.0 Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними
та кондитерськими виробами
52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами
52.31.0 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
52.33.0 Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами
52.4
Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах
непродовольчими товарами
52.41.0 Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами
52.42.0 Роздрібна торгівля одягом
52.43.0 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами
52.44.1 Роздрібна торгівля меблями
52.44.9 Роздрібна торгівля іншими товарами для дому
52.45.0 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та
телеапаратурою
52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом
52.47.0 Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими
товарами
52.48.1 Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткуванням
52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами,
не віднесеними до інших групувань
52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках
52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, не віднесена до
інших групувань
52.7
Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
52.71.1 Ремонт взуття
52.72
Ремонт побутових електричних товарів
52.72.1 Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури
52.72.2 Ремонт інших побутових електричних товарів
52.73.1 Ремонт годинників
52.73.2 Ремонт ювелірних виробів
52.74
Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
52.74.1 Ремонт і перероблення одягу
55
Діяльність готелів та ресторанів
55.10.0 Діяльність готелів
55.30.1 Діяльність ресторанів
55.30.2 Діяльність кафе
55.40.0 Діяльність барів
55.5
Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі
55.51.0 Діяльність їдалень
55.52.0 Послуги з постачання готової їжі
60
Діяльність наземного транспорту
60.22.0 Діяльність таксі
60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту
63
Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
63.11.0 Транспортне оброблення вантажів
63.12.0 Складське господарство
63.21.2 Функціонування інфраструктури автомобільного та міського
транспорту
63.30.0 Послуги з організації подорожувань
63.40.0 Організація перевезення вантажів
67
Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва
та страхування
67.1
Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва
67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва
67.20.0 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного
забезпечення
70
Операції з нерухомим майном
70.1
Операції з власним нерухомим майном
70.11.0 Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу
чи здавання в оренду
70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна
70.31.0 Діяльність агентств нерухомості
70.32.0 Управління нерухомим майном
71
Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів
і предметів особистого вжитку
71.10.0 Оренда автомобілів
71.21.0 Оренда інших наземних транспотних засобів та устаткування
71.33.0 Оренда офісних машин та устаткування, включаючи
обчислювальну техніку
71.34.0 Оренда інших машин та устаткування
71.40.0 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку
72
Діяльність у сфері інформатизації
72.10.0 Консультації з питань інформатизації
72.2
Розроблення програмного забезпечення та консультації
в цій сфері
72.20.0 Створення програмного забезпечення
72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення
72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного
забезпечення
72.30.0 Оброблення даних
72.40.0 Діяльність, пов’язана з банками даних
72.50.1 Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки
72.50.2 Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної
техніки
72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації
74
Діяльність у сферах права бухгалтерського обліку,
інжинірингу; надання послуг підприємцям:
74.1
Діяльність у сферах права бухгалтерського обліку та аудиту;
консультування з питань комерційної діяльності та управління

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

74.11
74.12.0
74.13.0
74.14.0
74.20
74.20.1
74.20.3
74.40.0
74.50.0
74.70.0

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
200,00
200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

74.81.0
74.82.0
74.85.0
74.87.0
80
80.21.1
80.30.0
80.4
85.1
85.12.0
85.13.0
85.20.0
90
90.02.0.1
90.03.0
92
92.11.0
92.20.0
92.31
92.31.1
92.32.0
92.34.0
92.5

150,00
150,00
150,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

92.51.2
92.6
92.62.0
92.7
93
93.0
93.01
93.01.2
93.02.0
93.03.0

93.04.0
93.05.0
99.9
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Діяльність у сфері права
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки
Консультування з питань комерційної діяльності та управління
Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії
Діяльність у сфері інжинірингу
Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології
Рекламна діяльність
Підбір та забезпечення персоналом
Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування
та транспортних засобів
Діяльність у сфері фотографії
Пакування
Надання секретарських послуг та послуг з перекладу
Надання інших комерційних послуг
Освіта
Загальна середня освіта
Вища освіта
Інші види діяльності у сфері освіти
Діяльність у сфері охорони здоров’я людини
Медична практика
Стоматологічна практика
Ветеринарна діяльність
Санітарні послуги,прибирання сміття та знищення відходів
Збирання та знищення інших відходів
Прибирання сміття,боротьба з забрудненням та подібні види
діяльності
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
Виробництво фільмів
Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
Діяльність у сфері мистецтва та літератури
Театральна та інша мистецька діяльність
Діяльність концертних та театральних залів
Інша видовищно-розважальна діяльність
Інша діяльність у сфері культури, не віднесена до інших групувань:
Живопис
Виготовлення наочної агітації
Декоративно-прикладне мистецтво
Діяльність архівів
Діяльність у сфері спорту
Інша діяльність у сфері спорту
Діяльність у сфері відпочинку та розваг
Надання індивідуальних послуг
Надання індивідуальних послуг
Прання, хімчистка та фарбування
Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів
Надання послуг перукарнями та салонами краси
Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг:
Виготовлення і реалізація штучних квітів та похоронних вінків
Виготовлення і реалізація надмогильних пам’ятників
Художні роботи на надмогильних пам’ятниках та їх реставрація
Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
Надання інших індивідуальних послуг
Інші види діяльності:
Послуги ксерокопіювання
Надання послуг трактором
Надання послуг комбайном
Робота з дітьми в хореографічному жанрі
Заготівля у населення і реалізація м’яса
Заготівля у населення овочів та фруктів
Комп’ютерні ігри
Зварювальні роботи (крім кузовів автомобілів)
Прийом і реалізація макулатури і склотари
Прибирання території
Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів
Ремонт електрообладнання і трансмісії автомобілів
Шиномонтаж і балансування коліс
Здавання під найм рухомого майна
Діяльність у сфері кабельного телебачення
Кур’єрська діяльність
Виготовлення та реалізація блоків для будівництва
Виготовлення, реалізація та монтаж залізобетонних кругів
Маркетингові послуги
Землевпорядні, землеоцінюючі та топографогеодезичні роботи
Надання ринкових послуг
Шліфовка колінвала і розточка блока циліндра
Вирощування та реалізація шампіньйонів
Торгівля лісом
Парковка автомобілів
Здійснення будь-якого виду діяльності, при якому відбувається
експорт товарів, робіт, послуг, ставка податку
Здійснення підприємницької діяльності за межами України

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

200,00

200,00
200,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
100,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

2. Вказані ставки застосовуються до доходів від підприємницької діяльності, яка
буде проводитись починаючи з 1 січня 2010 року.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Макарівської районної ради від 31
березня 2009 року №367-16-V “Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних
осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи”.
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

200,00
200,00
200,00
200,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

РІШЕННЯ

ПРОЕКТ

Про встановлення розміру фіксованого податку
1. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України “Про прибутковий податок з громадян” №129/98 від 13.02.98 р. районна рада
ВИРІШИЛА:
Встановити розміри фіксованого податку в таких сумах: торгівля на ринках сіл району – 100 грн. за календарний місяць; торгівля на ринках районного центру: з продажем
промислових та інших товарів, продовольчих (крім, м’яса та сала) –100 грн. за календарний місяць; з продажем продовольчих товарів (крім м’яса та сала) – 100 грн. за
календарний місяць; з продажем м’яса та сала – 200 грн. за календарний місяць.
2. Вказані розміри фіксованого податку застосовуються до доходів від діяльності,
яка буде проводитись з 1 січня 2010 року.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Макарівської районної ради від
31.03.2009 р. №366-16-V “Про встановлення розміру фіксованого податку”.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету та фінансів.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НА ТЕМУ ДНЯ

ГРАФ І К
осо бисто го п рийо му гр ом а д я н у М і н і ст ер ст в і юст и ці ї

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
НА НАС ЧЕКАЄ
ІНФЛЯЦІЯ

Посада, прізвище, ім’я та по батькові

Глава відділу МВФ з міжнародних зв’язків Керолайн Аткінсон під час прес-брифінгу наголосила, що
Міжнародний валютний фонд наполягає на досягненні
консенсусу з українською владою щодо бюджетної політики.
Керівництво фонду вважає, що економічна політика влади у певних напрямках загрожує здобуткам, яких
вдалося досягти щодо стабілізації ситуації. Особливе
занепокоєння викликає проект бюджету на 2010 рік,
що грунтується на значному фіскальному розширенні,
та прийняття закону про нові соціальні стандарти.
Фахівці міжнародної організації стверджують, що
підвищення зарплат та пенсії відповідно до інфляції
– на 10 відсотків – є збалансованим і відповідає потребам захисту купівельної спроможності. Подальше
ж зростання виплат не може бути профінансовано, не
спровокувавши при цьому значну інфляцію чи скорочення працівників у державному секторі, повідомляє
Укрінформ.

Міністр
Микола Васильович ОНІЩУК
Перший заступник Міністра
Євген Володимирович КОРНІЙЧУК
Заступник Міністра
Віктор Іванович ЦОКЛАН
Заступник Міністра
Леонід Васильович ЄФІМЕНКО
Заступник Міністра
Наталія Владиславівна БОГАШЕВА
Заступник Міністра
Володимир Вікторович БОГАТИР
Заступник Міністра
Валерія Володимирівна ЛУТКОВСЬКА
Заступник Міністра
Андрій Йосипович БОГДАН
Заступник Міністра - директор Департаменту державної виконавчої служби
Геннадій Васильович СТАДНІК

К О Н С УЛ Ь Т У Є

Години прийому

пров. Рильський, 10

перший вівторок місяця

з 10.00 до 13.00

вул. Городецького, 13

другий віторок місяця

з 10.00 до 13.00

пров. Рильський, 10

перша середа місяця

з 10.00 до 13.00

пров. Рильський, 10

третя середа місяця

з 10.00 до 13.00

вул. Городецького, 13

друга середа місяця

з 10.00 до 13.00

вул. Городецького, 13

четверта середа місяця

з 10.00 до 13.00

вул. Городецького, 13

другий четвер місяця

з 10.00 до 13.00

пров. Рильський, 10

перший четвер місяця

з 10.00 до 13.00

вул. М.Коцюбинського, 12
вул. Артема, 73

перша середа місяця

з 10.00 до 13.00

ність випадків, коли перебування
дитини з матір’ю є небезпечним
для її життя, здоров’я і морального виховання. Одночасно суд
вирішить питання про стягнення
аліментів на виховання дитини
на вашу користь.
Андрій ОНІЩЕНКО,
юрист.

Я власник кооперативної квартири. Раніше сплачував послуги
за лічильниками за газ, електроенергію та воду, плюс на зарплату
голові кооперативу, бухгалтерові і двірникові. З недавнього часу
мені почали нараховувати плату за квартиру як у звичайних будинках. Чому я маю платити двічі за те, що мною вже куплено, адже я
за все розрахувався? Запитує Л.Сидоренко, смт Макарів.
У першу чергу з’ясуйте, хто саме, на якій підставі і з якою метою ввів
платіж за метраж у Вашій квартирі. Цілком можливо, що таке рішення
члени Вашого кооперативу могли прийняти на зборах без Вашої присутності. Згідно із статутом кооперативу, для позитивного його прийняття
достатньо набрати 50 відсотків плюс один голос. Але і в цьому випадку
Вас зобов’язані були повідомити. Це рішення Ви можете оскаржити, ініціювавши скликання зборів мешканців і більшістю голосів сусідів добитися
його скасування. Цей платіж могла запровадити і міська влада, наприклад,
для компенсації збільшеної плати за вивезення сміття, прибирання міжбудинкових територій тощо. У данному випадку інформацію про відповідну
постанову Вам зобов’язані були надати попередньо в обслуговуючій Ваш
будинок комунальній організації. Законність такого рішення Ви також маєте право оскаржувати в судовому порядку.

К РУ В К И Ї В С Ь К І Й О БЛ АС Т І

ПІСЛЯ

РЕВІЗІЇ...

Контрольно-ревізійним управлінням у Київській області, у своїх численних виступах, висвітлювались питання, що стосуються передумов та порядку проведення
контрольних заходів, проте значний об’єм роботи становить реалізація матеріалів
ревізій та вжиття заходів щодо усунення виявлених контрольними заходами порушень.
Так, згідно Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.2009 №2939-ХІІ та Порядку проведення інспектування державною
контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2009
№550 результати ревізії оформлюються актом, який складається у трьох примірниках: перший – для органу служби, другий – для об’єкта контролю, третій – для
правоохоронного органу, у встановлених законом випадках.
Вищезгаданими нормативно-правовими актами встановлено чіткі строки та
способи передачі акта ревізії для підписання, повернення його структурним підрозділам КРУ в Київській області, строки надання заперечень на акти ревізій та їх
розгляду.
У міру виявлення ревізією порушень законодавства посадові особи служби, не чекаючи закінчення
ревізії, мають право усно
рекомендувати керівникам
об’єкта контролю невідкладно вжити заходів для їх
усунення та запобігання у
подальшому.
Якщо вжитими в період
ревізії заходами не забезпечено повне усунення виявлених порушень, органом
служби у строк не пізніше
ніж 10 робочих днів після
реєстрації акта ревізії, а у
разі надходження заперечень (зауважень) до нього
- не пізніше ніж 3 робочих
дні після надіслання висновків на такі заперечення
(зауваження) надсилається
об’єкту контролю письмова
вимога щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства із зазначенням
строку зворотного інформування.
Про усунення виявлених
ревізією фактів порушення
законодавства об’єкт контролю у строк, визначений вимогою про їх усунення, повинен інформувати відповідний
орган служби з поданням
завірених копій первинних,
розпорядчих та інших документів, що підтверджують
усунення порушень.
У разі проведення ревізії на підставі звернення

День прийому

ЧОМУ МАЮ ПЛАТИТИ ДВІЧІ

МОЯ РІДНА СЕСТРА МІСЯЦЬ ТОМУ НАРОДИЛА ДИТИНУ. ОДНАК ВЕДЕ АМОРАЛЬНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ЗЛОВЖИВАЄ АЛКОГОЛЕМ. ДИТИНА НАРОДИЛАСЬ НЕДОНОШЕНОЮ. МАТІР З ЛІКАРНІ
ЇЇ НЕ ЗАБРАЛА. СЬОГОДНІ СТОЇТЬ ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ НЕМОВЛЯ ДО БУДИНКУ ДИТИНИ. ПРОТЕ ЯК ТІТКА Я БАЖАЮ ЗАБРАТИ ПЛЕМІННИЦЮ І ВИРОСТИТИ ЇЇ САМОСТІЙНО. ДЛЯ ЦЬОГО
У МЕНЕ Є ВСІ УМОВИ, Я ВИХОВУЮ СВОЇХ ДІТЕЙ І МАЮ ДОСВІД.
ЩО МЕНІ В ДАНОМУ ВИПАДКУ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, АБИ ДИТИНУ ПЕРЕДАЛИ МЕНІ?
пологового будинку і протягом
шести місяців не піклується про
неї. Однак дитині лише місяць і
треба чекати ще п’ять місяців.
Є й другий варіант. Необхідно
звернутися до суду згідно зі ст.
170 Сімейного кодексу України
з позовною заявою про те, щоб
забрати дитину від матері без
позбавлення її батьківських прав
і передати Вам на виховання.
Юридичною підставою є наяв-

Адреса

ПОГОДА У ДОМІ

ЗАПИТУВАЛИ - В ІДПОВІДАЄМО

У Вашому випадку існує два
можливі варіанти юридично передати дитину Вам на виховання.
Перший - це позбавлення матері
дитини батьківських прав, відповідно до ст. 164 Сімейного кодексу України. Однак,у зв’язку з
віком дитини це питання сьогодні не можливо вирішити. Справа
в тому, що Ваша сестра може
бути позбавлена батьківських
прав, якщо не забрала дитину з
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правоохоронних органів, а
також коли ревізією, проведеною з інших підстав,
виявлено порушення, за які
передбачено
кримінальну
відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь, матеріали таких ревізій
передаються до правоохоронних органів.
Якщо виявлено порушення законодавства, за які не
передбачено
кримінальну
відповідальність або які не
містять ознаки корупційних
діянь, орган служби письмово інформує про такі порушення правоохоронні органи.
Крім того, до повноважень органів контрольноревізійної служби, які спрямовані на вжиття заходів за
результатами
проведених
ревізій та аудитів, відносяться:
- інформування органів
управління об’єкта контролю
та за необхідності відповідних органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, про результати
ревізії, якою виявлено порушення законів та інших
нормативно-правових актів,
у визначені;
- у разі, коли діями чи
бездіяльністю
працівників
об’єкта контролю державі
або підконтрольній установі
заподіяна матеріальна шкода, орган служби ставить

вимоги перед керівником
об’єкта контролю та органом його управління щодо
пред’явлення цивільних позовів до винних осіб або ініціює подання таких позовів перед органами прокуратури;
- здійснювати контроль
за усуненням
об’єктами
контролю порушень законодавства за результатами
аналізу їх зворотного інформування про вжиті заходи,
а також під час наступних
ревізій цих об’єктів контролю, систематично вивчати
матеріали ревізій і на підставі їх узагальнення вносити відповідним органам
державної влади та органам
місцевого самоврядування
пропозиції щодо перегляду
нормативно-правових актів,
усунення причин і умов, що
сприяли порушенням законодавства;
- у судовому порядку
стягувати у дохід держави
кошти, одержані підконтрольними установами, за
незаконними угодами, без
встановлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства;
- накладати у випадках,
передбачених
законодавчими актами, на керівників
та інших службових осіб підконтрольних установ, адміністративні стягнення;
- звертатися до суду в
інтересах держави, якщо

підконтрольною установою
не забезпечено виконання
вимог щодо усунення виявлених ревізією порушень
законодавства з питань збереження і використання активів;
- вносити центральним та
місцевим органам виконавчої влади пропозицій щодо
розгляду питання про відповідність керівників займаним
посадам;
- у разі виявлення за результатами ревізії (перевірки) суб’єкта господарювання
порушень фінансової дисципліни, а саме: порушень
норм з регулювання обігу
готівки; порушень порядку
ведення бухгалтерського обліку, які свідчать про можливе заниження об’єкта та/або
бази оподаткування, а також
ухилення від сплати податків
і зборів (обов’язкових платежів); проведення з порушенням законодавства операцій
із заставленими активами
повідомляти органи податкової служби для вжиття відповідних заходів;
- висвітлювати у засобах
масової інформації, в межах
встановлених законом, результати проведених контрольних заходів та заходи
вжиті до відповідних осіб;
- інші заходи.
Таким
чином,
Контрольно-ревізійне управління в Київській області наголошує на дотримання керівниками об’єкта контролю
вимог чинного законодавства та на відповідальності
за невиконання законних
вимог представників органів
ДКРС.
Телефони довіри: 044425-80-33
ГоловКРУ
України;
044-285-51-99
- КРУ в Київській області;
045(78)-5-21-73 - в Макарівському районі.
Відділ правової роботи
КРУ в Київській області .

ОСВОЮЄМО
НОВІ СОРТИ
На базарі мені запропонували саджанець деревця з незвичною для слуху назвою - ірга. Я про такий
ніколи не чула і побоялася купити. А може даремно?
Будь ласка, розкажіть про цю рослину детальніше.
Запитувала Н.Кириленко, смт Макарів.
Якщо цього куща ще
немає на кожній садовій
ділянці, то тільки тому,
що не кожний знає, яка
це невибаглива, зимостійка, зручна у догляді і
водночас корисна рослина. Смачні ранні ягоди
ірги люблять всі - і дорослі, й особливо діти. До
того ж завдяки багатій
“начинці” з біологічно активних речовин, які мають лікувальні властивості, в переробленому вигляді вона добре
доповнює меню в довгий зимовий період.
У ягодах ірги багато цукру і мало органічних кислот. У
шкірці і м’якоті містяться ситостерини і кумарини, які мають протисклеротичну дію, зменшують здатність зсідання крові, запобігаючи розвитку тромбозу судин. Ягоди і
продукти переробки ірги рекомендується вживати хворим з серцево-судинними захворюваннями, а також захворюваннями шлунково-кишкового тракту, пов’язаними
з порушенням травлення.
Високий вміст вітаміну Р у поєднанні з вітаміном С
дозволяє рекомендувати плоди ірги і сік з них для зміцнення стінок судин і підвищення їх еластичності у людей
літнього віку для запобігання інфаркту міокарда і варикозного розширення вен. Плоди ірги нормалізують сон і
зміцнюють організм. Сік з них має в’язкі і протизапальні властивості і застосовується при коліті, ентероколітах
та інших розладах шлунково-кишкового тракту. Їх також
використовують для профілактики лікування атеросклерозу. Настоянка квітів знижує артеріальний тиск, сприяє
роботі серця.
Ірга - не вибаглива. Користуючись високою зимостійкістю, її можна розміщувати з північної сторони ділянки у вигляді живоплоту, де вона сприятиме снігонакопиченню і захистить менш зимостійкі ягідні культури
(малину, агрус та ін.), що ростуть поблизу. Вона переносить легке затінення, але високі врожаї дає лише при
хорошому освітленні. Нормально росте на суглинистих
і супіщаних грунтах, помірно вологих. При насіннєвому
розмноженні з потомства відбирають найпродуктивніші
і найбільш великоплідні форми, які надалі розмножують
вегетативно.
Плоди дозрівають неодночасно, тому їх збирають у
кілька прийомів.
Ірга широко використовується і в харчуванні. Плоди її вживають у свіжому вигляді як десерт, їх сушать,
в’ялять, заморожують, варять варення, готують компот. Висушені ягоди іноді називають “північними родзинками”.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ДО УВАГИ ПОСТРАЖДАЛИХ
ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
КАТАСТРОФИ!

Президія районної організації ветеранів України щиросердно поздоровляє із ювілейною датою
– 80-річчям від Дня народження наших славних ветеранів:
ТОКАР Раїсу Іванівну з Макарова,
КРИВЕНКА Федора Івановича
з Мотижина,
ЖУГАН Олександру Ільківну
з Копилова та
МАЛІШЕНКА Павла Олександровича
з Новосілок.
Шановні іменинники! Зичимо Вам невичерпного
оптимізму, міцного здоров’я, молодості духу, енергії,
добра, тепла та всього сповна. Нехай буде у Ваших
сім’ях мир, злагода, душевний спокій та благополуччя. Нехай Вам вічно світить любов і шана рідних та
близьких людей.

*****

Цієї осінньої пори, 24 листопада, відзначив свій
славний ювілей – 80-річчя від Дня народження найрідніша та найближча для нас Людина –
КРИВЕНКО Федір Іванович з Мотижина.
Дорогий наш імениннику! Від душі зичимо Вам
міцного здоров’я, бадьорості море! Надії на краще
хай світять, мов зорі. Хай радість прибуде і все, що
ще треба, хай дні будуть світлі, як зорі на небі. Щоб
сльози були лиш від щастя та сміху, а діти і внуки приносили втіху.
Спасибі, рідненький, за ласку
й тепло,
За те, що навчили робити добро,
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, тато, уклін до землі!
Бажаємо жити та й жити, щоб нас на сторіччя
змогли запросити!
Сини Микола, Михайло
та Сергій з сім’ями.

*****

Шановного, дорогого батька, свекра, дідуся та
свата
ТКАЧУКА Володимира Павловича з Мотижина
якнайщиріше та від усієї душі поздоровляємо із ювілейною датою – 70-річчям від Дня народження.
Скільки прожито літ, нам не слід
рахувать, просто хочеться Вам від
душі побажать: не хворіть, не старіть,
без причин не скучать і багато ще раз
ювілеї стрічать.
Спасибі Вам – від усієї родини
За щедрість сердечну й турботу про нас,
За руки, що в праці не знають спочину,
Готові на поміч прийти повсякчас!
Син Віктор, невістка Ольга,
внуки Саша, Антон
та свати Снігирі.

*****
З нагоди золотої дати – 50-річчя від Дня народження адресуємо найщиріші та найтепліші привітання дорогій сестрі, кумі
Вірі Станіславівні ЛИТВИН.
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде – його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі
Ще років сто бажаємо прожить.
Хай Вам здоров’я, радість і достаток
Насиплються, немов вишневий цвіт,
Хай намалює доля з буднів свято
І подарує Вам багато щедрих літ!
Гарного вам настрою, радості. Домашнього затишку. Хай усюди супроводжує тільки удача, а любов
рідних завжди освітлює Ваше життя.
Брат Віктор з сім’єю.

*****

Наші сонячні та найщиріші привітання адресуємо
дорогій дружині, любій, милій і турботливій матусі
РУДЕНКО Галині Анатоліївні
з нагоди золотої дати - 50-річчя від Дня народження,
яке вона відзначатиме 30 листопада.
Найрідніша і найдорожча!
Хай посіває Тебе цей ювілейний
день цвітом нашої нев’янучої
любові і щирої вдячності за Твою
ласку і ніжність, за мудрість, тепло і за те, що Ти завжди будеш
опорою і порадницею. Щастя
Тобі, міцного здоров’я, радісних
і мирних літ без ліку - щедрих і
сонячних. Спасибі, матусе, за ночі безсонні, за добру підтримку в хвилини скрутні, за посмішку теплу і
руки невтомні, що вчили робити добро на землі!
З любов’ю чоловік
та донечка.

ПП ЯКОВЧУК. м. ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ. НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. ВИРОБИ
З МЕТАЛУ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
ЗАХИСНІ РОЛЕТИ. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.: 097-180-36-22, 096-410-60-34.

Постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи категорії 1, 2 та ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2
можуть одержати у відділі у справах захисту
населення від наслідків чорнобильської катастрофи Макарівського управління праці та
соціального захисту населення безкоштовні
путівки на санаторно-курортне оздоровлення
на грудень 2009 року за різними напрямками
оздоровлення.
Довідки за телефоном – 5-13-73.
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Макарівська селищна рада інформує про
те, що на території Макарівської селищної
ради відсутні кар’єри для видобутку піску та інших корисних копалин та попереджає про адміністративну та кримінальну відповідальність
громадян і юридичних осіб за їх незаконний
видобуток, у тому числі на приватних земельних ділянках.
Селищною радою направлено звернення
до правоохоронних органів щодо посилення
контролю та проведення упереджувальних заходів щодо недопущення незаконного поводження з надрами.

КУПЛЮ металопрофіль (б/у) для паркану.
Тел. - 097-527-56-73. Анатолій Іванович.

ПІНОБЛОКИ

530 ГРН. – КУБ. М З ДОСТАВКОЮ.
Телефони: 044-592-58-31; 067-238-41-92.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34;
067-407-21-28; 0412-44-97-01 .
Д О СТАВИМ О К АМ І НЬ, ЩЕБ І НЬ, ВІ Д С ІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.

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 .

ВІКНА, ДВЕРІ, БАЛКОНИ

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

з високоякісного 6-ти камерного німецького профілю.
Макарів, вул. Фрунзе, 20. Телефони: 6-07-60,
050-447-87-08, 036-851-65-91, дом. 5-22-82.

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

БУРIННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ.

Телефони: (097) 461-96-17; 8(095)-194-85-62.

ТОВ «ЕКОПРОДУКТ» ЗАКУПОВУЄ
ВРХ, КОНЕЙ ЗА ВИСОКИМИ ЦІНАМИ
ВІД НАСЕЛЕННЯ ТА ГОСПОДАРСТВ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-410-22-32, 095-464-05-23.

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

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

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.
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.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
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.
ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ корову тільну 6 місяців четвертим телям. Село Липівка, вул.
Коцюбинського,8. Телефони: 3–15–79,
098-781-94-84, 067-792-36-17.
ПРОДАЮ ГАЗ-3110 в хорошому стані, 2003
року випуску, сірого кольору, салон шкіряний, сигналізація, електропідйомники, пробіг 52 тис. км. Тел.: 097-308-87-71; 5-25-17.
ПРОДАЮ коня з возом. Село Наливайківка,
вул. Жовтнева, 109. Телефон – 067-85154-38.
ПРОДАЮ автомобіль “ЗІЛ-коротиш“-самоскид у хорошому стані, нова резина, 1984 року
випуску. Телефон - 097-355-65-24.

ТЕЛЕФОНИ: 098-224-20-84, 093-239-51-58.

ЗАГУБЛЕНУ довідку про взяття на облік платника податків
форми 4-ОПП, видану 15 березня 2005 року за №45 Державною податковою інспекцією в Макарівському районі на
ім’я БІЛЕНКА Валентина Олександровича (інд. номер –
2825419333), вважати недійсною.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на 3/25
частини приміщень (загальна площа 170 кв. м будинку побуту за адресою: Макарів, вулиця Фрунзе, 31/1), видане 9
вересня 1998 року на підставі рішення №51 виконкому Макарівської селищної ради від 30 квітня 1998 року виробничопосередницькій фірмі „Марина” на праві приватної власності Харченка С.М., вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ договір на дарування будинку, який знаходиться в селі Комарівка по вулиці Радянська, 14, виданий 2 лютого
1974 року за №1 на підставі рішення виконкому Комарівської
сільської ради на ім’я ДЕРЕВ’ЯНОВСЬКОЇ Ганни Опанасівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
землю серії ІІ-КВ №104864, виданий 6 листопада 2001 року
за №93 на підставі рішення виконкому Козичанської сільської
ради від 27 червня 2006 року №5 на ім’я ЛИТВИНЕНКО Любові Сидорівни, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНИЙ договір купівлі-продажу житлового будинку,
який знаходиться в селі Бишів по вулиці Мічуріна, 8, виданий
7 квітня 1962 року на підставі рішення Бишівської сільської
ради на ім’я ГОЛУБЕНКА Володимира Денисовича, вважати недійсним.

Райдержадміністрація та районна рада висловлюють
глибокі співчуття начальнику загального відділу апарату адміністрації Луценко Валентині Іванівні з приводу тяжкої втрати – смерті матері
ЛУЦЕНКО Ольги Антонівни.
Працівники ПП „Макарів-Агробуд” висловлюють глибокі співчуття працівнику підприємства Горбаченку
Василю Демидовичу з приводу тяжкої втрати – смерті матері
ГОРБАЧЕНКО Олександри Никифорівни.
Колектив Макарівської ЗОШ №2 висловлює шире
співчуття працівнику школи Підлісній Катерині Григорівні з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
чоловіка
Володимира Васильовича.
Колектив Макарівської ДП ПМК-11 висловлює глибоке співчуття працівнику підприємства Мінченку
Володимиру Трохимовичу з приводу тяжкої втрати
– смерті
матері.
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ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
На цьому тижнi зiрки
обiцяють, що такi вашi якостi,
як зiбранiсть i дотепнiсть,
будуть мобiлiзуюче дiяти на оточуючих. Якщо ви не розгубитеся в
незвичайнiй ситуацiї, то вас може
чекати романтичне знайомство.
З понедiлка задайте чiткий ритм
роботи i неухильно дотримуйтеся його. У вiвторок у вас з`явиться
шанс значно змiцнити свiй авторитет. Вирiшуйте проблеми у мiру їх
виникнення. В недiлю тiльки активний вiдпочинок дозволить вiдновити
сили.
ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)
Ваш девiз: “Зосередження на головному”. Небажано
нервувати i гарячитися з дурниць. Якщо ви не вiдволiкатиметеся
на прикрi дрiбницi, то робота йтиме на
лад, i тиждень стане вельми продуктивним. Не звертайте уваги на прояви
грубостi з боку оточуючих, краще уникати спiлкування з ними. У понедiлок
у вас буде можливiсть проявити
великодушнiсть, хоч це i не позбавить вас вiд фiнансових проблем. Ви
можете розраховувати на пiдтримку
друзiв. У вiвторок бажано не ухвалювати вiдповiдальних рiшень.
БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)
У понедiлок несприятливi
поїздки i переговори. У
дальню
дорогу
краще
вiдправлятися
пiсля
вiвторка.
Вчiться знаходити нове в звичних
речах - це допоможе розв`язати
давню проблему. Успiшнi переговори i консультацiї, рiшення юридичних питань. В цiлому тиждень
повинен принести гарний настрiй,
поступовий iнтелектуальний пiдйом
i успiх в кар`єрi. Хороший час для
розкриття творчого потенцiалу. В
середу вас може чекати пiдвищення
працездатностi. У четвер смiливо
розраховуйте на допомогу друзiв.
У п`ятницю бажано не робити нiчого
нового.
РАК (22.06 - 23.07)
У вас може з`явитися
шанс реалiзувати свої мрiї,
так що скористайтеся наданою можливiстю. У вас немає мрiї?
Доведеться термiново придумати. Наступає достатньо насичений
подiями тиждень. На роботi накопичиться безлiч справ, якi зажадають невiдкладного вирiшення. Вам
знадобляться упевненiсть у своїх
силах i здатнiсть не зупинятися на
пiвдорозi. Зусилля на роботi не залишаться без адекватної вiдповiдi
з боку начальства. Не допускайте
суєти, особливо в середу i четвер.
Якщо ви створите чiткий розпорядок на кожен робочий день, то успiх
буде просто неминучий. Вiрогiднi
проблеми у вiдносинах з близькими,
особливо з дiтьми.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Якщо на цьому тижнi ви
збиретеся з силами - те, що
минулого тижня вам здавалося важковирiшуваним, вдасться
завершити, причому результати
перевершать всi вашi сподівання.
У понедiлок у вас з`явиться багато можливостей досягти успiху на
роботi. Середа сприятлива для
оформлення документiв або початку
вiдряджень i недiлових подорожей у
дальнi краї. Четвер може виявитися найскладнiшим i неоднозначним
днем поточного тижня, пiдвищиться
небезпека сварок i розчарувань.
У п`ятницю проявляйте бiльше
чуйностi до оточуючих. Цього дня
добре починати щось капiтальне.
ДIВА (24.08 - 23.09)
Вам варто внутрiшньо
зiбратися, щоб не пропустити важливих подiй.
Якщо ви дасте собi поблажку i
лiнуватиметеся, то можете упустити
свiй шанс. Крiм того, на роботi начальство, ймовiрно, зверне увагу на
вашу незацiкавленiсть у результатi
власних праць. Вiднесiться до себе
критично. Не дивлячись на велику
кiлькiсть планiв, ви можете вiдчути
деяку спустошенiсть. Постарайтеся
довести свої iдеї в професiйнiй сферi
- вони можуть бути затребуванi.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
30 ЛИСТОПАДА - 6 ГРУДНЯ
Ймовiрно, допомога знадобиться
вашим батькам. В кiнцi тижня ви
можете одержати запрошення на
вечiрку вiд давніх друзiв - гарний
настрiй буде вам забезпечено.
ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)
На цьому тижнi необхiдно
не перевантажувати себе
на роботi. Краще присвятіть
час подальшому плануванню своєї
дiяльностi. Не форсуйте подiї i не
намагайтеся робити декiлька справ
вiдразу. У вiвторок можуть виникнути
якiсь обставини, якi сковуватимуть
вас i примушуватимуть контролювати свої дiї i вчинки. В середу вам буде
фортунити, швидше за все, благоволитиме вам, тому використовуйте
цей день максимально ефективно. У
четвер вам доведеться відстоювати
свої погляди та iнтереси в непростій
розмовi. У п`ятницю доля може подарувати вам нового друга.
СКОРПIОН (24.10 - 22.11)
Призвiть
на
допомогу
вашу
незвичайну
працездатнiсть, сумлiннiсть
i пунктуальнiсть - i успiх не примусить себе чекати. Вiрогiднi незначнi
конфлiкти з начальством. Якщо ви не
страждаєте зайвою образливiстю,
то, побачивши свої помилки i виправивши їх, тiльки виграєте.
СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)
Займiться збором iнформацiї, вивченням спецiальних
дисциплiн, не соромтеся консультуватися у фахiвцiв. Спробуйте
використовувати ситуацiю, що склалася, собi на благо. Через зайве занурення в робочi проблеми ви можете не помiчати деякi важливi деталi.
Якщо не звернете на них уваги, вони
можуть стати причиною напруги у
вiдносинах з колегами i партнерами.
Бiльше довiряйте своїм вiдчуттям
- вони вас не обдурять. У першу половину тижня бажано не розпочинати нiчого нового, а важливi зустрiчi
перенести ближче до вихiдних. Четвер - один з найконструктивнiших
днiв тижня. Не дайте йому пропасти
дарма.
КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01)
Цей тиждень буде сприятливий для вирiшення старих проблем i, на жаль, для
створення нових. Краще вибрати
перше. Постарайтеся бути стриманим i не псувати вiдношення з
начальством, iнакше ваша мрiя
про збiльшення зарплати залишиться мрiєю назавжди. Прагнiть
рацiонально витрачати енергiю.
Занурюючись у роботу, не забудьте поставити будильник на час
закiнчення робочого дня, iнакше ви
ризикуєте не повернутися додому
до наступного вечора.
ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02)
Цей тиждень вiдрiзнятиметься пiдвищеною професiйною активнiстю. Не вийняток, що вона круто змiнить
ваше життя, ви зможете насолодитися плодами своєї дiяльностi. Цей
час сприяє рiшенню навiть вельми
скрутних задач. У понедiлок не метушіться, ви i так все встигнете. В
середу краще не експериментувати,
якщо ви хочете уникнути неприємних сюрпризiв. Кiнець тижня може
порадувати вас несподiваними
враженнями. Недiлю корисно присвятити собi. Цей день хороший для
засвоєння нової iнформацiї.
РИБИ (20.02 - 20.03)
На цьому тижнi вас чекає сприятливий розвиток
подiй на роботi. Успiху сприятимуть друзi i знайомi. Не упустiть
нi єдиної можливостi його досягти. У понедiлок вдасться знайти
союзникiв у реалiзацiї якогось важливого для вас проекту. У вiвторок
небажано планувати новi справи.
В середу товаришi по службi, можливо, захочуть висунути вас на
адмiнiстративну посаду - постарайтеся виправдати їх довiру. В четвер
особливо ефективна iнформацiя
i допомога вiд друзiв. У п`ятницю
будьте коректними, iнакше вашi рiзкi
зауваження i вислови ускладнять
вiдносини з колегами.
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МАНДРІВНИКИ ТА МАНДРИ

ІЗ ШАНХАЯ ДО МАРІУПОЛЯ ПІШКИ

Приморське місто нещодавно зустрічало незвичайного мандрівника - японського інженеракомп’ютерника Масахіто Йошідо. Із нехитрим
скарбом він прямував в Україну через Киргизстан
і Казахстан, майже тисячу кілометрів пройшов по
Росії. І ось опинився біля сивого Азова. “Азов - це
добре”, - сказав мандрівник, уперше після 9 тисяч
кілометрів дороги побачивши море.
Масахіто вирушив у дорогу 1 січня 2009 року.
Вдома залишилися батьки, а попереду його чекав
цілий світ. Як вважає Масахіто Йошідо, транспорт

йому б тільки заважав, тому всю дорогу він пройшов пішки. По 40-60 кілометрів щодня.
Маріуполь тепло прийняв мандрівника, безкоштовно надав готель, а потім провів у нову дорогу.
Тепер вона веде Масахіто через Бердянськ та Одесу до Молдови, звідти - до Італії та Португалії, потім буде ще Сахара, з якої Масахіто вже попрямує
літаком додому.
По Інтернету мама попередила сина, що в Україні грип, тому Масахіто прийшлося купити марлеву
пов’язку.

КОСМІЧНІ ВІДКРИТТЯ

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Працівники Агентства з аеронавтики та дослідження космічного
простору США в рамках одного зі
своїх проектів з вивчення Місяця
знайшли воду на його поверхні. “Це
відкриття стало початком нової сторінки у нашому розумінні Місяця”,
говориться у повідомленні, розповсюдженому прес-службою НАСА.
У ньому наголошується, що попередній аналіз даних, отриманих
із зонда LCROSS, довів існування
водню в одному з кратерів, що постійно знаходився на темному боці
супутника Землі.
Фахівці НАСА пояснюють, що нову інформацію вдалося одержати
в результаті досліду, проведеного 9 жовтня. Він полягав у “бомбардуванні” поверхні Місяця - космічний апарат LCROSS було спрямовано в кратер Кабеус разом з ракетою Atlas 5. Від удару з дна кратера,
який “протягом мільярдів років не бачив сонячного світла”, піднявся
стовп пилу. Дані про цю породу і аналізували вчені. “Ми відкриваємо
таємниці нашого найближчого сусіда й сонячної системи загалом”,
прокоментував результати експерименту один із провідних фахівців з питань дослідження Місяця у вашингтонській штаб-квартирі
НАСА Майкл Уарго. Він переконаний, що цей супутник Землі приховує величезну кількість загадок, а LCROSS наблизив людство до їх
розв’язання.
“Його відкриття проливають світло на питання про існування води,
запаси якої можуть бути значно більшими та зустрічатися куди частіше, аніж вважалося раніше”, йдеться у заяві.
Вчені сподіваються, що лід зберігався у кратері мільярди років, і
тоді він може містити “ключ до історії еволюції сонячної системи”.

Американські вчені запропонували використовувати контактні лінзи для проектування
зображення з дисплеїв мобільних телефонів, повідомляє New
Scientist.
Такі міні-дисплеї, розміщені у безпосередній близькості
від людського ока, дають змогу
отримати набагато ширше поле
зору, не дивлячись на власні невеликі розміри.
Ідея вчених із Сієтлу покликана вирішити одну з головних
проблем, пов’язаних з дисплеями мобільників, - їхнім розміром.
На маленькому екрані важко
прочитати великий обсяг інформації, не кажучи вже про те, щоб
з комфортом дивитися фільм, а
при дуже великому дисплеї пристроєм некомфортно користуватися - у руці тримати незручно,
та й не в усяку кишеню поміститься. Не випадково зараз набувають популярності сенсорні
телефони, коли дисплей займає
практично всю фронтальну сторону апарата.

В ОДНОМУ З КРАТЕРІВ НА
ПОВЕРХНІ МІСЯЦЯ ЗНАЙШЛИ ВОДУ

КОЛИ ПОГОВОРИТИ НІ З КИМ

СТВОРЕНИЙ РОБОТКОМПАНЬЙОН...
ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
Американська
компанія
GeckoSystems оголосила про початок перших у світі випробувань

мобільного сервісного робота в
будинках людей похилого віку.
Брудну домашню роботу
робот-компаньйон на себе не
бере, вважаючи її обов’язком побутової техніки: пральної і посудомийної машин, пилососа, печі,
сушарки і так далі.
CareBot наглядає за підопічними похилого віку, слугуючи їм
співрозмовником, органайзером,
розважальним центром, системою безпеки і засобом комунікації.
Він може відтворити анекдот або
пісню, нагадати прийняти ліки,
влаштувати відеоконференцію
з родичами, викликати медиків,
поліцію, пожежників, опікунів.
GeckoSystems витратила на
розробку свого дітища 6 мільйонів
доларів і планує продаж робота на
початку наступного року за ціною
10-15 тис. доларів за штуку.

ДИСПЛЕЙ
ТЕЛЕФОНУ У
КОНТАКТНІЙ
ЛІНЗІ

ЩОБ УНИКНУТИ ПЛУТАНИНИ

ОДНОФАМІЛЬЦЯМ ДОЗВОЛИЛИ
ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРІЗВИСЬКА
Жителі італійського містечка Кьоджа, розташованого неподалік
Венеції, офіційно отримали право використовувати свої прізвиська як друге прізвище, пише The Guardian. За словами мера Романо
Тьоззо, це дозволить уникнути плутанини під час складання офіційних документів.
Міністерству внутрішніх справ навіть довелося видати відповідний указ, оскільки у Кьоджі проживає дуже багато однофамільців.
Населення містечка становить приблизно 52 тисячі осіб. Із них вісім
тисяч носять прізвище Боськоло, ще п’ять тисяч - Тьоззо. Тепер жителі Кьоджі зможуть використовувати прізвиська для того, щоб визначити, про яку людину йдеться.
Жителі Кьоджі, велика частина яких займається рибальством
або плетінням мережив, почали використовувати прізвиська більше
двохсот років тому. Уперше вони з’явилися в церковних книгах, коли
чисельність населення невеликого містечка почала зростати. Усього
жителі міста використовують близько 300 прізвиськ.

НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

АНДЖЕЛІНА ДЖОЛІ ХОЧЕ
ВСИНОВИТИ … ВЕСЕЛКУ

Скоріш за все, у дітей актриси
з’явиться сестричка з Близького Сходу,
з Сирії. Мабуть, при виборі місця Джолі керується географічним принципом:
у неї вже є всиновлені діти з Африки й
Азії, повідомляє британська Daily Mail.
Утім, її 45-річного партнера Бреда
Пітта ця перспектива не дуже надихнула. “Він сказав, що і шість дітей для
нього забагато, - заявило репортерам
анонімне джерело з оточення актора. Таке відчуття, що Анджеліна хоче мати
дітей за кількістю кольорів веселки. Це
просто сміхотворно”.
Але зупинити Джолі, яка щось задумала, практично неможливо. Свою
першу дитину - Меддокса - вона всиновила у Камбоджі, ще будучи у шлюбі з
актором Біллі Бобом Торнтоном.
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