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7 ГРУДНЯ – ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!
Щиро вітаємо членів територіальних громад, депутатський корпус,
сільських і селищних голів та всіх
працівників органів місцевого самоврядування зі святом! Адже кожен із
вас є уособленням людської довіри,
завдяки вам вирішуються питання
місцевого значення у рамках Конституції та законів України, ви успішно
працюєте над реалізацією важливих
соціально-економічних, громадськополітичних та культурних аспектів

життєдіяльності району.
З приводу свята прийміть слова
вдячності за вашу самовіддану працю на благо розвитку територіальних
громад району. Від усього серця бажаємо вам міцного здоров’я, наснаги,
витримки, оптимізму. Хай ніколи вас
не покидає віра, надія, любов. Нехай
ваша професійність та досвід, а також
творче ставлення до виконання своїх
обов’язків сприяють розбудові та розвитку нашої держави!

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ В МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ!

Прийміть щирі вітання з нагоди
професійного свята – Дня працівників
статистики.
Ваша щоденна відповідальна праця
допомагає забезпечувати об’єктивний
аналіз соціально-економічного розвитку
району та приймати вірні управлінські ріВолодимир ГОРБИК,
голова
райдержадміністрації.

шення, відкриває доступ до інформації з
усіх сфер життя Макарівщини.
У цей святковий день бажаємо міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя. Нехай удача та професійні
успіхи завжди будуть вашими постійними супутниками в житті.
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова
районної ради.
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„СЕЛО МОЄ, КРАПЛИНОЧКА НА
КАРТІ, КОЛИСКА ПРАГНЕНЬ І НАДІЙ...”

День села у Грузькому став завершальним у циклі свят, що зазвичай проходять осінньої пори на Макарівщині. Його гружчани планували провести на архістратига Михаїла
– небесного покровителя села, проте через карантин грипу змістили в часі. Власне, минулої неділі громада вперше зібралася на історичну поважну дату в житті рідного краю.
Як свідчать архівні дані, 400 років тому селяни-втікачі заснували в цих місцях, які було
„ні пішки пройти, ні возом
проїхать, скрізь тільки
грузька”, поселення.
Чотири століття –
проміжок часу, який
осягнути уявою непросто, тим паче це цілий
пласт подій, які невпізнанно змінювали життя
краю, його людей. З коріння тієї давньої історії
твориться день сьогоднішній і майбутній. Чотиристолітній ювілей і
став нагодою пригадати
краще, порадіти зробленому, заглянути в майСТОР. 5
бутнє.
На світлині: сільського голову Леоніда Карана вітають заступник голови райдержадміністрації Олег Майстренко та керуючий справами районної ради Олексій Кирилов.

'

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАВОДУ
ВРАЗИЛИ НАВІТЬ ЯПОНЦІВ
Першою думкою, що виникла у мене після бесіди з директором Червонослобідського
спиртозаводу, – побільше б моїй
країні таких керівників! Із самого початку розмови Володимир
Артюхов демонструє свої технічні здібності – з його легкої руки
«прокидається» журналістський
диктофон, що вперто не хотів
вмикатися для запису.
Нещодавно Володимир Якович нагороджений орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня. Зазвичай
такими орденами держава відзначає керівників за вагомий
особистий внесок у розвиток
економіки, досягнення високих
показників у виробництві продукції, багаторічну сумлінну працю.
Сам власник нагороди вважає,
що цей орден є наслідком тих
процесів, що відбувалися протягом 29 років його керування
заводом. Вперше я пошкодувала, що маю мало років і не могла
наочно побачити трансформацію
цього підприємства. А зроблено
надзвичайно багато з того часу,
коли молодого інженера рекомендували у село Червона Слобода. Що на нього тоді чекало?
– Окрім димової труби – село
не мало більше нічого, – згадує
з посмішкою Володимир Артюхов. – Не було ні дитячого садка,
ні клубу, ні школи. Сільради теж
не було. Молоді спеціалісти надовго не затримувалася – їхали
в столицю.
Спочатку побудували для
молоді гуртожиток і кафе. Потім
почали зводити житло. Далі разом із місцевою владою взялися
опікуватися соціальною інфраструктурою – дитячим садком,
акушерсько-фельдшерським
пунктом, виступили з ініціативою
будівництва школи, приміщення
сільської ради, газифікації і телефонізації, інвестиції у забудову

приміщень пошти та ощадкаси…
Як результат – в село прийшли
молоді професіонали.
Сьогодні ДП «Червонослобідський спиртозавод» визнаний
кращим у спиртовій галузі серед
88 заводів концерну «Укрспирт».
Тут є такі досягнення, що змусили дивуватися навіть японців.

літрів на добу. Зараз чисельність
зменшилася у 4 рази, а продуктивність зросла в 2,5 рази. Лише
два диспетчера управляють усім
підприємством. Робітників замінили комп’ютери та автомати.
На заводі питомі витрати
електроенергії вдвічі нижчі, ніж в
середньому по галузі. Ці витрати

Думаю, представників країни
Сонця, що сходить, не вразили
заробітні виплати, хоч тут вони
своєчасні, – затримок, тим паче
заборгованостей працівники не
знають, ні темпи росту зарплати, які зберігаються навіть у часи
економічних труднощів, ні всі
види заохочень – тарифи, надбавки, доплати за шкідливість
тощо. Та й пакет соціальних гарантій теж мало здивує японців
– такі практикуються у всьому
цивілізованому світі.
«Родзинкою» підприємства
є його техніко-технологічний рівень. Наведемо кілька цифр для
порівняння. У 80-х роках на заводі працювало понад 200 чоловік,
а продуктивність була 2000 дека-

є нижчими порівняно зі світовими показниками.Саме цей факт
здивував бережливих до природних ресурсів японців.
Завод є піонером багатьох
технологічних рішень. Ті засоби,
що вперше застосовуються тут,
згодом стають відомими і загальнодоступними у всій галузі. Приклад наводить сам директор:
– Раніше всі спиртові заводи
України мали солодони. В них
протягом 12-14 днів вирощувався ячмінь. Крім ячменю ще
потрібно було днів п’ять вирощувати просо. Потім борошно з них
розмішати з водою і варити при
температурі 130-140 градусів.
Це призводило до великих енергозатрат. Вивчивши досвід зару-

біжних колег, ми ліквідували цехи
з виготовлення та розварювання
солоду. Для оцукрення продуктів
використовуємо спеціальні ферменти.
Сьогодні на заводі готують
чергове ноу-хау – концепцію утилізації головного болю спиртових
заводів – барди. В Україні немає
підприємства, що цим займається. Фільтрат води після віджиму
барди планують направляти на
виробництво біогазу, що спалюватиметься у котлах на заводі.
Досі на теренах СНД, навіть Європи його не отримують.
– До кінця року очікуємо на
результати. Це буде чергова технологічна революція у спиртовій
галузі України.
Саме вдосконалення технологій дозволяє ДП «Червонослобідський спиртови й завод»
фінансово міцніти, що в свою
чергу сприяє подальшому технологічному розвитку. (Водночас
тут не забувають про екологічну безпеку виробництва, завод
збирається впровадити останній
європейський стандарт екологічної безпеки). Це тим більше
вражає, бо натомість більша половина державних підприємств
спиртової промисловості наразі
знаходиться в критичному стані.
– Це пов’язано з тим, що до
розпаду СРСР більше 70 відсотків продукції спиртозаводів
йшла на експорт. Зараз ці відсотки на ринку не затребовані і
потужність підприємств, відповідно, є на 70 відсотків меншою,
– коментує ситуацію Володимир
Якович.
Пан Артюхов переконаний,
що спиртова галузь може і стане ефективною у народногосподарському комплексі України
за умови повернення колишніх
потужностей заводам. Вирішити проблеми галузі й одночасно

зменшити енергетичну залежність країни від зовнішніх джерел
може використання спирту як
біопалива на державному рівні.
До відома, законодавчо питання вже вирішене – існує закон, який дає право заводам
галузі виробляти біоетанол. Але
немає законодавчого нормативного акта, що не лише дає право,
але й зобов’язує нафтопереробні підприємства включати в склад
бензинів частину обезводженого
спирту.
– Звичайно, нафтові компанії
не зацікавлені у передачі частини
сегменту ринку спиртовим добавкам. Однак ми лобіюємо закон України, деякі заводи України
вже мають системи для абсолютизації спирту і готові дати відповідні обсяги, – каже Володимир
Якович. – Наш успіх пояснюється
лише одним чинником – за основу своєї діяльності ми беремо
виробництво продукції найвищої
якості і оптимальні ціни.
А як на мене, успіх Червонослобідського заводу став можливий завдяки вчасному вирішенню
одвічної дилеми усіх управлінців
– меншими витратами досягти
максимуму прибутку. До того ж
підприємству пощастило із керівником, який ніби грається з
набутими знаннями, впроваджуючи новітні технології. Як професіонал і справжній майстер.
P.S. Кажуть, як є спиртозавод
– значить і спирту можна випити.
Мушу розвінчати цей міф. Весь
процес виробництва спирту ізольований від людських очей та
рук, готова продукція поступає
до сховища. Вхід постороннім
– суворо заборонений. Так що
готової продукції мені так і не довелося продегустувати.
Олександра СУЗАНСЬКА.
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ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
Минулої п’ятниці керівники та
працівники райдержадміністрації,
районної та селищної рад, громада вшанували пам’ять жертв, загиблих від голодомору та політичних репресій. Вони поклали квіти,
колоски хліба, якого їм тоді так невистачало, запалили свічки. На їх
обличчях був сум, адже ці страшні
роки залишили рубці на серцях
майже у кожній родині. Нині ми
пам’ятаємо про тих, хто загинув
страшною голодною смертю.
Головною причиною голодомору історики називають політику тоталітарного сталінського режиму щодо українців. Коли
люди голодували, влада не припинила примусове відбирання
продуктів, навіть не приймала допомогу інших країн, а навпаки –
кинула всі сили на те, щоб ізолювати голодні райони. Від голоду,
масових репресій і депортацій Україна втратила людських життів більше, ніж за роки Першої світової та громадянської воєн.
Ці страшні історичні роки визнані багатьма парламентами
країн світу, як геноцид проти українського народу. А злочином
проти людства офіційно назвав події 30-х років Європарламент.

РЕКВІЄМ ЗА ПОМЕРЛИМИ

У Великокарашинській ЗОШ провели історико-літературну
конференцію в честь „Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933
рр.”. Уже саме оформлення зали наводило на роздуми. На
столі палахкотів букет гвоздик, а поряд на рушнику лежав хліб
з колосками. На стінах два плакати: на одному – блюзнірські
слова Сталіна, сказані в дні Голодомору: „Жить стало лучше.
Жить стало веселей”, на другому – Т.Г.Шевченка: „...А онде,
під тином, опухла дитина, голоднеє мре...”.
Ведучі Тетяна Борисюк та Аліна Кошелева розповідають
про осінь 1929 р., коли Сталін висунув гасло тотальної колективізації. Перша п’ятирічка для селян обернулася страшним
голодом. Люди гинули, а з Одеського порту вивозили за кордон пшеницю. Щодня у 1933 р. вмирало 25 тисяч українців.
Не було тоді ані війни, ані стихійного лиха, ані пошесті.
Україною гуляла смерть. Смерть мала ім’я – Голод. На родючих обширах вмирали цілі села й хутори, доведені до божевілля люди доходили до канібалізму, живі не встигали ховати
мертвих.
Дівчина у чорному вбранні (Аліна Чабанчук) читає „Горить
свіча людської пам’яті...”, запалює свічку, ставить її на стіл.
Учні 5 класу Вікторія Умен, Даша Чорна, Марія Чоповенко,
Владислав Кирик, Настя Ворожбит, Вікторія Правдюк та інші
читають вірші, розповіді, спогади жителів с. Великий Карашин
про голодомор 1932-1933 рр. За цей
час у нашому селі померло 68 людей.
Учні називають поіменно кожного. Лунає пісня Назарія Яремчука „Свічка”.
Хвилиною мовчання ми вшанували
пам’ять жертв страхітливого голодомору та поклали квіти до пам’ятника
жертвам голодомору.
Даша Чорна виконує пісню, а Іванна Ображей звертається до всіх присутніх.
- Дорогі українці, нащадки тих, хто
пережив голод 1932-1933 років, схилімося в доземному поклоні, нехай
мертві не судять нас, живих. Вічна їм
пам’ять на землі.
Ніна ЧОП’ЯК,
вчителька історії
Великокарашинської ЗОШ.
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МРІЇ, ЯКІ ЦІЛКОМ МОЖУТЬ СТАТИ РЕАЛЬНИМИ

Хто бував у Кодрі, не міг не захопитися тутешньою природною красою. Здається, вершечки багаторічних сосен торкаються неба. І бережуть ліси історію
цього краю, який славен партизанськими подвигами у роки Великої Вітчизняної
війни, династіями склоробів. Та це минуле селища. Як писав великий Гоголь, «не
той тепер Миргород, Хорол-річка не та».
Сьогодні в Кодрі проживає більше
півтори тисячі населення, з них до тисячі - люди працездатного віку. Та проблема трудовлаштування, яка для сільських
місцевостей особливо гостра, є й тут. Від
колишнього Кодрянського склозаводу не
залишилося й сліду. На місці знесених
цехів зводять нові корпуси. І з цікавістю
споглядають кодрянці за ходом будівництва, яке розгорнуло Кодрянське ВАТ
«Компанія «ВТК Відродження». На «Відродження» покладають вони надії на відродження селища.
У минулому й міць ще одного тут підприємства. Це – «Кодра-торф», яке займалося видобутком торфу й забезпечувало населення даним видом палива.
Нині воно випускає торф’яні горщечки
для розсади. Торік відбулося скорочення
працюючих у лісництві.
- На даний час у Кодрі є пилорами,
столярний цех, - розповідає селищний
голова Т.В. Гапоненко. – Маємо широку
мережу соціальної сфери. Селищна рада
тісно співпрацює з об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків,
головою якого є Л.В. Мілевська. Ділова,
енергійна жінка. У результаті багато вже
зроблено з благоустрою житлового масиву. Тут була проблема з водонапірною
баштою. Спільними зусиллями її вирішили. Побудували дитячі майданчики. У селищі при підтримці спонсорів побудовано православну церкву, яку торік введено
у дію. До речі, у Кодрі є ще й баптистська.
Але між ними немає протистояння, що
зближує людей різних конфесій духовно.
Вибір до якого храму ходити – за людиною.
Не кожен населений пункт району сьогодні має амбулаторію загальної практики сімейної медицини. У Кодрі вона вже
діє три роки. До послуг населення – відділення зв’язку, поштове, бібліотека. Має
намір селищний голова зробити централізований водопровід у Кодрі-торф. Хоч і
стареньке приміщення будинку культури,
та вечорами все ж збираються у ньому
аматори сцени. Завоював популярність
у глядачів танцювальний колектив «Тріумф» (художній керівник Л.А Михалевич).
А про місцеву футбольну команду що вже

говорити. За неї вболівають від малого
до великого, коли проходить матч.
Центром громадської, духовної, культурної діяльності в селищі є навчальновиховне об’єднання. Про славні традиції,
здобутки Кодрянської школи можна розповідати дуже й дуже багато. Але це тема
для написання окремого матеріалу. Ми ж
поцікавилися роботою з учнями у позаурочні години, чим вони займаються у свій вільний час.
- У школі працюють гуртки, - каже директор НВО Л.В.
Яніцька (вона ж очолює опікунську раду при селищній
раді). – Наприклад, дівчатка
залюбки вчаться майстерності вишивання у гуртку, хлопчики оволодівають «азами» столярної, токарської справи у
шкільній майстерні. Практичні
навички, думаю, у майбутньому їм знадобляться.
Спільні дії селищної ради
та НВО дають свої позитивні
плоди у виховному процесі.
А ось матеріально іноді надає
допомогу і Кодрянське ВАТ
«Компанія «ВТК Відродження». Зокрема, посприяло у
ремонті даху, який протікав.
- Коштів місцевого бюджету (основним наповнювачем
сьогодні є Макарів-1) на все
не вистачає, - каже Т.В. Гапоненко. - Доводиться звертатися за спонсорською допомогою. Завдяки підтримці
людей, яким не байдуже сьогодення й
майбутнє Кодри, здійснюємо свої соціальні плани.
Лише п’ять місяців працює селищним
головою Тетяна Володимирівна. Йдучи
на дострокових виборах кандидатом,
вона не стільки розраховувала переконати людей своєю передвиборчою програмою, що гідна цієї посади, скільки на
особисті стосунки з односельцями. А за
час її роботи секретарем виконкому вони
вже мали змогу переконатися у ділових
та людських якостях жінки. Можливо,
тому й набрала найбільшу кількість голосів Т.В. Гапоненко серед інших кандида-

тів. І щиро вдячна Тетяна Володимирівна
за виявлену їй довіру.
- Не як керівник, а насамперед як житель селища, якою б хотіли бачити Кодру? – запитую її.
- Щоб саме селище було не менш
прекрасне, ніж природа, що її оточує, з
асфальтованими дорогами, освітленими вулицями, щоб збудувати сучасний
будинок культури; щоб інвестор, який
викупив Кодрянський склозавод, був
не тимчасовим (сьогодні процес перепродажу підприємств, земель в Україні
прогресує швидкими темпами), а став
«китом», за підтримки якого розвивалась

би соціальна структура, щоб люди мали
роботу. Матимемо у селищі виробниче
підприємство, будуть робочі місця для
трудовлаштування, а це означає, що не
виїжджатиме молодь, одружуватиметься, народжуватимуться діти.
Коли ми вже закінчували бесіду з Тетяною Володимирівною, до кабінету зайшла секретар і радісно повідомила:
- Наташа Колос народила хлопчика!
Всього з початку року Кодра поповнилася дванадцятьма маленькими громадянами України. Селище, де народжуються діти, має майбутнє.
Світлана ТРИГУБ.
На світлині Т.В. Гапоненко.
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ОФІЦІЙНО

Р ЕГІ О Н АЛ И ЗМ ЕН Ш И Л И
П ЕН С І Ї

ТИМОШЕНКО
ВИПРАВИЛА ЇХНЮ
ПОМИЛКУ

Всупереч деклараціям Партії регіонів і
Президента Ющенка, Закон «про соцстандарти»... не передбачає реального збільшення пенсій для більшості категорій пенсіонерів. Якби Уряд вчасно не втрутився і не
виправив відверті нісенітниці, що записали
у Закон депутати-«благодійники», то пенсії
... зменшилися б. Уряд і Пенсійний фонд
провели ретельний аналіз Закону «Про соціальні стандарти», прийнятий за наполяганням Партії регіонів та схвалений Віктором Ющенком. У результаті з’ясувалося,
що парламентарі разом з Президентом
фактично скасували всі надбавки, які досі
діяли для людей з низькою пенсією. «Ці закони для 5 мільйонів осіб додали лише 60
копійок до пенсії, а забирають натомість по
28 гривень з кожної пенсії», - підкреслила
Прем’єр-міністр.
Вона зазначила, що в той же час «ці закони суттєво підвищують пенсії народним депутатам, чиновникам усіх рівнів, включаючи
Верховну Раду і Секретаріат Президента. От
там підвищення є на 900 і більше гривень».
Юлія Тимошенко нагадала, що обмеження
граничної межі пенсій, встановлені її урядом, скасували ті ж депутати від Партії регіонів, які, щоби відстояти свої астрономічні пенсії, не полінувалися поскаржитися аж
до Конституційного суду. То ж нині «головні
бюджетні ресурси у важкий кризовий фінансовий рік пішли б на безмежне збільшення
пенсій для депутатів», - заявила вона.
Такий підхід неприйнятний для Тимошенко, оскільки він не відповідає принципам соціальної справедливості. Тому Урядом ухвалено рішення, які захистять пенсіонерів від
зменшення пенсій.
За рішенням Уряду, «зберігаються всі
встановлені раніше надбавки і доплати до
пенсій. У тих, хто отримує мінімальні пенсійні
виплати, відбувається їх збільшення». Окремо, за Законом про підвищення престижності шахтарської праці, уряд Тимошенко
підвищує пенсію на 255 гривень шахтарям,
які вже починаючи з грудня отримуватимуть
1719 гривень.
Після позачергового засідання Міністр
праці та соціальної політики Людмила Денісова повідомила: «Ми перераховуємо
усі допомоги згідно з їх новим розміром, і
будемо виплачувати доплату, встановлену Кабінетом міністрів з першого жовтня:
28,40 гривень кожному непрацюючому пенсіонерові – окрім тої пенсії, яка їм буде нарахована». Голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний, у свою чергу, запевнив, що в
грудні забезпечено повну та своєчасну виплату пенсій.
Зарудний підкреслив, що «це стало
можливим тому, що головним пріоритетом
у роботі Уряду є захист наших пенсіонерів
в умовах кризи. Завдяки цьому Пенсійний
фонд отримує з боку Уряду всі належні фінансові ресурси». Адже, на відміну від кризових 90-х років, коли пенсію затримували
місяцями, під час нинішньої кризи уряд, очолюваний Тимошенко, гарантував виплату
пенсій – і виконує взяті на себе зобов’язання
перед пенсіонерами.
Дійсно, згадаймо попередню кризу середини 90-х років. По півроку не платили
пенсій. Місяцями затримували зарплати.
Вирувала гіперінфляція. Кожен другий залишився без роботи. Коли восени минулого року на Україну насунула чорна хмара
світової кризи, більшість експертів та політиків пророчили Україні дефолт, банкрутство, невиплату зарплат і пенсій. Дійсно, ці
невтішні прогнози могли стати реальністю:
майже за один день Україна втратила половину ринків збуту у світі. Але Тимошенко
не дозволила найгіршим сценаріям втілитися в життя. Ціною колосальних зусиль у
повному обсязі виплачуються пенсії, зарплати бюджетникам, стипендії студентам.
Водночас, в уряді розуміють, як важко людям прожити на такі гроші. І тому перші,
ледве помітні ознаки одужання економіки
дозволили Тимошенко вже з січня наступного року підвищити зарплату вчителям,
лікарям, бібліотекарям, а пенсіонерам,
пенсія яких менше 1000 гривень, – виділити доплати на ліки. Але Партія регіонів
заявила, що не допустить ухвалення бюджету, яким Тимошенко передбачила такі
підвищення.
Андрій КОВАЛЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ШАНОВНІ ЗАХИСНИКИ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ!

ЗІ СВЯТОМ!

6 грудня – День Збройних Сил України. Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік Української армії сягає кількох століть, а її бойові
традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі до Великої
Вітчизняної війни. І сьогодні солдати і офіцери
Збройних Сил України гідно продовжують традиції своїх дідів і батьків.
Щиро вітаємо всіх військовослужбовців з
Днем Збройних Сил України та бажаємо Вам
усім незламної волі в подоланні труднощів
військового буття, надійного родинного тилу,
богатирського здоров’я та звершення всіх ваших мрій і побажань.
Володимир ГОРБИК,
голова
райдержадміністрації.

Вітаю з Днем Збройних
Сил України колишніх воїнів,
кому довелося прийти дорогами Великої Вітчизняної
війни, хто виконував свій інтернаціональний обов’язок
в Афганістані, сьогоднішніх військовослужбовців та
юнаків, які проходять нині
строкову службу в українській армії, бажаю усім міцного здоров’я, щасті, благополуччя родинам. Нехай
зоріє над Україною світле
мирне небо!
З повагою
Макарівський
селищной голова
Геннадій ЗДОЛЬНИК.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова
районної ради.

НА ВА Р ТІ
Р У БЕЖІВ
ВІ ТЧ ИЗНИ

Ось уже півроку, як служить у
військовій частин А 1799 м. Київ
наш земляк, уродженець Макарова
Руслан Терещенко. Він задоволений службою. Армія для хлопця стане школою виховання та навчання,
тож за короткий час (року для цього
можливо й замало) він прагне здобути якнайглибші знання й фізично
загартуватися. І віриться прийде з
армії Руслан змужнілим, готовим
до захисту Вітчизни у разі необхідності. Та нехай ніколи не настане така потреба, нехай завжди над
незалежною Україною буде голубе
небо, а навики, здобуті під час проходження військової служби, знадобляться лише у мирних цілях.
Нині в лавах Збройних Сил України
проходять строкову службу 68 юнаків
із нашого району.
На знімку: Р.В.Терещенко приймає присягу.
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ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА
ВІДРОДИТЬ УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО
Ні для кого не секрет, що найважче
переживає нинішню економічну кризу українське сільське господарство.
Посиленню кризових явищ у вітчизняному АПК «допомагають» ще й непродумані дії, чи, точніше, абсолютна
бездіяльність уряду, який, наобіцявши
селу багато різних пільг, жодної із них
так і не виконав.
І от, чергова неприємна новина:
наступний рік може стати для багатьох
сільськогосподарських підприємств
останнім, уряд Тимошенко планує
припинити їхню державну підтримку.
Складається враження, що влада хоче
остаточно добити український агропромисловий комплекс.
Як свідчить світова практика, функціонування сільського господарства
без допомоги держави неможливе.
Це прекрасно розуміють у Партії регіонів, і особливо це відзначає її лідер
Віктор Янукович.
«Ми зробимо так, щоб аграрний
сектор економіки одержав необхідну
державну підтримку, без якої не працює жодна країна світу», - заявив Віктор Янукович, говорячи про свою передвиборчу програму.
Він також виступив за те, щоб у
2010 році достатню державну підтримку одержали як державні аграрні
підприємства, так і приватні фермерські господарства.
Лідер Партії регіонів наголосив, що
політику держави у ставленні до села
треба докорінно змінювати, у першу
чергу – захистивши виробників продукції, а не посередників і перекупників,
бізнес яких процвітає при нинішньому
уряді.
Віктор Янукович підкреслив, що за
часів свого прем’єрства у 2003-2004,
а також 2007 роках, він особливу увагу приділяв одній з основних складових АПК України – ринку зерна. Коли
лідер Партії регіонів обіймав посаду
прем’єр-міністра, уряд при закупівлі
зерна забезпечував виробникам 15-

20% рентабельності. Вони отримували прибуток і мали кошти для відтворення. Зараз же, під дахом нинішнього
уряду, приватні трейдери закуповують
його у сільгоспвиробників за цінами,
нижчими собівартості.
Інше важливе питання, якого
торкається Віктор Янукович, - створення цивілізованого ринку землі й
підвищення орендних ставок. Лідер
регіоналів заявив, що селяни, які є
власниками земельних паїв, нарешті
одержать те, що їм належить по праву.
Віктор Янукович ставить перед собою завдання і з розвитку інфраструктури у сільській місцевості. «Потрібно
піднімати об’єкти соціальної інфраструктури на селі, аби життя там було
привабливим. Щоб жителі села мали
можливість одержувати ті ж послуги,
що й у місті», - заявив лідер Партії регіонів.
У першу чергу йдеться про розширення мережі фельдшерськоакушерських пунктів (ФАПів), про залучення молоді на село, газифікацію
сільських населених пунктів. Всі ці
заходи включені в програму Віктора
Януковича як першочергові.
Василь РУДЕНЕЦЬ.

Ц І Н А П ОЛ І Т И Ч Н О ГО К А П І ТА Л У

ХТО ОТРИМАВ НАЙБІЛЬШИЙ ЗИСК НА СПРАВІ ГОНГАДЗЕ?

Від дня зникнення київського журналіста Георгія Гонгадзе минуло ось уже дев’ять років.
Щось за ці роки встигло забутися. Щось – потонуло у хорі фальшивих «викриттів», за безперервними запевненнями у неминучості покарання, багатозначними натяками і негідним
вовтузінням навколо непоправного людського
горя і біди усього нашого суспільства, яке досі
так і не має справжньої свободи слова.
Кілька осіб, які могли відігравати ключові ролі у цій
резонансній справі, за вкрай
загадкових обставин пішли
з життя. Більш ніж дивне затримання влітку нинішнього
року колишнього керівника
Головного управління кримінального розшуку Олексія Пукача – якраз перед
початком
президентської
виборчої кампанії ставить
більше запитань, ніж дає
відповідей. Все це, на жаль,
лише підтверджує далеко не
оптимістичні висновки поінформованих експертів: ймовірно, і цього разу засудять
«стрілочника».
Зважаючи на ймовірність
спроб знову використати
справу Гонгадзе у нечесній
політичній боротьбі, видається тим більш актуальним коротко пригадати – то кому ж
усе-таки ця моторошна історія
принесла найбільший політичний зиск?
Перший із них, безпере-

чно, – Олександр Мороз,
який на хвилі цієї справи
2000 року, після нищівної
поразки на президентських
виборах 1999-го, повернувся на український політичний і владний Олімп. Немає
жодного сумніву: якби не те
загадкове зникнення журналіста, кар’єра Мороза тодітаки, 1999-го, закінчилася
б назавжди, і зараз його б
уже просто забули. Справа
Гонгадзе повернула його до
політичного життя, відкривши дорогу до участі у виборчих кампаніях, до ще одного головування у Верховній
Раді, а його сподвижникамсоціалістам – до «хлібних»
високих посад. Убивство
журналіста докорінно змінило 2000 року образ Мороза
– з політика-невдахи він за
кілька днів став полум’яним
провідником опозиції...
Ще один сьогоднішній
політик, доля якого стрімко
змінилася і вивела на Київ-

ський Олімп внаслідок подій,
старт яким дало зникнення
Георгія Гонгадзе, – очільник
Партії регіонів Віктор Янукович. Зникнення журналіста і масштабна кампанія,
спрямована на закріплення
у громадській думці версії
про причетність до цього тодішнього президента України Леоніда Кучми, негативно позначилася на довірі до
влади з боку громадян. Зрештою, з метою поліпшення
становища, 2002 року Кучма
прийняв рішення оновити
владну верхівку владної вертикалі, а відтак призначив на
посаду керівника уряду мало
кому відомого тоді за межами Донбасу донецького губернатора Віктора Януковича. Можна бути впевненим:
якби не було подій 20002001 років – всіх тих мітингів,
палких промов, виступів у
закордонних ЗМІ, необгрунтованих фактами звинувачень – не пішов би Леонід
Кучма на призначення голови Донецької ОДА прем’єрміністром. А крім того, у
подальшому
нерозкрита
справа Гонгадзе постійно дає
Януковичу привід говорити
про неспроможність своїх
опонентів, їхню нездатність
виконувати свої обіцянки і на
ділі захищати «свободу слова» і «справедливість». Хоча,

слід зауважити, що свобода
слова і Янукович – речі не
надто близькі. З цієї теми
багато що можна пригадати
– починаючи від призабутого вже звірячого убивства на
Донеччині журналіста Ігоря
Александрова до цьогорічного гнівного «Языком не
болтай!» на адресу співробітника одного зі столичних
інтернет-видань.
Практичні дії головного
опонента Януковича на виборах 2004 року, чинного
Президента Віктора Ющенка
щодо свободи слова дають
вагомі підстави сумніватися
у щирості «парадних» заяв
глави держави. Багато хто
добре пам’ятає, як Ющенко звертався до журналіста,
що мав необережність запитувати про розкішну іномарку його сина: «Веди себе
як журналіст чемний, а не як
кіллєр нанятий…». Зрештою,
справжнє ставлення Віктора
Ющенка до свободи слова
може бути таємницею навіть для нього самого. Проте жодних сумнівів на разі
не викликає інше – Ющенко
і його оточення найвідвертішим чином використовували тему загибелі журналіста
Георгія Гонгадзе на виборах
2004 року. Певною мірою ця
трагедія сприяла політичному злету опозиційного на

той час політика – Ющенко
став Президентом. Зараз,
2009-го він готується сісти
у головне державне крісло
знову. Чи не тому так вчасно
кілька місяців тому було знайдено генерала Пукача?
Як бачимо, сумнівні за моральністю «дивіденди» отримали зі справи загиблого
журналіста політики, що сьогодні претендують на президентський пост чи вагому
роль у великій державній політиці. Однак немає сумніву в
тому, що справа Гонгадзе, як
і деякі інші гучні штучні скандали – це яскравий приклад
втручання у життя України
ззовні, з метою дестабілізувати і ослабити нашу державу. Так було і у випадку «Кольчуг», які Україна насправді
нікому не продавала. Так
сталося і тоді, коли західні
«доброзичливці» брутально
відсунули нас від перспективного Бушерського контракту. А тому використовувати
у своїх інтересах наслідки подібних спецоперацій – це, як
мінімум, негідний вчинок для
пересічного
громадянина
України. Не кажучи вже про
тих, хто вважає можливим ціною руйнування своєї держави намагатися утримати чи
отримати у ній владу.
Євген ПИЛИПЕНКО.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

ОСТАННІ НОВИНИ

ВРУЧИЛИ НАГОРОДИ
Цими днями Подяку від Президента України Віктора Ющенка за
багаторічну сумлінну працю отримав завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії центральної районної лікарні Анатолій
Тесленко.
Голова райдержадміністрації Володимир Горбик та голова районної ради Микола Вараницький вручили почесні грамоти та грошові
премії і викладачу Макарівської школи мистецтв Ірині Саленко (за багаторічну працю, виховання підростаючого покоління) та її учню Антону Карпцю, який здобув перше місце на міжнародному музичному
конкурсі „Південний експрес”.

ПО Д АРУ НК И
Д ІТЯ М- І НВАЛІД А М

Міжнародний день інвалідів не пройшов непоміченим у районі,
адже і у нас проживають люди, які волею долі стали ними. Вони не
впадають у відчай, прагнуть жити повноцінним життям, та все ж потребують допомоги, зокрема, матеріальної підтримки.
У Міжнародний день інвалідів голова райдержадміністрації Володимир Горбик, заступник голови райдержадміністрації Олег Майстренко, начальник управління праці та соціального захисту населення Світлана Шабанова зустрілися з дітьми-інвалідами та вручили їм
подарунки. Їх отримали Катерина Клименко з Липівки, Ірина Кирилко,
Євгеній Білоус, Яна Мангер, Ольга Оксьоненко, Вадим Дещенко з Бишева, Світлана Короткова з Северинівки, Вадим Карпович з Пашківки, Діана Швед з Чорногородки, Олексій Максютенко та Богдан Ткаля
з Яблунівки.

СПОДІВАННЯ, ЯКИХ НЕ ВИПРАВДАЛИ

П’ять років тому люди вийшли на Майдан, щоб відчути
себе громадянами Європейської держави. Тоді за покликом душі люди щовечора йшли
на Майдан Незалежності та
на Хрещатик. З Макарова та
району люди також їхали на
Майдан, щоб захистити свою
Гідність і свій Вибір, і ми це
зробили. Але, на жаль, вже через певний проміжок часу багато хто розчарувався в тому.
І винні у цьому політики. Тим,
що не виправдали надій і сподівань нашого Майдану. Розчарування від того, що сталося чи чого не сталося після
Майдану, не повинно затьмарювати наші щирі поклики та
почуття. Я думаю, що п’ять
років не так вже й мало, щоб
осмислити ті події та винести з
них правильні уроки. Ми не повинні залишати владу наодинці із самою собою, ми маємо
тримати владу під постійним
контролем, від неї вимагати,
їй пропонувати, її змушувати,
її змінювати, коли вона почи-

нає діяти неефектино, аморально та злочинно. Та все це
не просто, тому що вимагає
від нас активної громадянської позиції, зусиль кожного
з нас та спільних скоординованих дій. Коли відстоюючи
свої права треба витратити
свій час та свої кошти, а не так
як дехто з нас розраховує на
заробіток за прояв активності.
Ми хочемо жити в європейській країні, а самі натомість
(здебільшого) свої проблеми
з владою вирішуємо через
кума за посередництвом хабаря. Повірте, країну, в якій
95% громадян називають себе
законослухняними, а 82% при
цьому стверджують, що давали хабарі, не можна називати
європейською. Тому, якщо ми
щирі у своєму бажанні боротися за Україну, потрібні дії, прості і конкретні.
Найголовніше – прийдіть
17 січня на виборчу дільницю, долаючи свою внутрішню зневіру і розчарування,
залиште на годину домашні

РОЗВИТОК КОМБІКОРМОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ,
ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА
Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів є одним з
перших в Україні, який зазнав перебудови у мережі ВАТ ВНП «Укрзооветпромпостач», яке сьогодні об’єднує близько 70 центрів сервісного обслуговування тваринництва, філій, ветеринарних аптек та кіосків і є лідером на
ринку України у розробці і виробництві екологічно чистих, високоефективних
препаратів і кормових добавок, що слугують отриманню якісної продукції
тваринництва. В основі його сучасного виробництва закладена філософія
«Здорові тварини – це здорові продукти харчування і здорове суспільство».
Минулої п’ятниці на базі Плахтянського заводу відбулися загальні збори Асоціації «Союз кормовиробників
України». Перед початком генеральний директор Корпорації «Укрзооветпромпостач» Василь Лісовенко (на знімку в центрі) провів
екскурсію по підприємству.
Гості мали змогу ознайомитися з процесом виготовлення
преміксів та кормових добавок. Сьогодні тут налагоджено
їх виробництво за світовими
стандартами і його продукція
відповідає усім європейським
вимогам. Комп’ютеризоване
управління
технологічними
процесами, компактне розміщення устаткування дають
можливість випускати на замовлення споживачів премікси, вітамінно-мінеральні концентрати і білково-вітамінні
добавки для усіх видів тварин.
Зараз на заводі освоєно 20 рецептів
преміксів для ВРХ, 27 – для свиней,
46 – для птиці, 3 – для риби, 7 – для
коней та інших тварин, 6 – для хутрових звірів та 58 рецептів білкововітамінних добавок. Процес виробництва повністю автоматизовано,
що виключає людський фактор можливого негативного впливу на техно-

логію і якість продукції. Особливістю
роботи заводу – є суворе дотримання понад ста ретельно складених і
науково-обгрунтованих рецептур.
Учасників загальних зборів Асо-

ціації привітав голова районної держадміністрації Володимир Горбик.
З порядком денним познайомив
голова ради директорів, генеральний директор Асоціації «Союз кормовиробників України» Олександр
Бакуменко, а також він розповів про
напрями діяльності асоціації, зазначивши, що одним з його пріоритетів є

на сьогодні розробка проекту закону
про кормовиробництво, який потрібно довести до логічного завершення,
щоб він був прийнятий Верховною
Радою.
- Розвиток комбікормової промисловості, - підкреслив Олександр
Борисович, - це один з елементів
розвитку тваринництва.
У роботі загальних зборів Асоціації взяли участь заступник міністра
аграрної політики України Анатолій Мирошніков, заступник голови
Державного комітету ветеринарної
медицини України Микола
Пацюк, начальник управління
інспекції Державного комітету
ветеринарної медицини України Микола Білоус, директори
підприємств, що входять до
асоціації, журналісти.
Після закінчення зборів
відбулася прес-конференція.
Їх учасники відповіли на запитання журналістів.
- Плахтянський дослідний
завод ветеринарних препаратів, - сказав, зокрема, голова
Макарівської
райдержадміністрації В.М.Горбик, у якого
також поцікавилися думкою
про роботу підприємства, - є
в районі одним з основних на
сьогодні у цей економічно кризовий
період наповнювачем місцевого бюджету. Головне ж – він дає робочі місця, а це - соціальне благополуччя родин. Після перемовин з керівництвом
Асоціації я знову ж таки переконався у
перспективі подальшого розвитку заводу, що дуже радує.
Світлана ТРИГУБ.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

НЕВІДОМО, ЯК ДАЛІ ДІЯТИ
Проблема про негативний вплив на навколишнє
середовище від діяльності
ТОВ «Макарівська птахофабрика» в райцентрі неодноразово порушувалась
в газеті «Макарівські вісті». Мешканці прилеглих
вулиць до цього часу потерпають від нездорової
екологічної
обстановки,
особливо у весняно-літній
період, і розплачуються
своїм здоров’ям.
Мені не раз доводилося
бувати на вулицях Заводська, Ватутіна, Першотравнева і
пересвідчувався,
що проживати поряд із
цим підприємством про-

сто жахливо. А ще переконався, який ми терплячий
народ. Люди звертаються
в усі інстанції, але, на жаль,
все безрезультатно.
Дане питання неодноразово розглядалося на сесіях Макарівської
селищної ради, районної
ради. Не осторонь і керівники районної державної
адміністрації. Ще в травні
було створено тимчасову
комісію з вивчення діяльності ТОВ «Макарівська
птахофабрика» в кількості 15 осіб, у яку увійшли
представники райдержадміністрації в особі першого заступника голови
райдержадміністрації С.О.

Грамушняка та заступника голови районної ради
Г.І. Невмержицького,
а
також селищного голови
Г.П.Здольника і начальників служб району та депутатів районної ради. Комісія, вивчивши питання
про роботу птахофабрики,
доручила її керівництву до
30.06.2009 р. розробити та
вжити заходи щодо усунення всіх виявлених недоліків
та зауважень як мешканців
прилеглих вулиць, так і керівництва району.
26.06.2009 р. депутати районної ради винесли
рішення звернутися з клопотанням до Київського
окружного адміністратив-

ного суду щодо першочерговості розгляду даної
справи, тому що діяльність
птахофабрики призводить
до соціальної напруги в селищі, та рекомендувало (в
межах своїх повноважень)
райдержадміністрації
та
всім контролюючим органам району не надавати
дозволів-погоджень щодо
діяльності ТОВ «Макарівська птахофабрика» до
прийняття рішення суду.
На жаль, судова гілка
влади дане питання донині
не вирішила, а тому не відомо, як далі діяти.
Василь ЛЯШЕНКО,
депутат районної ради.

справи – і прийдіть. Прийдіть,
щоб зробити свій вибір, а не
дати комусь можливість зманіпулювати невикористаним
Вами бюлетенем. Проголосуйте відповідально і по совісті. Не продавайте свій голос
за гречку, цукор чи за 100 гривень, та не повикреслюйте
геть усіх, бо це означає просту річ – нікого нового у владі
не з’явиться, залишаться ті
самі. Просто проголосувати
замало, треба докласти зусиль, щоб захистити результат, не допустити фальшування. Хіба не тому ми вийшли на
Майдан у 2004-му?
І ще одне – після обрання
Президента ми не повинні залишити ще раз, як після Майдану,
новообрану владу без контролю. Треба постійно тримати її
під контролем, не дозволяти їй
зробити жодного хибного кроку. Щоб кожного дня влада боялася Майдану.
Михайло ГОЛОВЧЕНКО,
депутат районної ради.

ВІТАЄМО З ДНЕМ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ!

Свято Збройних Сил України молоде, але незважаючи на його юні роки, вік Українського війська
дуже великий і він сягає у далеку давнину. Українська армія пройшла шлях до
нинішніх днів. І сьогодні стоять мужні захисники на варті рубежів нашої славної
держави.
Громадська організація “Рідне місто”
щиро вітає всіх захисників Вітчизни із
славним святом, бажаємо щастя, добробуту, мирного неба, міцного здоров’я.
Голова громадської
організації “Рідне місто“
Олександр ІВАЩЕНКО.

ЯК ЖИВЕШ, СУЧАСНО ШКОЛО?

ЗАКЛАДИ НОВОГО ТИПУ –
МАЙБУТНЄ ОСВІТИ

Криза сьогодні боляче б’є всі галузі економіки. Особливо страждають бюджетні сфери держави. Сучасна
школа повинна постійно думати, як вижити, щоб не закрили навчальний заклад у зв’язку з тим, що мало учнів, чи
не вистачає вчителів-предметників та вчасно вирішувати
інші соціально-побутові проблеми. Наш відділ освіти працює над тим, щоб створити необхідні умови для навчання
і виховання дітей. Галузь освіти намагаємось вижити, захистити вчителів та всіх учасників навчально-виховного
процесу. Адже від того, якого рівня фахівці будуть навчати
наших дітей, – залежить не тільки майбутній соціальноекономічний розвиток району, але й держави в цілому.
У районі реорганізовано 12 загальноосвітніх навчальних закладів у заклади нового типу – загальноосвітня
школа-дитячий садок. Це дало можливість забезпечити
дітей дошкільного віку вихованням та навчанням у сільській місцевості та відповідно велику економію коштів,
адже дитячий садок діє на базі школи.
На базі Макарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 створено природничо-математичний ліцей.
Йде її реорганізація у навчально-виховний комплекс.
У 2009-2010 навчальному році з метою рівного доступу до якісної освіти створено освітні округи на базі
Макарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
1 (природничо-математичного напрямку) та Бишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (суспільногуманітарного).
До навчання в них залучені учні загальноосвітніх навчальних закладів району, які мають добру підготовку з
навчальних предметів та бажають поглибити свої знання з предметів, передбачених шкільною програмою.
Викладають тут навчальні дисципліни вчителі високого
фахового рівня. Навчання проводиться у вихідні дні. Підвіз до округу та після занять здійснюється «Шкільним
автобусом» за рахунок бюджетних коштів відділу освіти,
Простіше кажучи – це ті самі індивідуальні заняття з тих
предметів, які обрали учні для підготовки до вступу у вищі
навчальні заклади, аби поглибити свої знання з тих чи інших шкільних дисциплін, але кошти батьки не платять.
Звичайно, школа сама існувати не може, їй потрібно
допомагати і, на щастя, є люди, які не стоять осторонь
цих проблем, а допомагають їй вижити.
Зараз дуже важко, але на відміну від інших професій
за вчителем стоїть майбутнє і він, незважаючи ні на що,
дає цьому майбутньому путівку у життя.
Валентина САВЧЕНКО,
головний спеціаліст відділу освіти
райдержадміністрації.
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„СЕЛО МОЄ, КРАПЛИНОЧКА НА КАРТІ, КОЛИСКА
ПРАГНЕНЬ І НАДІЙ...”
(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
Святково прикрашена зала
сільського клубу ледь вміщала
всіх бажаючих взяти участь в урочистостях. З-поміж тих, хто по-

в якій поєднаються, лише уявіть,
200 кольорів. Працює вже рік.
Коли завершить картину, передзвоню вам, приїдьте, подивитесь. Впевнена, не пожалкуєте.

Обереги та дідухи Галини Грущанської.
стійно проживає в селі, з’їхалися
ті, хто тут народився і продовжує
підтримувати тісні зв’язки з земляками, багато гостей. Найперш,
що вразило всіх, то це виставка
творчих робіт гружчан, яку показали у вестибюлі будинку культури. Не раз бачила представлення
народних ремесел на сільських
святах, проте це не порівняти з
іншими. Вирізнялася виставка не
тільки рівнем майстерності авторів, але й кількістю робіт і головне різноманітністю творчих уподобань гружчан. Чи не найбільше
було вишивок як в традиційній
українській манері, так і сучасній. Слід зазначити, що саме
цим ремеслом здавна славиться
село. Є родини, де гаптували ще
прабабусі, а тепер їх правнучки.
Тож надали сюди роботи як досвідчені майстрині, так і зовсім
юні. Старше покоління представляли Людмила Голубовська,
Тетяна Мегей, Аврора Матвєєва,
Ніна Усачова. Привертали увагу
дитячі роботи Ірини Паламар,
Алли Каран. Та чи не найбільше вразила всіх, а для багатьох
гружчан стала відкриттям, творчість Людмили Нетецької. Вигаптувані нею півхрестиком в одну
нитку картини дивували своєю
довершеністю, органічним поєднанням кольорів і відтінків. З
першого погляду роботи Людмили, обрамлені в дерев’яні рами,
видавалися картинами намальованими фарбами, а не полотном
вишивальниці. Молода майстриня – домогосподарка, родом з
цього села. І хоч зараз не проживає тут, часто приїздить до мами,
яка до речі теж вишиває.
– Але донька в майстерності
обійшла мене, – з гордістю зізнається Лідія Іванівна Шерстнєва, –
хоч лише чотири роки як взялася
за голку. Вона живе своїми роботами. Родина всіляко підтримує.
Зараз донька вишиває картину,

ляцтво імені Івана Бондаренка”.
До речі, саме учасники її спільно
з сільською радою скористалися
нагодою презентувати проект літопису села ХХІ століття, в якому
планують відтворити історичні
віхи і перспективи Грузького.
Звучить гімн села, слова до якого написала місцева мешканка,
ветеран праці Лідія Бабенко, у
виконанні знаного не лише в районі, а й далеко за його межами,
народного фольклорного колективу „Живиця”. Саме того, який
невтомно 34 роки відроджує автентичну українську пісню.
Як і ведеться, першим вітає з
ювілеєм земляків і гостей, бажає
селу подальшого процвітання
сільський голова Леонід Каран.
–
Село здавна славиться
своїми традиціями, звичаями,
історією і саме люди творять
його славу, – наголосив Леонід
Борисович. – На честь 400-річчя
Грузького 15 найдостойніших наших земляків занесені до спеціально заведеної Книги трудової

Господиня найохайнішої садиби Тамара Огородник (зліва).

Виділявся з-поміж представлених робіт творчий доробок Галини Грущанської. Це сплетені з
пшениці оригінальні дідухи і барвисті обереги. Подовгу затримувалися люди й біля художніх полотен професійного художника
Миколи Свертоки. Багатьох зацікавили в’язані крючком вироби
Олени Яценко, зроблені з бісеру
прикраси Алли Дядюк, дерев’яні
поробки і чеканки з металу Володимира Воронова.
– Двадцять п’ять майстрів
взяли участь у виставці,– розповідає завідуюча сільською бібліотекою Тамара Яценко, яка
безпосередньо опікувалася її організацією. – Всі роботи заслуговують уваги і повз них ніхто не
пройшов байдужим. Кожна посвоєму оригінальна. В них окрім
праці, вкладено стільки емоцій,
почуттів, що не може не схвилювати.
Урочистості з нагоди ювілею
розпочалися зі спогадів про славну історію краю, яку представила
для громади в слайдах громадська організація „Грузецьке зем-

доблесної слави, яка відтепер
зберігатиметься в сільській раді.

Серед них колишні механізатор Олексій Хоменко, орденоносці доярка Олександра Місюра
та ланкова Анастасія Самійленко,
вчителька Зінаїда Форостовець,
найстаріша жителька району,
Співає “Живиця“.
яка проживає в
цьому селі, 102річна
Марина
Дем’янівна Ільченко... На святі
отримують почесні грамоти та
цінні подарунки
голова вуличного
комітету
Анатолій Новик,
господарі найохайніших садиб (саме такий
конкурс, опікуючись благоустоєм, віднедавна
започаткувала
сільська рада)
Тамара Огородник,
Микола

Художник Микола Свертока з сестрою.
Костюк та ще чимало працьовитих гружчан, активістів у громадському житті села. Оголошено,
що спеціально проведений конкурс з нагоди свята „Моє село
найкраще” (творчі роботи, фотознімки), засвідчив і небайдужість
молоді до рідного краю. Переможців Юлю Гавриленко, Аю Стеценко, Аллу Загорну, Ірину Паламар вдячно вітають земляки.
Автор книг з історії краю Євген
Букет до славного ювілею подарував односельчанам нову роботу –
книгу „Грузецькі оповідки”.
Слід сказати, що гружчанці
особливо останнім часом багато зробили для розвитку села,
втілили на практиці чимало гарних задумів. Приміром, сільська
школа за рейтингом нині посідає
четверте місце серед навчальновиховних закладів Макарівщини.
Тут діє одна з кращих медичних
утанов району. Не так давно капітально відремонтований будинок
культури, встановлено пам’ятник
жертвам голодомору.
З 70-х років до нинішнього
року тут про розвиток спорту навіть не згадували. І ось створено
футбольну команду, і навіть за-

свинокомплексу, що негативно
вплине на довкілля.
До всіх добрих справ громади
особисто причетний сільський
голова Леонід Каран. До того ж
більшість з яких його ініціатива.
Адже сам виходець з Грузького,
щиро вболіває за все і прагне
власним прикладом зацікавити
земляків. Звичайно, ще не все
вдається, бувають прорахунки,
але головне громада прагне до
кращого, працює на перспективу, торує свою дорогу, що не можуть не відзначити навіть не прихильники місцевої влади.
Зі святом громаду вітали та
вручили подарунок почесні гості
– заступник голови райдержадміністрації Олег Майстренко та
керуючий справами районної
ради Олексій Кирилов. Вітання
від Голови Верховної Ради України Володимира Литвина передав земляк, працівник апарату
Верховної Ради Григорій Свертока. Приїхав з концертною програмою поздоровити громаду
творчий колектив Національної
аграрної академії, який виступав
навіть перед українською діаспорою США і Канади.
Бурхливими оплесками дякувала зала сільським учасникам
художньої самодіяльності за концерт, що подарував насолоду,
насамперед, почути гарну пісню.
Порадував самобутнім репертуаром фольклорний колектив
„Живиця”, солісти, дитячі колективи. Та чи не найбільше припав
до вподоби гружчанцям виступ
співочого колективу „Кумасеньки”, який зачарував і піснями, і
жартами, й інструментами, де
пригодилася навіть пральна дошка. Торкнулися душі кожного
й ліричні рядки землячки Лідії
Бабенко, написані з любов’ю до
рідного краю.
Але яке ж то свято без сюрпризів?
Лотерея, яку розіграли
Вітання від громади найдостойнішим землякам. одразу після урочистостей, була
на них щедрою. Щасливчити
отримали праску, фена, цукерки,
початковано турнір на кубок Іва- шампанське, електродрель.., і
на Бондаренка.
навіть телевізор.

Виграш - телевізор.
Громаді не байдужий день
завтрашній. Власне, нині вона
одностайна у відстоюванні своєї
позиції проти спорудження у селі

...Вечір зібрав молодь на дискотеку і осіннє небо яскраво освітив святковий салют.
Анна СУХЕНКО.
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ПОНЕДIЛОК
Новий канал. 9.10 “Божевiльна
ферма”. (США, 1988р.)
Комедiя. Процвiтаючий ньюйоркський спортивний журналiст
i його дружина-вчителька вирiшують залишити суєту Манхеттена,
щоб жити у тишi сiльської мiсцевостi
Вермонта. Їх мрiя здiйснюється з
найсмiховиннiшими наслiдками, на
якi здатний комiчний актор Чейз.
Інтер. 12.10 “Смерть за
заповiтом”. (Росiя, 2006р.)
Гостросюжетний. Детективна iсторiя про оперативникiв, якi
розслiдують вбивство. Вбивця жiнка, яка ймовiрно вбила свого
чоловiка...
ВIВТОРОК
1+1. 0.00 “Зустрiч з батьком”.
(США, 2000р.)
Комедiя/Мелодрама. Богемний письменник вирiшив з`їздити
на пару днiв до Джорджiї - позна-

:::

СЕРЕДА
ICTV. 1.20 “Скажений Макс 2:
Воїн дороги”. (США, 1981р.)
Бойовик. Пустиннi дороги
австралiйських прерiй стають полем затяжної битви мiж самотнiм
ковбоєм Максом i рiзношерстим
диким воїнством негiдникiв. Сцени автомобiльної гонитви знятi
приголомшливо. Фiльм Мiллера
- свого роду антологiя блискучих

* * *

Понеділок, 7 грудня
УТ-1

Профiлактика.
13.50 Погода.
14.00 Т. Цимбал представляє: “Лiнiя
долi”.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.50 Iндиго.
16.20 Вiкно до Америки.
16.40 Д/с “Релiгiї свiту.
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.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.10 Наш футбол.
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/с “Релiгiї свiту”.
3.05 Ситуацiя.
3.15 Служба розшуку дiтей.
3.20 Фестиваль мистецтв України.
Сумська область.
5.25 Муз.ua.
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 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.55 Т/с “Крем”.
11.55 Мелодрама “Розумна та
вродлива”.
16.30 “ТСН”.
16.50 “Криве дзеркало”.
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”.

вівторок, 8 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Загадки археологiї”.
11.25 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.50 Український вимiр.
13.20 Здоров`я.
14.15 Автоакадемiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.25 Д/с “Релiгiї свiту”.
17.15 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.
20.00 Президент-шоу “Українська
рулетка”.
21.00 Новини.
21.10 Український вибiр.
21.15 Дiловий свiт.

21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
“Ювентус” (Турин, Iталiя)
- “Баварiя” (Мюнхен,
Нiмеччина).
23.40 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. Бешикташ (Стамбул, Туреччина)
- ЦСКА (Москва, Росiя).
3.20 Ситуацiя.
3.30 Д/с “Релiгiї свiту”.
4.20 Д/с “Загадки археологiї”.
4.45 Легко бути жiнкою.
5.35 Служба розшуку дiтей.
5.45 М/ф “Марiйчин концерт”.

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”.
10.45 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”.

Середа, 9 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 Д/с “Загадки археологiї”.
11.25 Життя триває...
11.50 Ситуацiя.
12.00,14.30,21.00 Новини.
12.10,14.45 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.10 Футбол. Лiга чемпiонiв. Огляд.
15.00 Парламентськi слухання у
Верховнiй Радi України.
17.05 Д/ф “Уклiн красi”.
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 Особливий погляд.
20.30 Громадська варта.
20.45 Ситуацiя.
21.10 Український вибiр.
21.15 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
“Динамо” (Київ, Україна) “Барселона” (Iспанiя).

АНОНС

йомитися з сiм`єю своєї дiвчини.
Але її батько виявився чоловiком
з дивностями...
СТБ. 9.15 “Їсти подано, або
Обережно, кохання”. (Україна,
2005р.)
Комедiя.
У
багатому
замiському будинку двоє нерозлучних друзiв збираються весело вiдзначити Новий рiк. Але всю
їх затiю руйнує дружина господаря, яка вирiшує залишитися
вдома...

23.40 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Прес-анонс.
1.40 Футбол. Лiга чемпiонiв. “Iнтер”
(Мiлан, Iталiя) - “Рубiн”
(Казань, Росiя).
3.30 Ситуацiя.
3.40 Особливий погляд.
4.10 Д/с “Загадки археологiї”.
4.35 Легко бути жiнкою.
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35 М/ф “Диво-млин”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.5,7.35,8.055 “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”.
9.50 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 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.

:::

АНОНС

№ 49 4 грудня 2009 р.
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трюкiв i спецефектiв. I при цьому
- тема для розуму, розумна i гiрка
притча.
П`ЯТНИЦЯ
1+1. 21.15 “Лицарi сталевої
кровi”. (США, 2009р.)
Фентезi. Представлений у
фiльмi свiт, званий Мiрабiлiс,
залежить вiд рiдкiсних металiв,
званих “сталева кров”. Цей
дорогоцiнний елемент є джерелом всiєї магiчної енергiї, проте незабаром вiн закiнчиться.
Тесселiнк наймає чотирьох “звичайних людей” - Джона, Перфiду,
гоблiна Бер-лака з екстрасенсорними силами i молодого шахрая Адрiка. Разом вони стануть
лицарями сталевої кровi, а їх головним завданням буде знайти
мiфiчний Крусiбль...
Новий
канал. 20.25 “Еон
Флакс”. (США, 2005р.)
Бойовик. У XXV столiттi лю-

АНОНС

:::

СУБОТА
УТ-1. 19.20 “Настя”. (“Мосфiльм”, 1993р.)
Мелодрама. Настя - продавець канцтоварiв, смiшна i добра,
правда, не красуня. Але чудеса
все-таки вiдбуваються! Випадкова знайома Настi виявляється
чарiвницею, i все змiнюється в
життi скромної дiвчини.
ICTV.19.00 “Час пiк 2”. (США,
2001р.)
Бойовик/Пригоди. Вiдпустка
детектива Джеймса Картера в
Гонконзi затьмарена. Замiсть

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
0.00 “Вiденський бал - 2009”.
1.10 Т/с “Теорiя брехнi”.
1.55 “ТСН”.
2.15 “Документ”.
3.15 “Вiденський бал - 2009”.
4.10 “Документ”.
5.10 “Моя прекрасна сiм`я”.

ІНТЕР

6.15 Перепустка в Європу.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 “Формула кохання”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 Х/ф “Смерть за заповiтом”.
14.05 “Позаочi”.
15.05 Вечiрнiй квартал.
17.05 Новини.
17.20 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Вербна недiля”.
23.45 “Фантастичнi iсторiї.
Технологiї магiї. Приворожити
навiк”.
1.00 “Мiста пiдземного свiту.
Стамбул”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30,23.20,2.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Х/ф “Зустрiч з батьком”.
1.45 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
2.50 “Документ”.
3.50 Х/ф “Зустрiч з батьком”.
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.00 Перепустка в Європу.
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”. Печиво
цукрове.
12.50 Т/с “Закон”.
13.55 “Фантастичнi iсторiї.
Технологiї магiї. Приворожити
навiк”.
14.55 Т/с “Агентство “Золота куля”.
15.55 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
19.10 “Погода”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
23.55 “Проспорт”.
0.00,3.55 Х/ф “План Б”.
1.50 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
2.35 “ТСН”.
2.55 “Документ”.
5.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.00 Перепустка в Європу.
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”. Пiца з куркою
i грибами.
12.50 Т/с “Закон”.
13.55 “Пробачте, голуби... Iсторiя
двох самотностей”.
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 “Вербна недiля”.

2.20 Т/с “Двiчi в життi”.
3.05 “Знак якостi”.
4.25 “Ключовий момент”.
5.10 “Мiста пiдземного свiту.
Стамбул”.
5.55 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

4.50 Служба розшуку дiтей.
4.55 Погода.
5.00 Країна повинна знати.
К.Стогнiй.
5.30 Факти тижня.
6.15 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.15 Каламбур.
7.40 Погода.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.40 Погода.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Х/ф “Гарячi голови 2”.
10.55 Т/с “Солдати”.
11.55 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.25 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.45 Т/с “Павутина 2”.
15.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.50 Х/ф “Перший удар”.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Вербна недiля”.
23.45 “Пробачте, голуби... Iсторiя
двох самотностей”.
0.55 У пошуках правди. Пошуки
загубленого ковчега.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.40 Т/с “Двiчi в життi”.
3.20 “Знак якостi”.
4.00 “Ключовий момент”.
4.45 У пошуках правди. Пошуки
загубленого ковчега.
5.30 Уроки тiточки Сови.

ICTV

5.45 Погода.
5.50 Факти.
6.15 Дiловi факти.
6.25.8/35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.15 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00,8.55,12.55 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.25 Каламбур.
12.45 Факти. День.
23.45 “Тюремна казка. В очiкуваннi
дива”.
1.00 “Таємницi бойових мистецтв.
Пiвденна Корея”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.40 Т/с “Двiчi в життi”.
3.20 “Знак якостi”.
4.00 “Ключовий момент”.
4.45 Судовi справи.
5.30 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.15 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Павутина 2”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
20.55 Т/с “Слiпий 2”.

АНОНС

тий вiрус знищив велику частину
людства, а тих, що залишилися,
примусив iзолюватися в одномуєдиному
мiстi,
захищеному
спецiальним куполом. Саме там
дiє таємничий агент Еон Флакс,
мотиви якої нез`ясовнi, а головною метою є вiдомий полiтичний
дiяч.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
20.55 Т/с “Слiпий 2”.
22.00 Свобода слова.
0.25 Спорт.
0.30 Погода.
0.35 Надзвичайнi новини.
1.00 Х/ф “Мiс Поттер”.
3.25 Факти.
3.55 Погода.
4.00 Свобода слова.

СТБ

5.55 Д/ф.
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 “Жiноча iнтуїцiя”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки”. “Кривавий
борг”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Зоряне життя. Зоряний
бебi-бум”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “У пошуках iстини. Наркотики
третього рейху”.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Павутина 2”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,1.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
21.05 Т/с “Слiпий 2”.
22.05 Т/с “Далекобiйники”.
23.10 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.25 Х/ф “Скажений Макс”.
2.55 Факти.
3.30 Т/с “Справедливiсть”.
4.55 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.20 Т/с “Альф”.

СТБ

5.55 Документальний детектив.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Їсти подано, або Обережно, кохання”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “Тiльки дочекайся мене!”
21.55 Т/с “Далекобiйники”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.20 Х/ф “Скажений Макс 2: Воїн
дороги”.
2.50 Факти.
3.25 Т/с “Справедливiсть”.
4.50 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.10 Т/с “Альф”.

СТБ

5.55 Документальний детектив.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50,8.00 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки . Квiтка
смертi”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зоряна
самота”.
17.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.05 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.05 “Зоряне життя. Зiрки-геї”.
20.20 “Чужi помилки”. “Трагедiя
залiзної ледi”.
21.45 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.

:::

того, щоб ходити на вечiрки i
зустрiчатися з дiвчатами, вiн
з напарником, полiцейським
Лi, вирушає на пошуки голови
мафiозного
угруповання
“Трiада”. Справа ускладнюється,
коли детективи дiзнаються про
iснування широко розгалуженої мережi виробництва i збуту
фальшивих грошей.
НЕДІЛЯ
Інтер. 20.50 “Капкан для
кiлера”. (Росiя, 2009р.)
Драма. Колишнiй оперативник Мельник потрапив на зону,
звiдки у нього не було шансiв
вийти колишнiм. Вiн зрадив
систему, що списала його з
рахункiв. Тепер вiн професiйний
кiлер, нещадне знаряддя вбивства на службi у могутнього
кримiнального угруповання. Вiн
лiквiдовує тих, хто перейшов дорогу його господарям...

* * *

20.10 “Чужi помилки”. “Тiльки дочекайся мене!”
21.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зорянi мами”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Три днi у Москвi”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне
шоу”.
9.10 Х/ф “Божевiльна ферма”.
11.15 Т/с “Курсанти”.
12.50 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”.
16.25 Teen Time.
16.30 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”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зорянi мами”.
17.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Правила життя. Упаковка.
Прихована загроза”.
20.10 “Чужi помилки”. “Квiтка
смертi”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зоряна
самота”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Айболить-66”.

НОВИЙ КАНАЛ

Профiлактика.
14.00 Репортер.
14.05 М/с “Велике мультиплiкацiйне
шоу”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Однокласники”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.30 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “4400”.
1.00 Х/ф “Конвой пiд прицiлом”.
23.20 “Зоряне життя. Зiрки i
мiстика”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Дорослi дiти”.
2.15 Х/ф “Вони билися за
Батькiвщину”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Остiн Пауерс мiжнародна людина-загадка”.
10.50 Т/с “Курсанти”.
12.15,14.50 Т/с “Друзi”.
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”.
15.55,20.20 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.35 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “4400”.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Червона мiтка”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Зима надiї.
3.00 Пристрастi навколо символiки.
3.20 Замок в Олесько.

23.25 Т/с “4400”.
0.35 Репортер.
0.50 Спортрепортер.
0.55 Погода.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Клуб “Кiшечка”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Казимир Великий, або Мальович селянський.
3.10 Українська художня школа.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Козак душа правдива.
5.00 Зона ночi.

НТН

Профiлактика.
12.00 “Правда життя”. Пити чи не
пити?
12.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.50 Х/ф “Шпигунки”.
16.40 Х/ф “Фанат”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.25 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Оперативний псевдонiм”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.30 Х/ф “Янголи ночi”.
2.50 “Особистий погляд”.
4.45 “Свiдок”.
5.05 “Особистий погляд”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Третя влада.
3.15 Дiйовi особи.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 “Культурна спадщина”.
5.05 Перемога над сонцем. Епiлог.
5.35 Зона ночi.

НТН

5.50,6.20 “Переможний голос
вiруючого”.
6.50 Х/ф “Фанат”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00,19.00,21.30,0.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.45 Т/с “Оперативний псевдонiм”.
16.40 Х/ф “Фанат 2”.
18.25 “Речовий доказ”.
Днiпропетровськi манiяки.
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”.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Джерела Батькiвщини.
4.45 Братiя i дружина.
5.00 У литовський час.
5.15 Дике поле.
5.30 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос
вiруючого”.
6.50 Х/ф “Фанат 2”.
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”.
14.45 Т/с “Оперативний псевдонiм”.
16.35 Х/ф “Cашка”.
18.25 “Правда життя”. Небезпечнi парi.
19.00,21.30,0.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Оперативний псевдонiм”.
20.30 Т/с “Оперативний псевдонiм 2”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.25,4.50 “Свiдок”.
2.50,5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
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чеТвер, 10 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 Д/с “Загадки археологiї”.
11.25 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00,15.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Огляд.
14.30 Хай щастить.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.25 Д/с “Релiгiї свiту”.
17.15 Ситуацiя.
17.35 Український вимiр.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00,19.30 Вибори - 2010. Виступи
кандидатiв на пост Президента України.
19.15 Дiловий свiт.
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 Культурно-мистецький арсенал. Класiк-прем`єр.
2.20 Д/с “Релiгiї свiту”.
3.10 Д/с “Загадки археологiї”.
3.35 Ситуацiя.
3.45 Служба розшуку дiтей.
3.50 Стильна штучка.
4.15 Вихiднi по-українськи.
4.35 Легко бути жiнкою.
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 М/ф “У лiсових хащах”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,8.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють
до раю”.
9.05,19.15 “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”.

п’ятниця, 11 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 Д/с “Загадки археологiї”.
11.25 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт
(жiн.)
13.40 Український вимiр.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00,21.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.25 Енергетична Україна.
16.05 Кордон держави.
16.25 Д/с “Релiгiї свiту”.
17.15 Пазли.
17.55 Ситуацiя.
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.
19.40 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.

21.25 Український вибiр.
21.45 Свiт спорту.
22.10 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький арсенал. Класiк-прем`єр.
2.20 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт
(чол.)
3.30 Ситуацiя.
3.35 Д/с “Релiгiї свiту”.
4.25 Д/с “Загадки археологiї”.
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”.
9.05,19.15 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.50 Т/с “Крем”.
12.05 Т/с “Маргоша 2”.

субота, 12 грудня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Крок до зiрок.
6.35 Концерт “Сузiр`я податкового Унiверситету”.
7.20 Свiт моєї любовi.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
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. “Зоря” (Луганськ) - “Оболонь” (Київ). У
перервi - Погода.
15.00 Темний силует.
15.20 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чол.)
16.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiн.)
16.50 Парламент.

17.30 Погода.
17.40 Шевченкiвський вечiр у
Нацiональному унiверситетi
культури i мистецтв.
18.50 Кiно.ua.
19.20 Х/ф “Настя”.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Погода.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Свiт моєї любовi.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Телевистава “Цей симпатичний бiс”.
3.05 Служба розшуку дiтей.
3.10 Д/ф “Нiчнi землекопи”.
4.05 “Надвечiр`я”.
4.30 Київ музiк фест.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.55 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.20 М/с “Качинi iсторiї”.

неділя, 13 грудня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 “Шлях до святинi”.
6.30 М/ф.
6.45 Д/ф “Податковий
Унiверситет”.
7.15 DW. Новини Європи.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Свiт православ`я.
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.
10.50 Погода.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.30 Погода.
12.35 Здоров`я.
13.30 “Околиця”.
14.00 Аудiєнцiя.
14.30 Благовiсник.

15.00 Погода.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (жiн.)
16.20 Демократiя по-українськи.
17.15 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
17.50 Погода.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв України. Чернiгiвська 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 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (чол.)
3.00 Служба розшуку дiтей.
3.10 Д/ф “Коли змiнюється
клiмат”.
4.40 Аудiєнцiя.
5.10 Експерти дозвiлля.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45 М/ф “Солом`яний
бичок”.

16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
18.30 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.30,23.20,2.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
23.55 “Проспорт”.
0.00,3.50 Х/ф “Добранiч”.
1.45 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
2.50 “Документ”.
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

21.30 Т/с “Вербна недiля”.
23.45 “Леонiд Биков. На останньому
диханнi”.
0.55 “Розшифровка катастроф.
Шахти”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.40 Т/с “Двiчi в життi”.
3.20 “Знак якостi”.
4.00 “Ключовий момент”.
4.45 “Судовi справи”.
5.30 “Уроки тiточки Сови”.

6.00 Перепустка в Європу.
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”. Зелений
горошок.
12.50 Т/с “Закон”.
13.55 “Тюремна казка. В очiкуваннi
дива”.
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”.

5.55 Погода.
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.15 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.30 Т/с “Павутина 2”.
15.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
20.50 Т/с “Слiпий 2”.
21.50 Т/с “Далекобiйники”.

13.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.15 Т/с “Район Мелроуз”.
15.30 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30,19.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Фентезi “Лицарi сталевої
кровi”.
1.20 Х/ф “Царевбивця”.
3.00 “Шанс 2. Гала-концерт”.
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

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 “Близько до серця”.
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 “Знак якостi”.
3.55 “Ключовий момент”.
4.40 “Уроки тiточки Сови”.

ІНТЕР

ІНТЕР

6.00 Перепустка в Європу.
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 “Повернення Турецького”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Подушки
синтетичнi.
12.50 Т/с “Закон”.
13.55 “Леонiд Биков. На останньому
диханнi”.
14.55 Т/с “Агентство “Золота куля”.
16.00 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.15 “Судовi справи”.

11.10 Т/с “Шлях чарiвника”.
13.05 Фентезi “Лицарi сталевої
кровi”.
17.05 Бойовик “Антикiлер 2”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Бойовик “Антикiлер 2”.
22.15 “Наша Russia”.
23.00 Комедiя “Холостяк”.
1.10 Бойовик “Антикiлер 2”.
4.30 “Наша Russia”.
4.55 Т/с “Моя прекрасна сiм`я”.

ІНТЕР

5.15 “Дика Європа”.
6.05 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
8.20 “Формула кохання”.
9.15 “У Городку”.
9.50 “Городок”.
10.25 Х/ф “Термiново в номер!
2”.
14.15 “Iзмайлiвський парк”.
16.50 “Вiталiй Кличко. Монолог
переможця”.
17.45 Т/с “Петровка-38. Команда
Семенова”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Вечiрнiй квартал.
23.50 Бокс. В. Кличко - Кевiн
Джонсон.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
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6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 Х/ф “Бiлiє парус одинокий”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Караоке на майданi”.
12.00 “Смакуємо”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.10 Комедiя “Племiннички 2”.
15.05 Комедiя “Холостяк”.
17.30 Мелодрама “Життя на
двох”.
19.30 “ТСН-Тиждень з Аллою
Мазур”.
20.15 “Криве дзеркало”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.25 Д/ф “Акули”.
1.25 Х/ф “Царевбивця”.
3.05 “Тарапунька i Штепсель.
Вiд i до”.
4.10 Д/ф “Акули”.
5.35 Комедiя “Племiннички 2”.

ІНТЕР

6.00 “Квадратний метр”.
6.45 Т/с “Петровка-38. Команда
Семенова”.
8.55 Бокс. В. Кличко - Кевiн
Джонсон.
10.00 “Україно, вставай!”

ICTV

ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.15 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Фатальна помилка”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.

1.45 “Дика Європа”.
2.40 “Формула кохання”.
3.20 “Знак якостi”.
4.00 “Ключовий момент”.
4.45 “Ключовий момент”.
5.30 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.10 Погода.
6.15 Факти.
6.45 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.30 Погода.
7.35 Добрi новини.
7.45 Х/ф “Фатальна помилка”.
9.40 Козирне життя.
10.25 Анекдоти по-українськи.
11.05 Українцi Афiгеннi.
11.30 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
14.05 Х/ф “Ейс Вентура: Природа
кличе”.
16.00 Ти не повiриш!
16.55 Провокатор.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Час пiк 2”.

10.40 “Позаочi”.
11.55 “Найрозумнiший”.
13.55 Х/ф “Козаки-розбiйники”.
17.50 Х/ф “Як же бути серцю”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Капкан для кiлера”.
22.50 Мiс Україна - Всесвiт.
0.15 “Подробицi тижня”.
1.10 “Позаочi”.
2.00 “Знак якостi”.
4.00 “Ключовий момент”.
6.05 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.20 Погода.
6.25 Факти.
6.50 Т/с “Альф”.
7.10 Погода.
7.15 Х/ф “У пошуках галактики”.
9.20 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Провокатор.
14.00 Х/ф “Копальнi царя Соломона”.
16.25 Прожекторперiсхiлтон.
17.00 Наша Russia.
17.30 Велика рiзниця.

23.00 Надзвичайнi новини.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.15 Х/ф “Скажений Макс 3. Пiд
куполом грому”.
2.55 Факти.
3.30 Т/с “Справедливiсть”.
4.55 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.15 Т/с “Альф”.

СТБ

5.55 Документальний детектив.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Акцiя”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки”. “Трагедiя
залiзної ледi”.
15.05 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зiрки i
мiстика”.
17.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Моя правда. Анастасiя Заворотнюк”.
20.10 “Чужi помилки”. “Заборонене
кохання”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.15 Х/ф “Ейс Вентура: Природа
кличе”.
22.55 Голi i смiшнi.
0.00 Спорт.
0.05 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
0.55 Надзвичайнi новини.
1.15 Х/ф “Смiт Ураган”.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Флот МакХейлi пiд небесами”.
4.45 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.30 Т/с “Альф”.

СТБ

5.55 Документальний детектив.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
10.55 Х/ф “Сiднi Шелдон. Якщо
наступить завтра”.
18.05 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Диканьки”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки
голосування”.

20.55 Наша Russia.
21.35 Велика рiзниця.
22.40 Прожекторперiсхiлтон.
23.10 Комедi-клаб.
0.05 Х/ф “Зомбi на iм`я Шон”.
2.10 Х/ф “У пошуках галактики”.
3.50 Х/ф “Пi Джей - приватний
детектив”.
5.55 Т/с “Альф”.

СТБ

5.15 “Руйнiвники мiфiв”.
6.55 Х/ф “Я тебе обожнюю”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Iвашка з Палацу
пiонерiв”, “Жив собi пес”.
11.35 Концерт М. Задорнова
“Записки втомленого
романтика”.
12.20 Х/ф “Кидали в грi”.
14.30 “Танцюють всi! 2”.
15.55 “Танцюють всi! 2”.
Пiдсумки голосування”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.05 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Диканьки”.
20.45 “Вечори на хуторi поблизу
Диканьки”. Невiдома версiя.

18.45 Факти тижня.
19.30 Максимум в Українi.
20.20 Країна повинна знати. К.
Стогнiй.
20.50 Х/ф “Матриця”.
23.45 Комедi-клаб.
0.30 Т/с “Мандрiвник”.
2.25 Iнтерактив: Тижневик.
2.40 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
3.25 Х/ф “Як вампiри розсердилися”.

СТБ

5.10 “Руйнiвники мiфiв”.
6.50 Х/ф “Квартет для двох”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 Х/ф “Iван Бровкiн на
цiлинi”.
13.00 “У пошуках iстини. Наркотики третього рейху”.
14.00 “Слiдство вели. Налiт на
психiатричну лiкарню”.
15.05 Д/ф “Невидима куля”.
15.45 “Правила життя. Упаковка.
Прихована загроза”.
16.50 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
23.10 Х/ф “Снiгове кохання, або
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23.20 “Зоряне життя. Зоряний
бiзнес”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Спiвучасть у вбивствi”.
2.40 Х/ф “Вони билися за
Батькiвщину”.

5.00 Моя адреса - Соловки. Тягар
мовчання.
5.20 Гiркi фарби зони.
5.30 Зона ночi.

НТН

5.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Весiльна лихоманка”.
10.50 Т/с “Курсанти”.
12.15,14.50 Т/с “Друзi”.
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”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”
19.00,0.40 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.30 Т/с “4400”.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Макс Мiнскi i я”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Ступенi до неба.
3.05 Диво калинове.
3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.
4.35 Студiя Зона ночi. Культура.
4.40 Моя адреса - Соловки. Пастка.

6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос
вiруючого”.
6.50 Х/ф “Cашка”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.45 Т/с “Оперативний псевдонiм”.
15.40 Т/с “Оперативний псевдонiм 2”.
16.40 Х/ф “Перехоплення”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”. М. Панаретов - чекiст
i нальотчик.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Оперативний псевдонiм
2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00,2.22 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.50 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

0.20 “ВусоЛапоХвiст”.
1.00 “Вiкна-спорт”.
1.20 Х/ф “Я тебе обожнюю”.
Новий канал
5.30 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Останнє свято”.
11.10 Т/с “Курсанти”.
12.50,14.50 Т/с “Друзi”.
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”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,23.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Х/ф “Еон Флакс”.
22.20 “Файна Юкрайна”.
23.25 Х/ф “Чистильник”.
1.15 Х/ф “Ваш шанс стукається в
дверi”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 I буде новий день.
3.45 Студiя Зона ночi.
3.50 Невiдома Україна.
4.45 Студiя Зона ночi. Культура.
4.50 Українське бароко.
5.20 Зона ночi.

6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос
вiруючого”.
6.50 Х/ф “Перехоплення”.
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”.
12.40 Т/с “Пуаро”.
15.00 Т/с “Оперативний псевдонiм
2”.
17.00 Т/с “Подруга особливого
призначення”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Концерт М. Задорнова “Не
дай собi засохнути”.
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 “45-й калiбр”. (3 категорiя).
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.15 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

21.50 “Моя правда. Анастасiя
Заворотнюк”.
22.55 “Зоряне життя. Зiрки-геї”.
0.10 “Паралельний свiт”.
1.15 Х/ф “На прiзвисько “Звiр”.
2.45 Х/ф “Втеча”.
4.25 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф “Данiель i суперпси”.
7.10 Х/ф “Останнє свято”.
9.30 Будинок закритий на
ремонт.
10.15 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.00 Info-шок.
13.00 Смачнi пригоди.
13.40 “Файна Юкрайна”.
14.05 Дольчевiта Капут.
14.45 Хто проти блондинок?
16.05 Фабрика зiрок 3. Концерт.
18.45 Фабрика зiрок 3.
Пiдготовка до галаконцерту.
19.50 Х/ф “Король Артур”.
22.25 Хто проти блондинок?
23.40 Спортрепортер.
23.45 Х/ф “Краса поамериканськи”.
2.10 Студiя Зона ночi. Культура.

Сон в зимову нiч”.
1.50 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
2.35 Х/ф “Вiдпустка за власний
рахунок”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Х/ф “Пiдставна особа”.
7.45 Церква Христова.
8.05 Даєш молодь!
8.30 Запитайте у лiкаря.
9.10 Руйнiвники мiфiв 5.
10.15 Х/ф “Еон Флакс”.
12.20 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.55 Info-шок.
16.55 Iнтуїцiя.
17.55 Т/с “Батьковi дочки”.
20.00 Фабрика зiрок 3. Концерт.
22.45 “Фабрика зiрок 3. Ще не
все”.
23.30 “Файна Юкрайна”.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Глянець”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Українцi. Вiра.
3.30 Термiнал.
3.45 Студiя Зона ночi.

НТН

2.15 Українцi. Вiра.
2.55 Кубло.
3.10 Студiя Зона ночi.
3.15 Невiдома Україна.
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Запорiзька Сiч. Витоки.
4.30 Козацький флот.
4.45 Зона ночi.
4.50 Х/ф “Рiздвяна iсторiя”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком
Реннером”.
7.00 Т/с “Подруга особливого
призначення”.
9.00 М/с “Оггi та кукарачi”.
10.00 М/с “Спайдермен”.
10.50 Х/ф “Новi Робiнзони”.
13.00 Х/ф “Психи при виконаннi”.
15.00 “Вайп Аут”.
16.00 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
18.00 Концерт М. Задорнова “Не
дай собi засохнути”.
20.30 Х/ф “Джокер”.
23.30 Х/ф “Легка здобич”.
1.30 Х/ф “45-й калiбр”.
3.05 “Речовий доказ”.
4.25 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

3.50 Невiдома Україна.
4.45 Студiя Зона ночi.
4.50 Зоряна година козацтва.
5.00 Козацтво: руїна.
5.15 Там на горi Сiч йде.
5.30 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
9.00 М/с “Оггi та кукарачi”.
10.15 М/с “Спайдермен”.
11.15 “Вайп Аут”.
12.15 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.40 “Легенди бандитського Києва”. М. Панаретов - чекiст
i нальотчик.
15.15 “Речовий доказ”.
Днiпропетровськi манiяки.
15.50 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Джокер”.
21.30 Х/ф “Сто мiльйонiв рокiв
до нашої ери”.
23.30 Х/ф “Бладрейн”.
1.30 Х/ф “Легка здобич”.
3.05 “Речовий доказ”.
4.05 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЗАПИТУВАЛИ ВІДПОВІДАЄМО

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ
ПРАЦІВНИКА В ЗВ’ЯЗКУ ІЗ СКОРОЧЕННЯМ
ЧИСЕЛЬНОСТІ АБО ШТАТУ

Законодавством передбачено деякі особливості
щодо звільнення працівників у зв’язку зі скороченням чисельності або штату, зокрема:
- у зв’язку зі скороченням чисельності або штату може
бути розірвано як трудовий договір, укладений на невизначений строк, так і строковий трудовий договір до закінчення строку його дії (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП );
- не допускається звільнення працівника в період його
тимчасової непрацездатності, у т.ч. якщо в день звільнення йому було видано листок тимчасової непрацездатності (довідку – в установлених законом випадках, а також у
період перебування у відпустці (щорічна, а також інші, що
надаються працівникові як із збереженням, так і без збереження заробітної плати), відповідно до ч. 3 ст. 40 КЗпП,
а також якщо він перебуває на військових зборах (ч. 10
ст., 20 Закону України «Про загальну військову службу»);
- звільнення допускається, якщо неможливо перевести
працівника, за його згодою, на іншу роботу (ч. 2 ст. 40 КЗпП);
- звільнення неповнолітніх працівників допускається,
крім додержання загального порядку звільнення, лише у
виняткових випадках за згодою районної (міської) комісії
у справах неповнолітніх і з обов’язковим їх працевлаштуванням (ст. 198 КЗпП);
- за бажанням працівника йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням (у разі,
якщо відпустка триватиме і після встановленої дати
звільнення). Датою звільнення в цьому разі є останній день
відпустки (ч. 1 ст. 3 Закону України «Про відпустки»).
Якщо працівник звільняється раніше, аніж виповниться
повний робочий рік, в рахунок якого він одержав відпустку, за дні відпустки, взяті авансом, відрахування не здійснюються. Працівнику має бути виплачено вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку.
Працівникам, які належать до категорії 1 і 2 громадян, що
постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, допомога виплачується у розмірі трикратного середнього
місячного заробітку (виплата провадиться за рахунок підприємства з подальшою компенсацією підприємству цих
витрат за рахунок бюджету) (п. 7 ч. 1 ст. 20, п. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи»).
Працівникові виплачується грошова компенсація за всі
невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей до 15 років.
У день звільнення працівнику має бути видана належно
оформлена трудова книжка та копія наказу про звільнення,
а також виплачені всі належні йому суми. Слід враховувати,
що, в разі затримки видачі трудової книжки з вини власника
або уповноваженого ним органу, працівникові виплачується
середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Днем
звільнення в такому разі вважається день видачі трудової
книжки (ч. 4 ст. 235 КЗпП). Про новий день звільнення видається наказ і вноситься запис до трудової книжки. Раніше
внесений запис про день звільнення вважається недійсним у
порядку, встановленому пунктом 2.10 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Міністерства соціального
захисту населення України від 29 липня 1993 р. №58.
О.ГРЕБЕНЮК,
державний інспектор праці
у Макарівському районі.

****

НЕЩОДАВНО ПОМЕР МІЙ ЧОЛОВІК, З ЯКИМ МИ
РОЗЛУЧЕНІ МАЙЖЕ 20 РОКІВ, АЛЕ ПРОЖИВАЛИ В ОДНІЙ КВАРТИРІ, ЯКА БУЛА ПРИВАТИЗОВАНА НА НЬОГО.
ТЕПЕР Я МОЖУ ЗАЛИШИТИСЯ НА ВУЛИЦІ, ОСКІЛЬКИ
БРАТ ЧОЛОВІКА - ЄДИНИЙ СПАДКОЄМЕЦЬ. ЧИ МОЖУ Я
ПРЕТЕНДУВАТИ НА ЧАСТИНУ КВАРТИРИ?
Для того, щоб претендувати на частину квартири, вам
потрібно звернутися до суду із заявою про встановлення
факту проживання з померлим однією родиною більш як
п’ять років до моменту відкриття спадщини і, відповідно, визнання вас спадкоємцем 4-ї черги. Відповідно до
ст. 1264 Цивільного кодексу України до цієї черги згідно
із законом потрапляють особи, які до моменту відкриття
спадщини проживали із спадкодавцем однією родиною
не менш як п’ять років. Щоб добитися визнання цього
факту, вам треба подати суду усі докази, які свідчать про
факт загального проживання однією родиною. Після позитивного рішення цієї частини справи треба за допомогою подачі позову просити суд визнати за вами право на
успадкування згідно із законом після смерті чоловіка нарівні із спадкоємцями першої (другої) черги.
МИ З ДРУЖИНОЮ - ПЕНСІОНЕРИ, АЛЕ МОЯ ПЕНСІЯ ЗА СТАЖЕМ І ЗАРОБІТКОМ (БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ПІЛЬГ)
У 5 РАЗІВ БІЛЬША ЗА ПЕНСІЮ ДРУЖИНИ. ХОТІЛОСЯ
Б ДІЗНАТИСЯ, ЧИ ЗМОЖЕ МОЯ ДРУЖИНА У РАЗІ МОЄЇ
СМЕРТІ ОТРИМУВАТИ МОЮ ПЕНСІЮ І, ЯКЩО ТАК, ЯК ЦЕ
ОФОРМИТИ?
Якщо пенсію призначено згідно із Законом “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
то особа, що досягла пенсійного віку, має право на призначення пенсії за втратою годувальника у розмірі 50%
пенсії за віком іншої особи (стаття 37 цього Закону).
Оформлення пенсії за втратою годувальника здійснюється управлінням Пенсійного фонду України за місцем
проживання особи, якій оформляється пенсія, на підставі
раніше поданих документів у пенсійній справі.
Андрій ОНІЩЕНКО,
юрист.

:::

№ 49 4 грудня 2009 р.

СПОРТ

:::

СПОРТ

„АБРИС-АЛЬФА”
НАЛАШТУВАЛАСЬ
НА ПЕРЕМОГУ
На стадіоні у Макарові
відбулася остання зустріч
першості району з футболу серед колективів фізичної культури різних форм
власності. Якщо „Штурм”
з
Макарова
впевнено
став чемпіоном Вищої
ліги, а „Факел” з Мотижина додав майстерності у
другому колі, зайнявши
другу сходинку в турнірній таблиці, то за призове третє місце боролися
„Абрис-Альфа” з Макарова та „МКС” з Андріївки.
Гра обіцяла бути цікавою,
адже ми знаємо ці амбіційні команди, які, в свою
чергу, намагаються грати
тільки на перемогу. Якщо
„МКС” для зайняття третього місця влаштовувала
і нічия, то „Абрис-Альфу” –
тільки перемога. Вийшли
футболісти на гру в своєму максимально бойовому
складі. Зустіч проходила
коректно. Обидві команди
намагалися показати хорошу гру атакуючого футболу. Проте мобільність
гравців
„Абрис-Альфи”
була помітна, як то кажуть,
неозброєним оком. Вони

впевнено відіграли два
тайми і святкували перемогу з рахунком 4:1. Першість футбольного сезону
2009 року стала історією.

:::

СПОРТ

:::

ПІДСУМКОВІ ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
першості району з футболу сезону 2009 року

ВИЩА ЛІГА:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

„Штурм” (Макарів)
„Факел” (Мотижин)
„Абрис-Альфа” (Макарів)
„Аякс” (Копилів)
„МКС” (Андріївка)
„Колос” (Мотижин)
ФК „Макарів-ДЮСШ”
„Оберіг” (Ситняки)
„Росія” (Королівка)

В Н П
11 3 2
9 3 4
8 3 5
7 5 4
7 3 6
7 3 6
4 2 10
3 3 9
3 - 12

М’ячі
46-24
29-27
37-31
25-25
40-27
25-20
27-28
25-43
11-40

О
36
30
27
26
24
24
14
13
9

М’ячі
42-22
46-13
27-14
21-34
16-39
12-30
23-38

О
33
28
25
11
10
9
6

ПЕРША ЛІГА:

Представники
районної
федерації футболу вітають
чемпіонів та призерів Вищої і Першої ліг, а також
всі команди-учасниці, які
взяли участь у змаганнях,
їх тренерів та меценатів,
бажають якнайкраще підготуватись до наступного
футбольного сезону.
Нагородження команд
відбудеться на районному
спортивному святі 25 грудня 2009 року в районному
будинку культури.
Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова районної
федерації футболу.

1
2
3
4
5
6.
7

„Іскра” (Наливайківка)
„Здвиж” (Маковище)
„Партизан” (Кодра)
„Стимул” (Гавронщина)
„Юність” (Пашківка)
„Бишів” (Бишів)
„Фоса” (Фасова)

В
11
9
8
3
3
2
2

Н П
- 1
1 2
1 3
2 7
1 8
3 7
- 10

УВАГА!

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України відкрило щоденну
пряму телефонну «гарячу лінію» задля оперативного
реагування на проблемні ситуації, що стосуються ринку послуг археологічної експертизи.
Телефон 286-80-06 з 9.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю.
«Гаряча лінія» відкрита для всіх споживачів, які зможуть особисто повідомити про ті проблеми, з якими
вони стикаються, для того, щоб ми мали змогу спільно
працювати і ці проблеми вирішувати.
Голова відділення Ніна Доктаренко.

КОНСУЛЬТУЄ ФАХІВЕЦЬ

ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК,
ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ

Прийняття на роботу і звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей,
регламентує стаття 184 КЗпП України. Забороняється відмовляти жінкам у
прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з
вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям – за
наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

З

вільнення таких жінок (до шести років – частина шоста статті
179), одиноких матерів при наявності
дитини віком до чотирнадцяти років або
дитини-інваліда з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається з обов’язковим
працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування здійснюється також у
випадках їх звільнення після закінчення
строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але
не більше трьох місяців з дня закінчення
строкового трудового договору.
Обмеження звільнення, встановлені
частиною третьою статті 184 КЗпП, також не поширюються на жінок, які мають
дитину-інваліда, але не є одинокими матерями. Однак коло жінок, яким пільги
надаються на підставі частини третьої коментованої статті, розширюється порівняно з колом жінок, зазначених у частині
першій тієї ж статті, за рахунок жінок, які
мають дитину віком до 6 років, якщо дитина відповідно до медичного висновку
потребує домашнього догляду. Названі
категорії жінок не можуть бути звільнені
й за іншими підставами, які кваліфікуються як звільнення (розірвання трудового
договору) з ініціативи власника. Таке
звільнення допускається лише в разі повної ліквідації підприємства. Ліквідація з
правонаступництвом не дає власникові
права звільнити працівника з своєї ініціативи. Правда, з підприємств, які ліквідуються, все одно працівників (у тому
числі й жінок, що належать до категорії,
що розглядається) звільняти необхідно.
Очевидно, в такому випадку звільнення
можливе згідно п. 5 ст. 36 КЗпП у порядку
переведення на підприємство, яке є правонаступником. Працевлаштування на
іншому підприємстві можливе, якщо при
ліквідації з правонаступництвом у правонаступника не вистачає вакансій для
працевлаштування осіб, щодо яких існує
заборона на звільнення в разі ліквідації,
яка не може бути визнана повною.
При повній ліквідації допускається звільнення жінок, зазначених у
частині третій ст. 184 КЗпП, однак з
обов’язковим
працевлаштуванням.
Формулювання «звільнення з…працевлаштуванням», на наш погляд, означає, що перерва в часі між звільненням

і працевлаштуванням не допускається.
І якщо сьогодні жінка звільнена, то завтра вона вже повинна мати можливість
працювати на іншому підприємстві.
Якщо ж жінка такої можливості не має,
то звільнення слід кваліфікувати як таке,
що здійснене без законних підстав.
Разом з тим не можна ігнорувати й
ту обставину, що виконання повністю
ліквідованим підприємством обов’язку
працевлаштування жінок, зазначених у
частині 3 ст. 184 КЗпП, не має необхідного механізму забезпечення. Обов’язок
працевлаштування цієї категорії працівників при повній ліквідації підприємства, установи, організації лежить
на цих останніх. Спроби перекласти ці
обов’язки на засновника підприємства,
або як часто висловлюються, на його
власника були б необґрунтованими: закон не дає для цього підстав. Невиконання цього обов’язку підприємством
тягне такі наслідки: 1) якщо на момент
винесення судом рішення процес ліквідації підприємства не завершений, жінка
поновлюється на роботі, а підприємство
зобов’язане виплатити працівникові середню заробітну плату за час вимушеного прогулу (з урахуванням одержаної
жінкою вихідної допомоги); 2) якщо на
день винесення судом рішення по трудовому спору з цього приводу підприємство вже ліквідоване, жінка на роботі
не поновлюється, однак на її користь
стягується середня заробітна плата за
час вимушеного прогулу відповідно до
правил ст. 2401 КЗпП; 3) стягнення середнього заробітку за час вимушеного
прогулу відповідно до ст. 2401КЗпП можливе з органу, уповноваженого управляти майном ліквідованого підприємства
або власника (цивільно-правового); 4)
покласти обов’язок виплати середнього заробітку на ліквідаційну комісію неможливо, однак її голова (а за наявності
відповідних умов – і члени) може бути
притягнений до адміністративної (ст.41
Кодексу про адміністративні правопорушення (77) або кримінальної (ст. 172
Кримінального кодексу (80) відповідальності.
вільнення жінок, зазначених у
частині 3 ст. 184 КЗпП, у зв’язку із
закінченням строку трудового договору
можливе, однак власник зобов’язаний
при цьому працевлаштувати жінку на
цьому ж або іншому підприємстві відповідно до її спеціальності. Розрив у часі
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між звільненням і працевлаштуванням у
цьому випадку також не допускається.
Однак відносини між власником (підприємством) і працівницею з дня закінчення
строку трудового договору мають істотну специфіку. Передбачено збереження
за жінкою на період працевлаштування
середньої заробітної плати, однак не
більше ніж за три місяці «з дня закінчення строкового трудового договору» (а
не з дня звільнення). Закінчення його не
дає власникові права звільнити жінку. Він
повинен тільки попередити її, що після
закінчення строкового трудового договору вона до роботи допущена не буде,
що на період пошуку підходящої роботи
може перебувати вдома, що повинна
буде з’явитися на підприємство, коли
буде знайдена можливість її працевлаштування для продовження роботи (при
працевлаштуванні на іншому підприємстві). За наявності зазначеного попередження можливий і інший варіант: продовження жінкою тієї ж ( або, за її згодою,
- іншої) роботи на цьому ж підприємстві
до вирішення питання про її працевлаштування. Якщо жінка відмовиться від
працевлаштування за спеціальністю без
поважних підстав, вона може бути звільнена з роботи на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП,
хоча б після закінчення строку трудового договору пройшло два чи три місяці.
Вважати при цьому трудовий договір
продовженим на невизначений строк,
що виключало б застосування п. 2 ст. 36
КЗпП, неможливо, оскільки після закінчення строку мала місце вимога власника про припинення трудового договору
(стаття 391КЗпП).
Збереження середнього заробітку
за період працевлаштування, що перевищує три місяці, законодавством не
передбачено. Воно може встановлюватися лише угодами, колективним або
трудовим договором. Затримка виконання власником рішення суду, яким на
власника покладено обов’язок працевлаштувати жінку протягом певного часу,
також визнається підставою для стягнення середньої заробітної плати за час
затримки виконання рішення суду відповідно до ст. 236 КЗпП. Верховний Суд
вважає, що за час затримки власником
виконання рішення суду про працевлаштування середня заробітна плата на
користь жінки (яка відноситься до категорії жінок, передбачених частиною 3
ст. 184 КЗпП), звільненої на підставі п. 2
ст. 36 КЗпП, може бути стягнена відповідно до правил ст.236 КЗпП.
В.ФЕДІВ,
головний спеціаліст з методичної
роботи Територіальної державної
інспекції праці у Київській області.
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ШКОЛА ДЛЯ БАТЬКІВ

НОВИНИ МЕДИЦИНИ

ХВОРІ НА
ЛЕЙКЕМІЮ ДІТИ
ОТРИМАЛИ ШАНС

ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ У ДЕКРЕТІ?
Багатьох сучасних жінок звістка про те, що час уже вгамуватися і відправлятися у декретну відпустку, засмучує і викликає запитання “Що я
там робитиму?”. Але навіть, якщо відчуваєте у собі сили, не варто працювати до останнього, а потім прямо з робочого місця вирушати до пологового будинку. Подумайте про свого малюка і йдіть відпочивати. Зрештою, хто сказав, що у декретній відпустці цілодобово вештатиметеся
по квартирі у халаті?
Продумайте список необхідних
речей для малюка, проконсультуйтеся з подругами, які народили, або
подивіться зразкові списки в інтернеті, щоб не накупити красивого, але
непотрібного. А потім вирушайте до
магазинів, якщо, звичайно, вас не
стримують забобони. У будь-якому
разі, треба мати точне уявлення про
те, що знадобиться вашій крихітці у
перші місяці життя, коли вам буде не
до магазинів.
Це тільки здається, що маленькому треба усього багато. Насправді,
необхідні речі, якими варто обзавестися до моменту виписки із пологового будинку, можна перерахувати
на пальцях. А вже потім, освоївшись і
розібравшись, докупляти інше.
Отптимально – купити новонародженому тонкі трикотажні комбінезончики, які закривають його тіло від

п’ят до шиї і міняються одним рухом
руки. Купуйте з кнопочками спереду (якщо розташовані на спинці – їх
складніше розстібати і, теоретично, вони можуть давити на тільце).
Можна замінити їх на сорочечку з
повзунками. Чепчиків треба усього
пару: на прогулянку, одягти під шапку, або на “після купання”. Рукавичкиантицарапки можна не купувати,
якщо не боятися регулярно стригти
крихітці маленькі нігтики. Шкарпеточки потрібні прості (без тугих резиночок!) і шерстяні.
“Золоті правила” одягу на перший місяць: він повинен бути суворо
за розміром (це означає, що малюку
має бути у ньому вільно, але не дуже),
бавовняний, з мінімумом аксесуарів,
бантиків і пришитих зайчиків. Кнопочки краще за блискавки.
Навіть якщо ви не прихильниця

сповиття, пелюшки необхідні. Їх підкладають у ліжечко, на спеціальну подушку для годування. Іноді ними сповивають ручки крихітки під час сну,
щоб вона не будила себе хаотичними
рухами. Їх зручно використовувати
після купання. Можна купити відразу
і із запасом, зайвим не буде: штук по
7 теплих фланелевих і тонких трикотажних або ситцевих. Увага: байкові
пелюшки з малюнком яскравих забарвлень мають властивість линяти.
Тому періть їх кілька разів окремо від
інших речей.
До появи дитини у квартирі
обов’язково захочеться щось змінити. Якщо ви вирішите затіяти ремонт
– будьте обережними: будівельні роботи не краще заняття для майбутньої мами. Обійдіться малим – розберіть шафу, а одяг, який вже ніколи
не носитимете, приготуйте, щоб віддати, наприклад, у ваш районний
соціальний центр. Розберіть аптечку (чомусь про неї багато хто забуває), викиньте прострочені таблетки
і складіть список необхідних ліків на
майбутнє.
Людмила ФЕДОРЧЕНКО,
лікар.

ГО Т У Є М О РАЗ ОМ
КАРТОПЛЯ, ЗАПЕЧЕНА З СИРОМ
Варену картоплю
нарізують кружальцями, посипають перцем, кладуть тонким
шаром у сотейник або
каструлю, збризкують
маслом,
посипають
сиром і поливають
сметаною. Потім знову кладуть шарами
картоплю, масло, сир
і сметану, і так проробляють 2—3 рази з таким розрахунком, щоб верхній шар
був з картоплі. Поливають зверху сметаною, накривають
покришкою і тушкують в духовці З0 —40 хвилин.
На 1 кг картоплі — 300 г сиру, 1,5 ст. ложки вершкового масла, 0,5 склянки сметани, 2 горошини чорного
перцю.

РИБА В МЛИНЧИКАХ
З борошна, яєць, цукру і молока замішують тісто і випікають млинчики. Очищене і промите м’ясо судака (без
шкіри і кісток) нарізують тонкими пластинками, солять,
обсмажують, кладуть на підсмажений бік млинчика, складають у вигляді книжечки, змазують яйцем, посипають
сухарями, обсмажують до рум’яного кольору і ставлять у

духовку досмажуватись.
До млинчиків з рибою подають томатну підливу.
Приготування підливи. Моркву і цибулю нарізують,
злегка обсмажують на маслі, додають злегка підсмажене
борошно і томат, розводять рибним бульйоном, варять,
проціджують, доводять до кипіння і заправляють вершковим маслом.
На 1 кг судака — 1 склянку пшеничного борошна, 1
яйце, 1 чайну ложку цукру, 2 склянки молока, 100 г вершкового масла, 2 ст. ложки сухарів, 1 ст. ложку пшеничного
борошна, 1/4 цибулини, 1/2 кореня моркви, 1/2 склянки
томату-пюре, 3/2 склянки бульйону.

БАБКА РИСОВА З ЯБЛУКАМИ
Рис промивають і варять у невеликій кількості води
(припускають), додають 3/4 потрібного за розкладкою
вершкового масла і солі.
Зварений рис заправляють сирими яйцями.
Яблука обчищають, нарізують шматочками і пересипають цукром і тертою корицею.
Половину звареного рису кладуть у сотейник, змащений маслом. На рис кладуть підготовлені яблука, на
яблука — другу половину рису, зверху рис заливають
сметаною і запікають у духовці. Запечену бабку нарізують
порціонними кусками.
На 2 склянки рису — 200 г яблук, 2 яйця, 2 ст. ложки
вершкового масла, 3/4 склянки сметани, 3/4 склянки цукру, 6 г кориці, 6 склянок води для варіння рису.

ПОГОДА У ДОМІ

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК,
ПРО ЯКИЙ ВИ МРІЄТЕ?
Ну хто, скажіть, не любить отримувати подарунки? Таких, напевно,
і немає. І з особливим солодким
передчуттям ми чекаємо їх у найказковішу новорічну ніч, яка вже
зовсім не за горами.

Скільки радості і захоплення
викликає подарунок, про який давно мріяли. І стільки ж насилу приховуваного розчарування, коли ми
отримуємо те, що нам абсолютно не потрібне. Хтось скаже, що
будь-який подарунок приносить
радість, і головне не він, а увага.

І, взагалі, дарованому коню в зуби
не дивляться. На жаль, це не так.
Прикладів абсолютно некорисних подарунків, а інколи навіть образливих можна навести
безліч. Чому так трапляється?
Основна причина - нестача грошей або часу. Інша причина байдуже ставлення до самого
факту дарування або ще гірше,
байдужість до людини, якій цей
подарунок призначається. Так би
мовити для галочки. Частіше такі
подарунки ми отримуємо від неблизьких нам людей.
Але бувають ситуації, коли і кохані дарують щось абсолютно не те.
Справа в тому, що ми часто винні
самі: замовчуємо свої істинні бажання або просто приховуємо свої
справжні пристрасті. І здогадатися
про них навіть коханим і близьким
людям буває дуже непросто.
Щоб отримати подарунок,
який принесе задоволення і буде
по-справжньому бажаним, діліться своїми емоціями, прагніть бути
відкритими і даруйте один одному добре ставлення. Як помітила
одна розумна жінка - це єдине, що
можна дати іншому, не відбираючи
нічого у себе.
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Сучасний лабораторний комплекс діагностики онкогематологічних захворювань і тканинного
типування хворих та потенційних донорів став до
ладу в Національній спеціалізованій дитячій лікарні
“Охматдит” завдяки спільним зусиллям держави, лікарської громади і благодійників.
Досі точні дані такого типування можна
було отримати лише за
кордоном, тому батьки змушені були організовувати
практично
контрабандну доставку
матеріалу переважно у
Санкт-Петербург. Окрім
вартості доставки, це
коштує приблизно 100
доларів за одного члена
сім’ї, а середня вартість
пошуку за кордоном неродинного донора для одного пацієнта становить 15-20 тисяч євро.
Тепер завдяки створенню лабораторії щороку близько 500 українських дітей матимуть змогу відразу при госпіталізації отримувати результати типування членів родини, собівартість якого для всієї сім’ї не перевищуватиме
1000 грн. Окрім того, оскільки, за статистикою, майже
200 з них потребують пошуку неродинного донора, це коштуватиме родині хворої дитини 550-600 євро.
Лабораторія певний час працюватиме у тестовому
режимі, поки якість та точність її даних не буде підтверджено та визнано на міжнародному рівні. Надалі це дасть
можливість Україні приєднатися до міжнародної мережі
реєстрів донорів кісткового мозку, а відтак - надасть хворій на лейкемію дитині шанс знайти сумісного донора та
подолати тяжку недугу.
Надія ЮРЧЕНКО.

ГОСПОДАРЯМ - НА ЗАМІТКУ

•

• Ремінь невеликої сумки або фотоапарата під час
ходьби, як правило, сповзає з плеча, завдаючи великих
незручностей. Змажте гумовим клеєм внутрішню поверхню ременя, що прилягає до плеча, дайте клею висохти, і ви позбудетеся цих неприємностей.
Ремінь не сповзатиме з плеча
навіть якщо одяг із “слизьких”
тканин.
• Тонкий шар мила, нанесений на поверхню скла окулярів
(з двох боків) і протертий насухо
м’якою серветкою, позбавляє
власника окулярів від їх запотівання в холодну погоду.
• Щоб забити цвях у важкодоступному місці, треба його
вкласти в металеву трубку, а
зверху вставити сталевий стержень, по якому і вдаряти
молотком.
• Щоб ковпачок не приклеювався до різьби тюбика з
клеєм, протріть насухо різьбу і злегка змажте її машинним маслом, тавотом або вазеліном.
• Якщо ковпачок міцно приклеївся до його горловини,
відкрити тюбик з клеєм допоможе пластмасова білизняна прищіпка.
• Пилка для нігтів після використання повністю очиститься, якщо її покласти на добу у нашатирний спирт, а
потім промити у 3-х відсотковому оцетовому розчині.
• Щоб дрібні гвинтики з ваших окулярів не випадали,
капніть на їхні головки лак для нігтів.
• Треба припаяти дріт, наприклад, у приймачі, але немає каніфолі або нашатирю. Розчиніть півпігулки аспірину в 10 мм одеколону і паяйте. Тримається міцно.

•

•

•
•
•
•
•

ЦІКАВО ЗНАТИ

ОГІРОК – НА ГАРБУЗОВОМУ КОРІННІ
У огірка слабке коріння, і
він більш вимогливий до тепла,
чутливий до перепадів температури і вологості, легше піддається кореневим інфекціям, ніж гарбуз. Але оскільки ці
культури – родичі, то, щоб укріпити огірок, можна прищепити
його на гарбуз. Гарбуз розвивається швидше, і навіть прохолодна погода не може пригальмувати його буйний ріст.
Крім того, у гарбуза навіть на
початку росту стебла товстіші,
ніж у огірка. А для щеплення
треба, щоб паростки, що зрощуються, були приблизно рівного діаметра. Тому першим
треба висадити насіння огірка
(по насінинці у склянку) і лише
коли на сіянцях показався перший справжній листок, посіяти

великоплодний гарбуз, також в
окремі ємкості.
При довжині листка гарбуза 3 см, на відстані близько
3 см нижче сім’ядолей, треба
зробити на стеблі косий надріз
зверху вниз завдовжки близько
1 см. Потім акуратно витягнути
зі склянки огіркову рослину разом з корінням і зробити на ньому таку ж операцію, але тільки
знизу вгору. Обережно вставити надрізи один в один і закрутити місце щеплення фольгою.
Зрізи краще зростаються, коли
листя гарбуза і огірка перехрещується. Потім висадити коріння огірка в горщик до гарбуза.
Операція – ювелірна, але результат того вартий.
Добре полити землю в горщику, поставити прищеплені

рослини на вікно, що виходить
на північ. Через півтора тижні
вони зростуться. Лезом видаліть верхню частину гарбуза,
а через чотири дні безжалісно
зріжте коріння в огірка, перевівши його на живлення від гарбуза. Після кожної “хірургічної”
процедури на три дні прикрийте рослини плівкою.
Коли “гарбузоогірки” зміцніють, привчайте їх до сонечка,
і, нарешті, відправляйте на постійне місце в город.
Союз огірка і гарбуза дає
міцні рослини. У теплиці вони
починають плодоносити швидше ніж звичайні огірки, утворюється багато зав’язі. Така ж
картина й у відкритому грунті,
причому гарбузоогірки радують урожаєм до морозів.
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ТАК ГОВОРИВ КОНФУЦІЙ

Цього року виповнилося 2560 років від дня народження Конфуція (Чжунні) (551-479 до н.е.), китайського мислителя, політичного діяча, педагога. А його
не старіючі вислови, як і 25 віків тому, вражають своєю
мудрістю і актуальністю. Особливо сьогодні, коли пророків у власній країні немає.
Управляйте народом з гідністю,
і люди вас шануватимуть. Ставтеся
до народу по-доброму, і люди працюватимуть старанно. Прославляйте доброчесних і наставляйте
невчених, і люди довірятимуть вам.
Секрет доброго правління: правитель хай буде правителем, підданий - підданим, батько - батьком, а
син - сином.
У країні, де є порядок, будь сміливим і в діях, і в словах. У країні, де
його немає, будь сміливим у діях,
але обережним у словах.
Якщо сам щирий, то все виконають і без наказу. А якщо сам не щи-

рий, то слухатися не будуть, навіть
якщо їм накажуть.
Не роби іншому того, чого собі
не бажаєш.
Якщо людина тверда, рішуча,
проста і небалакуча, то вона вже
близька до людяності.
Якщо у вас є можливість проявити милосердя, не пропускайте
вперед навіть учителя.
Благородна людина в душі безтурботна. Підла - завжди занепокоєна.
Благородна людина живе у злагоді з усіма, а підла - шукає собі подібних.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво за професією кухаря 3 розряду серії ДОВК №002775, видане 19 вересня 2003 року Вищим
професійним училищем №10 м. Києва на ім’я ЛІТВІНОВОЇ Вікторії Костянтинівни, вважати недійсним.

З ОДРУЖЕННЯМ!

Із найщасливішим днем у спільному житті - весільним вітаєм
КИРИК Миколу Миколайовича та
МИХАЙЛЕНКО Марину Петрівну з Карашина.

Життя прожити - це не поле перейти,
А Вам цим полем йти та йти...
Бажаємо щастя, радощів не мало.
Так і живіть, щоб люди поважали.
Як вишитий рушник хай квітне Ваша доля
Добром, достатком, радістю, здоров’ям.
Хай Вам цвіте барвінок і калина,
Хай зігріва кохання лебедине,
Хай буде в серці все життя весна,
Хай вас єднає доленька ясна.

Благородна людина допомагає
людям побачити добре в собі і не
повчає людей бачити в собі погане.
А підла чинить навпаки.
Будьте суворі до себе і милосердні до інших. Так ви захистите
себе від людської неприязні.
Доброчесність не залишиться
самотньою. У неї обов’язково знайдуться сусіди.
Нестриманість у дрібницях
може погубити велику справу.
Мудрий не знає хвилювань, людяний не знає турбот, сміливий не
знає страху.
Спробуйте бути хоча б трохи добрішим, і ви побачите, що будете не
в змозі зробити поганий вчинок.
Той, хто красиво говорить і має
привабливу зовнішність, рідко буває по-справжньому людяним.
Той, хто, доживши до сорока
років, викликає лише неприязнь, пропаща людина.

ТЕРМІНОВО!

НА РОБОТУ У С. КОПИЛІВ
ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ ТА
ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАД.
Заробітна плата 2500 - 3000 гривень
+ обіди. Склади “Оріфлейм“.
Тел.: 067-340-54-43. Андрій Васильович
НА ЦЬОМУ МІСЦІ МОЖЕ
БУТИ ВАШЕ СВЯТКОВЕ
ПРИВІТАННЯ ЧИ РЕКЛАМА.
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ: 5-14-98.

Дядько Василь, тьотя Люба,
брат Міша, куми Коля і Тамара,
хрещеник Андрійко.

КРИНИЦІ, КАНАЛІЗАЦІЇ ПІД КЛЮЧ.
ТЕЛЕФОНИ: 6-06-17; 067-978-21-21.
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СЬОГОДНІ - ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕЧИСТОЇ
БОГОРОДИЦІ

УВІЙДИ В ТУ ГЛИБИНУ, В ЯКУ
НЕ ВЕДУТЬ ЖОДНІ ДВЕРІ

Є свята, які, так само як і ікони, говорять нам про
якусь внутрішню подію, навіть якщо їхня історична обстановка не ясна. Таке свято Введення у храм Пресвятої Богородиці.
Здійснилося це, за переказами, таким чином. Праведні Іоаким і Анна, що не мали дітей, молячись, дали обітницю, якщо народиться дитя, присвятити його служінню
Богу. І вони отримали від Бога дар – своє немовля. Коли
дівчинці виповнилося три роки, батьки вирішили виконати свою обіцянку. Зібравши родичів і знайомих, одягнувши маленьку Марію у найкращий одяг, зі співом священних пісень, із запаленими свічками в руках повели її до
Єрусалимського храму. Хід від Назарета до Єрусалима
тривав три дні з невеликими зупинками для відпочинку.
Нарешті, процесія досягла храму. Назустріч їй зі співом
вийшли священики на чолі з архієреєм Захарією. Входом
до Єрусалимського храму, як відомо, служив майданчик, до якого вели із землі п’ятнадцять східців за числом
п’ятнадцяти псалмів, що співали тут священики і левіти.
Батьки допомогли дівчинці піднятися на першу сходинку.
Анна сказала їй: “Іди, дочко, до Бога, що дав мені Тебе”.
На інші чотирнадцять дівчинка зійшла сама дуже швидко,
без будь-якої підтримки, укріплена невидимою силою, і
стала нагорі церковного помосту. Праведні Іоаким і Анна,
вручивши дитя волі Отця Небесного, пішли додому.
А святий Захарія, взявши за руку Марію, повів її у святилище. Хоч звичайно діви, яких приводили на службу до
храму, молилися між церквою і вівтарем, де згодом Захарія і був убитий, але, на здивування всім, він повів її за
другу завісу храму і там показав місце молитви. З перших
своїх кроків Марія увійшла в ті глибини молитви, безмовності, благоговіння, любові, споглядання, чистоти, що
складають справжнє Святе Святих. І хіба дивно після цього, що цей день святкується як початок спасіння...
Великою таємницею покрите земне життя Пресвятої
Богородиці від дитинства до піднесення на небо. Однак у
церковному переказі збереглися відомості про те, що під
час перебування у Єрусалимському храмі вона виховувалася у товаристві благочестивих дів, старанно читала
Святе Письмо, займалася рукоділлям, постійно молилася і зміцнювалася у любові до Бога.
Церква з давніх часів встановила це урочисте свято.
У день його, а церковний день починається з вечора, –
вже співаються різдвяні ірмоси “Христос народжується...” Це свято закликає тою мірою, яка дана кожному з
нас, прагнути до спілкування з Богом, по молитвах Божої Матері очищатися і просвітлятися, щоб гідно зустріти світле свято Різдва Христова.
Тетяна НОВІКОВА.

Щиросердні
поздоровлення
Щиро поздоровляємо з нагоди славної ювілейної
дати – 80-річчя від Дня народження наших ветеранів:
ЛУКАВЕНКА Григорія Назаровича
з Яблунівки,
ПОТАПЕНКА Дмитра Герасимовича
з Королівки та
БАРАНСЬКОГО Василя Юхимовича
з Великого Карашина.
Шановні іменинники! Нехай тільки радість, мир і злагода панують у Ваших оселях, хай радують діти й онуки,
теплом, любов’ю і увагою зігріваються Ваші серця. Хай
до всіх Вас буде прихильною доля і дарує добре здоров’я,
благополуччя, добробут, щастя та усі земні блага.
З повагою президія
районної організації
ветеранів України.

*****

Дорогу, милу, любу матусю, рідненьку, турботливу
бабусю
РАДЗІЄВСЬКУ Катерину Степанівну з Мотижина
якнайтепліше та найщиріше вітаємо з ювілейним 70річчям від Дня народження.

Рідна наша матусенько!
Хай кожен день Тобі радість дарує,
Хай Твоя усмішка всіх нас чарує,
Хай Тобі сонце світить завжди
І не приносить у дім Твій ніколи біди.
Міцного здоров’я бажаєм довіку,
Успіхів, щастя, добра – без ліку!

З любов’ю і повагою син Микола,
невістка Галя та онука Юля.

*****
Колектив Комарівського НВО щиро вітає з 65річчям від Дня народження
ЗУЗАНСЬКУ Зінаїду Данилівну
і бажає
Щастя, радості, добра,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Нехай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!

Колектив Липівського НВО вітає виховательку
дитячого садка
БІЛЕНКО Валентину Іванівну
з 55-річчям від Дня народження, яке відсвяткувала 1 грудня.

Хай родить щастя рясно, все у житті буде
прекрасним. Хай тепле сонце променем обійме,
легенький вітерець торкнеться щік, нехай все
що зле Ваш дім обійде. Всього найкращого Вам
зичим на весь вік.

*****
50-та ювілейна зима постукала у гостинне віконце
нашої дорогої, милої, рідненької іменинниці
ФЕДЧЕНКО Галини Василівни з Наливайківки.
Від душі і щирого серця вітаємо нашу ювілярку і зичимо, щоб віднині і довіку були у її житті тільки радість,
міцне здоров’я, благополуччя та душевний спокій.
Вас, рідненька, раді ми вітати і в будні
і в святкові дні, бо Ви для нас одна-єдина і
кращої немає на землі. Якби в словах була
пророча сила, а в серці полум’я цвіло, то
ми б для Вас усе зробили, щоб у житті сумного не було!
Внучка, син з невісткою, чоловік та свати.

*****

Цієї пори, напрочуд теплої прекрасної осені, святкують свої Дні народження дорогі нам люди –
ЛИТВИНОВА Валентина Іванівна – 45-річчя та
ЛИТВИНОВ Володимир Андрійович – 21 рік.
Тож з такої чудової нагоди адресуємо їм сердечні побажання.

З днем народження щиро вітаєм,
Щастя й здоров’я Вам ми бажаєм,
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі й вірні друзі.
Нехай Вас щастя, мов дощ, обмиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Нехай Вас любить, хто милий душі, –
Цього ми бажаємо Вам від душі!

З повагою свекри, дідусь, бабуся,
дядя – Литвинови.

Колектив Мотижинського дитячого садка „Віночок” адресує сонячні та найщиріші привітання з нагоди
ювілейної дати від Дня народження
СНІГИР Вірі Вікторівні.
Хай радує Вас доля благодатними днями, хай добре здоров’я
і родинне щастя стануть для
Вас опорою, а ми, пошановуючи
Вашу працю та найкращі людські
якості, бажаємо ще десятки літ у
мирі, злагоді та любові прожить,
бо сорок – зовсім небагато, це
лише двадцять після 20-ти. Благополуччя Вам і віри в
добре майбутнє!

*****

Найщиріше та найтепліше вітаю з Днем народження
ВАСИЛЬЄВУ Валентину Олександрівну.
Дорога Валентино Олександрівно!

Щирі вітання Вам посилаю,
Років багато прожити бажаю,
Щоб радісно завжди світилися очі,
В душі Вашій добрій не буде хай ночі.
Хай лихо від Вас іде стороною,
І щастя і долі хай буде доволі.
І хочу я, щоб жили Ви в достатку,
Щоб завжди було у Вас все в порядку,
Здоров’я нехай не підводить теж.
Миру й любові зичу без меж!

Руслана Ткачук

18 грудня о 18 годині

Макарівський районний будинок культури запрошує жителів району на концерт автора і виконавця,
володаря гран-прі Міжнародного фестивалю пам’яті
М.Круга, лауреата Міжнародної премії «Шансон
року», переможця Міжнародних фестивалів “Песни спетые сердцем”, “Золотые купола”, “Мелодия
Юрмалы”

Альберта САЛТИКОВА .
ВАРТІСТЬ КВИТКІВ 30, 40, 50 ГРН.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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жителів смт Макарів та району
запрошує
на ювілейний вечір хору ветеранів
“ВІД УСІЄЇ ДУШІ“

з нагоди 15-річчя творчої діяльності.
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Запрошуємо жителів Макарівського району на телеміст з кандидатом у Президенти України Арсенієм
Яценюком

«ЗА МЕ НЕ НЕ
ВИС ТУ ПАЮТЬ
АРТИС ТИ, БО Я М А Ю
ЩО СКАЗАТИ ЛЮДЯМ» .
Пряма трансляція відбудеться на площі
біля районного будинку культури.

ПП “Філоненко” м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

ТАКСІ “СІМКА”
ЦІЛОДОБОВО

Тел: 045-78-60-777
Будь-які види будівельних робіт, криниці під
ключ. Якість гарантована. Тел. 096-563-80-30.

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

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

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

ЗАПЧАСТИНИ ДО МАЗІВ, КРАЗІВ,
КАМАЗІВ; КОМИ ДО АВТОКРАНІВ.
ТЕЛЕФОН - 050-273-90-92.
ВІКНА, ДВЕРІ металопластикові з
п’ятикамерного профілю «TROCAL»
(Німеччина) та БРОНЬОВАНІ двері.
м. Житомир. З Н И Ж К И - 2 5 % .
ТЕЛ.: 067-337-18-77, 063-397-10-87.

ДО УВАГИ ПОСТРАЖДАЛИХ
ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
КАТАСТРОФИ!

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.

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ПРОФЕСІЙНО,
НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ.
ТЕЛ.: 067-421-54-44, 095-840-40-00.

ПІНОБЛОКИ

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

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

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

ВАТ „КИЇВХЛІБ” ДП „МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

ОГОЛОШУЄ ТЕНДЕР

НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ
ВИРОБІВ ПРИВАТНИМ ТРАНСПОРТОМ.
Довідки за телефонами: 5-12-84, 5-27-85.

ПОВІ ДОМ Л ЕННЯ

Селянсько-фермерське господарство
„Калина” село Калинівка (індив. код –
32101866) повідомляє громадськість
про припинення своєї діяльності.
Претензії пред’являти протягом двох
місяців з дня опублікування.
Телефон для довідок – 044-497-25-80.

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

ТЕЛЕФОН 050-351-00-71.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
КУПЛЮ мотоцикл МТ-10-12 у хорошому стані
з документами. Телефон – 096-738-78-42.
ПРОДАЮ автомобіль: „Газель”-бортовий, білого кольору, 2007 р. випуску, пробіг 90 тис.
км – за 7,5 тис. у. о. Тел.: 097-355-65-24.
ПРОДАЮ автомобіль „МАЗ-5549”-самоскид
у відмінному стані, 1987 року випуску – за 7,8
тис. у. о. та екскаватор „ЮМЗ” у відмінному
стані, ціна – за домовленістю. Телефон: 096219-25-47.

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

ПРОДАЮ будинок у селі Нові Опачичі (заг.
площа - 66,4 кв. м; житлова площа - 28,8 кв.
м; кухня - 13 кв. м; присадибна ділянка - 11,5
сотки). Телефони: 097-362-55-06; 067-59230-19.

КЛАДКА КЕРАМІЧНОЇ ТА
ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ.

ПРОДАЮ 2-х кімнатну квартиру в Макарові по
вулиці Ватутіна. Третій поверх 3-поверхового
будинку. Тел.: 097-582-20-05.

ТЕЛЕФОНИ: 095-188-39-88, 093-027-10-38.

ПРОДАЮ коня, вік 10 років, с. Мотижин вул.
В.Довгича, 142. Тел.: 098-949-13-31.

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

ПРОДАЮ суху дошку 25 мм (шалівку), обрізну,
необрізну, лаги дубові. Тел.: 067-782-41-41.

БУРIННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ.

РЕМОНТ КВАРТИР ПІД КЛЮЧ
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ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №513228, виданий Макарівською
райдержадміністрацією 4 квітня 2006 року та зареєстрований в книзі записів реєстрації державних актів за №032
згідно договору купівлі-продажу відповідно розпорядження Макарівської райдержадміністрації від 19 грудня 2005
року за №678 на ім’я ГРАМОВИЧА Анатолія Васильовича, вважати недійсним.

>

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

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

ЗІПСОВАНЕ
свідоцтво на право особистої власності на
житловий будинок,
який знаходиться в
селі Зурівка по вулиці
Радянська, 7, видане
20 серпня 1987 року
на підставі рішення
виконкому Макарівської районної ради
від 12 серпня 1987
року і зареєстроване
Київським бюро технічної інвентаризації
1 вересня 1987 року
за №1170 на ім’я КАЛУЖИ Уляни Яківни, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво серії САА №065628 на право приватної власності на квартиру, яка знаходиться в смт Макарів по вулиці Леніна, 57, кв. 2, видане 4 лютого 2004
року органом приватизації Макарівської райдержадміністрації за №4 і зареєстроване 2 грудня 2005 року за
№2473 серії СВЕ №093246 Макарівським бюро технічної
інвентаризації на ім’я власників: ЛУКАШЕНКА Володимира Леонтійовича (1/3 частки), ЛУКАШЕНКО Марії
Андріївни (1/3 частки) та ЛУКАШЕНКА Михайла Володимировича (1/3 частки), вважати недійсним.
ЗІПСОВАНИЙ державний акт на право власності на
земельну ділянку серії ЯЖ №685667, виданий управлінням земельних ресурсів у Макарівському районі 15
жовтня 2008 року за рішенням сесії Липівської сільської
ради за №107-17-5 від 3 вересня 2008 року та зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів за
№010833000569 на ім’я ЯРЧУК Надії Петрівни, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНИЙ акт про передачу житлового будинку садибного типу з надвірними будівлями за рішенням тех.
ради радгоспу “Новосілківський“ №24 від 19 жовтня 1992
року, зареєстрований за №89 від 26 жовтня 1993 р. Макарівським БТІ. Складений акт про передачу радгоспом
“Новосілківський”, в особі директора Проненка Миколи Миколайовича, в особисту власність Гусленко
Степаниди Дмитрівни будинок з трьох кімнат загальною площею 96,9 кв. м за адресою вулиця Поліська
№22 та надвірними будівлями, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на
житловий будинок, що знаходиться у селищі Кодра, вул.
Горького, видане на підставі рішення виконкому Кодрянської селищної ради за №14 від 30 липня 1976 року Київським міжміським бюро технічної інвентаризації і зареєстроване в книзі №3 за №441 27 квітня 1977 року на ім’я
ПРОХОРОВОЇ Надії Іванівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ-КВ №025597, виданий 2 червня 2000
року Андріївською сільською радою на підставі рішення
14 сесії 22 скликання від 16 вересня 1997 року та зареєстрований в книзі записів державних актів за №2028 на
ім’я ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Володимира Станіславовича, вважати недійсним.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ

З А Х А Р Ч ЕН К А А н а т о л і я І в а н о в и ч а
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1 2 . 0 2 . 19 6 0 - 2 8 . 1 1. 2 0 0 7
У постійних згадках і глибокій скорботі минають
роки, як пішли від нас із земного життя любі, дорогі,
рідні, турботливі й прекрасні батьки і люди. Смерть
забрала Вас дуже рано, а Вам іще б жити та жити.
Гірко і вкрай боляче усвідомлювати, що назавжди
Ви покинули нас. Ваші світлі образи, рідні наші, збережуться в наших серцях. Хай же земля Вам буде пухом, а свічка пам’яті про Вас буде вічно горіти в наших
душах. Згадайте і пом’яніть всі, кому вони залишили
по собі добру пам’ять.
Дочка, син, зять і свати Наумови.
Кодрянська селищна рада та депутатський корпус
глибоко сумують з приводу передчасної смерті колишнього селищного голови
ЗГУРСЬКОГО Антона Антоновича
і висловлюють щире співчуття рідним та близьким
покійного.
Колектив Плахтянського НВО висловлює глибокі
співчуття вчительці Сахацькій Тетяні Леонідівні з приводя тяжкої втрати - смерті
свекра.
Колектив відділу освіти МНВК висловлює щирі співчуття викладачу Старовойтенко Юрію Володимировичу з приводу тяжкої втрати - смерті батька
Володимира Кириловича.

Онука лідера італійських фашистів Беніто Муссоліні вимагає
від поліції провести розслідування у зв’язку з тим, що на інтернетаукціоні eBay.com з’явилися
мозок і зразки крові, які нібито
належать диктаторові.
Початкова ціна лота становила 15 тис. євро, але поборотися
за передбачувану реліквію користувачі не встигли. Адміністрація сайту зняла скандальний лот
з торгів, оскільки за правилами
на аукціоні заборонено продавати органи.

ДІТЯМ ШКІДЛИВО БУТИ
ДУЖЕ ЧИСТИМИ
Зайва чистота шкодить шкірі, стверджують
американські вчені. На шкірі живуть бактерії, які
здатні запобігати запаленням, вони не дають
організмові надто бурхливо реагувати на подразники, тому вбивати ці бактерії шкідливо.
Нове відкриття підтверджує колишню “гігієнічну гіпотезу”, яка говорить, що контакт
із бактеріями в ранньому дитинстві надалі не
дає розвиватися різним видам алергії. Уже
давно доведено, що через постійне переймання чистотою в розвинених країнах останнім часом стало значно більше алергіків.
Дослідники з Інституту медицини Каліфорнійського університету в Сан-Дієго встановили, що широко розповсюджені бактеріїстафілококи здатні впливати на клітини шкіри і блокувати запалення,
не даючи організмові надмірно реагувати на ушкодження. Висновки
вчені опублікували в Інтернет-версії журналу “Nature Medicine”.
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РИБИ (20.02-20.03)
Бiльше всього подiй i новин буде там, де проходить
ваша дiяльнiсть або навчання.
Кiнець тижня сприятливий для будьяких змiн, пов`язаних з кар`єрою,
початку нових справ, змiни графiка,
умов роботи. Поговорiть з працедавцем про свої перспективи й
оплату, якщо вважаєте, що заслуговуєте пiдвищення. З п`ятницi перемикайтеся на особистi справи.
Зробiть модну стрижку, походiть по
магазинах, органiзуйте вечiрку для
друзiв.
Сприятливi днi: 13; несприятливi:
8.

“МОЗОК
МУССОЛІНІ” - ЗА
15 ТИСЯЧ ЄВРО

МОЙДОДИР ПОМИЛЯВСЯ

'

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
З четверга у ваших
справах намiтяться помiтнi
полiпшення. Прагнiть знаходитися в гущавинi подiй i не
вiдкладайте реалiзацiю своїх планiв
на пiзнiший термiн. Мабуть, це один
з найкращих тижнiв року, що йде, i
не iгноруйте пропозицiї, якi можете
одержати. Має сенс оформити свої
особистi стосунки або формально закрiпити якийсь дiловий союз.
Якщо з недiлi почнете заняття в
клубi за iнтересами, то пiзнiше ви
зрозумiєте, наскiльки важливим
було це рiшення.
Сприятливi днi: 7; несприятливi:
10.

УСЕ – НА ПРОДАЖ

'

ДIВА (24.08-23.09)
Великi змiни починають
вiдбуватися або плануються
у вашiй сiм`ї. Це оптимальний
час, щоб i вам взяти в цьому участь.
З середи можна взяти вiдпустку i
вiдвiдати батькiв, зайнятися ремонтом у квартирi або допомогти комусь з близьких здiйснити їх плани.
Якщо ви планували змiни в особистому життi, то недiля - оптимальний день, щоб оголосити про своє
рiшення. У вас можуть з`явитися й
iншi, не менш важливi цiлi.
Сприятливi днi: 7; несприятливi:
10.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Все, чого ви досягли
цього року, буде розвиватися в найближчi п`ять
мiсяцiв. Намагайтеся заручитися
гарантiями i пiдтримкою вiд значущих осiб, покваптеся з оформленням документiв. У середу i четвер
бiльше уваги придiлiть домашнiм
справам. Добре в цi днi вiдвiдати
сауну або басейн. На вихiднi немає
жодних обмежень. Намагайтеся цей
час наповнити приємними подiями,
зробiть запланованi придбання.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 12.

Редакція попросила прокоментувати події начальника
управління ветеринарної медицини у Макарівському районі Михайла Мудрака.
Останнім часом у деяких населених пунктах нашого району
стали частими випадки нападу
бродячих здичавілих собак на
домашніх тварин. У літній період об’єктом нападу, як правило,
стають кози, прив’язані на пасовищах, а в осінньо-зимовий –
кролі.
Так, минулого тижня зграя з
семи собак постійно прогулювалася по території тваринницької
ферми Королівки. Керівництво
ферми вжило заходи щодо їх знешкодження, але вдалося відловити лише одну собаку, інші, злякавшись, втекли і, мабуть, і зараз
промишляють у дворах жителів
села. Про це свідчить звернення
Миколи Олександровича Булаха,

'

ЛЕВ (23.07-23.08)
Зараз
ви
вiдчуваєте
потребу домiнувати в багатьох ситуацiях. Прагнiть
не переступати через умовностi,
придiляйте бiльше уваги почуттям
оточуючих - i ви з успiхом проявите
свої лiдерськi якостi. У понедiлок i
вiвторок знайдiть час зустрiтися з
друзями або використайте засоби
зв`язку для вiдновлення контакту.
Проводьте бiльше часу зовнi будинку у вихiднi. Новi знайомства можуть
бути кориснi для вашої кар`єри.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: 9.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам може здатися, що всi
проблеми вже у минулому.
Прозвучать новi пропозицiї
i почнуть реалiзовуватися давнi
плани. Але в першiй половинi тижня не пiддайтеся на провокацiї тих,
хто може заздрити вашому успiху.
З п`ятницi починається час, сприятливий для працевлаштування.
Вихiднi можна присвятити роботi,
якщо в цьому є необхiднiсть. Це на
рiдкiсть вдалi днi для оформлення
дiлових i особистих вiдносин.
Сприятливi днi: 7, 13; несприятливi: 12.

29 листопада в редакцію зателефонували з Королівки і повідомили, що в селі минулої ночі
якась невідома тварина знищила
кролів. Звернулися до сільської
ради, щоб з’ясувати, що сталося, а згодом самі виїхали на
місце. Разом з сільським головою О.А.Підвисоцькою та працівниками районного відділу міліції пішли до господаря Миколи
Олександровича Булаха, який
зазнав збитків.
– Йдіть за мною і побачите
усе своїми очима, – запропонував він.
У клітці лише один кролик
притаївся в куточку. А 11 лежали
на землі з перекушеними шиями,

в якого з 28 на 29 листопада було
розгромлено 11 кролячих кліток
і задушено 11 дорослих кролів.
На місце події виїжджали працівники санітарної та ветеринарної
служб. Вони взяли в лабораторію
трупи тварин. Під час розтину виявлено характерні для собачих
укусів сліди в області шийного та
грудного відділів. Наступної ночі
таке лихо трапилося у дворі Петра
Лук’яновича Левченка, де було задушено 22 кролі.
По селу навіть поширилися
чутки, що з’явилась якась надзвичайна істота з майже людським
інтелектом. Адже кролячі клітки
були відкриті тваринами. Але всі
ми добре знаємо, якими розумними та кмітливими можуть бути
брати наші менші – собаки, що
живуть біля людей. Ветеринарна
служба району радить населенню не розповсюджувати чутки з
даного приводу, а звернутись до
сільських голів, вжити заходів для
знешкодження бродячих собак на
території населених пунктів, щоб
запобігти подальшим нападам на
тварин, а, можливо, і на людей.
Крім того, ми пропонуємо
органам місцевого самоврядування та житлово-комунальному
господарству району організувати відлов бродячих собак з
подальшою стерилізацією їх у
районній лікарні ветеринарної
медицини.
Інф. “М.в.“

'

РАК (22.06-22.07)
Двi теми - робота i
здоров`я - мають для вас зараз прiоритетне значення.
Дiйте в своїх iнтересах, але не допускайте перевантажень. Ви вже
грунтовно витратилися в попередньому мiсяцi, i тепер вам варто економнiше розподiляти свої
кошти. Але у п`ятницю ви можете
зробити ще одне придбання, яке
вам необхiдне. У вихiднi займiться
пiдготовкою до майбутнiх свят.
Сприятливi днi: 10, 11; несприятливi: 13.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Ваша активнiсть у попередньому мiсяцi тепер
починає приносити плоди. Ви можете одержати вигiдну
пропозицiю або самi приступите до
нової справи, яка обiцяє пристойнi
дивiденди в майбутньому. Четвер i п`ятниця вiдповiднi днi для
фiнансових операцiй, можна зробити великі придбання. У вихiднi
влаштуйте свято для близьких, щоб
вiдзначити ваш успiх. Важливi подiї
можуть вiдбутися в особистому
життi в недiлю.
Сприятливi днi: 13; несприятливi: 9.

обезкровлені.
– А ви може щось бачили,
чули? – розпитую чоловіка, його
дружину та сина.
– Нічого та й собака в дворі не
гавкав. Хоч тієї ночі нам не до сну
було, ми постійно навідувалися
до корови, бо вона мала отелитися. Коли світало, лише тоді побачили, що сталося.
А наступного дня в односельця таким же чином загинуло 22
кролі, в Забуянні – 5.

'

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Виключно важливий тиждень для вирiшення питань
партнерства. Iнiцiатива може
виходити не вiд вас, але пропозицiї
вимагають уважного розгляду.
Зустрiч i розмова у вiвторок можуть
пiдтвердити якесь ваше рiшення.
Залиште собi час подумати до
вихiдних, а в недiлю можна дiяти.
Друга половина тижня сприятлива
для вiдряджень, поїздок в особистих справах. У вихiднi не обмежуйте себе у спiлкуваннi, вiдпочивайте
активно.
Сприятливi днi: 13; несприятливi: 8.

ЯКІСЬ МОНСТРИ ЧИ БРОДЯЧІ СОБАКИ?

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
В п`ятницю ви ствердитеся в своїх позицiях i
зрозумiєте, чого хочете. Велика частина вашої уваги буде зосереджена на стосунках у колективі. Можливо, зараз визначаються
основнi напрями на п`ять мiсяцiв
наперед, i ви можете взяти на себе
якесь нове навантаження. У вихiднi
багато приємних вражень принесе спiлкування з друзями. Можливi
новi романтичнi знайомства.
Сприятливi днi: 9, 11; несприятливi: 13.

'

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Плануйте все важливе на другу половину тижня. А в понедiлок i вiвторок
придiлiть увагу дрiбницям, сплатiть
рахунки, вирiшiть питання в рiзних
iнстанцiях. Господинi можуть порадувати близьких смачною випiчкою.
В п`ятницю добре підсумувати з
партнерами результати фiнансових
операцiй, домовлятися про майбутню спiвпрацю. Вихiднi спробуйте провести активно. У недiлю можна зробити великi придбання для
будинку.
Сприятливi днi: 7, 13; несприятливi: 12.

ПРИГОДА
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ОВЕН (21.03-20.04)
Активний пошук нової
роботи може дати результат. Конфлiкти i з`ясування
стосунків на початку тижня прагнiть
перевести в пошук компромiсу, але
не стримуйте змiн, якщо щось на
старому мiсцi вас не влаштовує.
Понедiлок i вiвторок сприятливi для
роботи з iнформацiєю, листування
i дiлових поїздок. У середу i четвер
бiльше часу придiлiть домашнiм
справам. За необхiдностi в цi днi
можна сходити до стоматолога.
Вихiднi присвятiть коханню або
особистим захопленням.
Сприятливi днi: 10, 12; несприятливi: 9.
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