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ШАНОВНІ ЮРИСТИ!
З нагоди Дня адвокатури прийміть найщиріші привітання та побажання добра,
міцного здоров’я, сімейного благополуччя.
Його величність Закон вашими устами повинен сказати рішуче слово, захистити
демократичні права громадян, забезпечити їм використання свобод, гарантованих
Конституцією.
Зичимо вам щастя, родинного тепла та достатку, натхнення та успіхів у вашій
нелегкій справі забезпечення правопорядку в незалежній Україні. Нехай здійсняться
найзаповітніші ваші мрії. Хай у ваших оселях завжди буде мир та злагода!

УРЯДОВА НАГОРОДА
ВІД ПРЕЗИДЕНТА БІЛОРУСІ
З нагоди 65-річчя визволення Білорусії в роки Великої Вітчизняної війни 12 наших
земляків удостоєні медалі від
Президента Білорусі. В урочистій обстановці їх було вручено
жителям Макарова Павлу Йосиповичу Добрянському (на знімку
момент вручення) та Степану
Савелійовичу Іщенку (інші нагороджені через свій похилий
вік та слабке вже здоров’я не
змогли приїхати у райцентр).
Цю почесну місію виконали
голова
райдержадміністрації
В.М.Горбик та голова районної
ради М.Д.Вараницький.
Інф. „М. в.”.

* * *

ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ МІЛІЦІЇ!
Це професійне свято людей, яких просто не можна не поважати. У працівників
міліції – мужня та почесна професія. Переконані, що завдяки відповідальному ставленню до службових обов’язків, вмінню долати труднощі та за умови всебічної підтримки з боку суспільства, працівники міліції з честю виконають поставлені завдання
із зміцнення законності та правопорядку в Україні.
Шановні працівники Макарівського РВ ГУ МВС України в Київській області! Хай
тяжкий, але почесний обов’язок озивається лише людською вдячністю, нехай береже вас доля від втрати товаришів.
Бажаємо вам щастя, міцного здоров’я, родинного тепла та затишку, успіхів у
службі, здобутків в ім’я України. Найкращі побажання вашим рідним і близьким, які
поділяють труднощі вашого напруженого життя!

* * *

ЗІ СВЯТОМ, ЕНЕРГЕТИКИ!
Символічно, що саме взимку, коли всі особливо потребують затишку в домівках,
служителі енергії, вершителі світла і тепла відзначають своє свято.
Люди, які присвятили себе енергетиці, – стійкі характером, мужні і віддані обраній
професії. Шановні працівники енергетичної галузі району! Нехай завжди вам світить
родинний теплий вогник – вічне джерело наснаги і любові!
Від щирого серця бажаємо вам енергії у вирішенні життєвих і виробничих завдань, подальшого зростання творчих досягнень, гармонійного поєднання здобутків
ветеранів-енергетиків з енергією молодого покоління!

* * *

24 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ АРХІВНИХ УСТАНОВ
Шановні працівники архівних установ району, вітаємо вас з професійним святом.
Збираючи документальні матеріали, ви виконуєте важливу суспільно значущу справу. Вашим розумом і стараннями формується потужний інформаційний ресурс нашого району. Переконані, що ви й надалі збагачуватимете кращі традиції своєї професії, віддано і сумлінно служитимете обраній справі.
Зичимо вам міцного здоров’я, щастя, добра і нових успіхів у творчому пошуку.
Нехай злагода і достаток панують у ваших родинах.
Володимир ГОРБИК,
голова райдержадміністрації.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

БУДЬТЕ З НАМИ – ЧИТАЙТЕ
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

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

У „КАПІТОШЦІ”
ЗАТИШНО І РАДІСНО

Одинадцятого грудня у Колонщині відкрили дитсадок „Капітошка”. А збудувала його
дітям Міжгалузева науково-виробнича фірма
МНФК за кошти місцевого бюджету.
Завітали на радісне
свято керівники району — голова районної
державної адміністрації Володимир Миколайович Горбик, голова

районної ради Микола
Данилович Вараницький, заступник голови
райдержадміністрації Олег Миколайович
Майстренко, завідую-

чий відділом освіти району Віктор Омелянович Гартфіль.
Голова
районної
державної адміністрації та голова районної
ради перерізали символічну стрічку і віддали її працівникам дитячого садочка, щоб вони
зберігали цей своєрідний символ й вручили

ПІДБИТО ПІДСУМКИ,
ПРИЙНЯТО ПРОГРАМУ

дітям святкові подарунки.
Приміщення дитсадочка освятив отець Володимир та ігумен Філарет із Лишні.
Вдячні батьки вручили коровай сільському
голові Юлії Володимирівні Пелешок за її ініціативу в цій справі.

'

СТОР. 3

ПИТАННЯ РУБА

ЧОМУ “РІК МОЛОДІ” НАСПРАВДІ
ОБЕРНУВСЯ “ РОКОМ БЕЗ МОЛОДІ”?

Відповідь на це хочуть отримати члени понад 100 молодіжних громадських організацій, які об’єдналися разом, аби змусити чиновників реалізувати їм обіцяну і розрекламовану державну програму підтримки молоді
Справа в тому, що в липні минулого року, підтримавши ініціативу міністра у справах сім’ї, молоді та спорту,
Президент України видав Указ про
проведення у 2009-му “Року молоді”.
Документ передбачав гарантування
молоді першого робочого місця, до-

помогу у вирішенні житлових проблем,
збільшення асигнувань на реалізацію
молодіжної політики, підтримку молодіжних організацій, створення нових
молодіжних теле- і радіопрограм, а
також Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді тощо. Тоді

ж пройшла і галаслива піар-кампанія.
Проте, як, на жаль, занадто часто у
нас буває, відчутних конкретних дій
за нею не відбулося. І сьогодні добра ініціатива майже забута. Про це
свідчать опитування: 97 відсотків молоді взагалі не пам’ятають, не знають
і, навіть, не чули про таку програму,
а 85 відсотків серед тих, хто й чули,
вважають, що навряд чи її збирались
реалізовувати.
СТОР. 3
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Наш індекс: 61291

Поштові послуги:
на 6 міс. - 2.55 грн.,
на рік - 3.90 грн.

15 грудня 2009 року відбулося засідання колегії
райдержадміністрації, яке провів голова райдержадміністрації В.М. Горбик. У ньому взяли участь
голова районної ради М.Д. Вараницький, також керівники підприємств, установ, організацій, сільські
та селищні голови.
З доповіддю «Про стан економічного та соціального розвитку району у 2009 році» та «Проект
Програми соціально-економічного та культурного
розвитку району на 2010 рік» виступив заступник
голови райдержадміністрації П.І.Левковський.
В обговоренні доповіді взяли участь начальник
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації В.В. Пономаренко, голова ради підприємців Макарівського району Л.О. Димарчук,
сільські голови Наливайківки М.М. Радченко та
Лишні – А.А. Шевчук.
На колегії було розглянуто питання «Про виконання Програми розвитку фізичної культури та
спорту в районі на 2007-2010 роки» (доповів начальник відділу з питань фізичної культури та
спорту райдержадміністрації О.О.Сичевський). Із
співдоповіддю виступив директор Макарівської
дитячо-юнацької спортивної школи О.О. Підорін.
Про підсумки літнього відпочинку дітей району в
2009 році проінформував заступник голови райдержадміністрації О.М. Майстренко. Доповнила його
виступ заступник головного лікаря центральної районної лікарні В.С. Калмикова.
СТОР. 4

'

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

2

№ 51 18 грудня 2009 р.

Сьогодні ці чоловіки, яких бачите на знімку разом з головою райдержадміністрації
В.М.Горбиком та головою районної ради М.Д.Вараницьким, усміхаються. А був час, коли
на суворих їх обличчях можна було прочитати біль і тривогу, тривогу за те, як приборкати
вогонь на Чорнобильській АЕС, де сталася одна з найбільших техногенних катастроф
ХХ століття, за людей, котрі проживали у зоні лиха. Не всі, лише часточка (багатьох вже
немає в живих), зібралися минулого понеділка – у День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у залі засідань райдержадміністрації. З цієї нагоди голова райдержадміністрації В.М.Горбик та голова районної ради М.Д.Вараницький
привітали мужніх людей і вручили грамоти та грошові винагороди - В.О.Кулакову,
Л.С.Коржу, В.І. Петрушенку, В.А.Данькевичу, Г.О.Петрушенку. На жаль, не зміг прийти
О.О.Опанасенко, але йому також пізніше буде вручена грамота та грошова винагорода.
Від Макарівської селищної ради привітав учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС селищний голова Г.П.Здольник і вручив подяки та грошові винагороди
А.А.Захарченку, Б.М.Руденку, В.К Микоші. Такими ж подяками нагороджені О.О.Карпова,
О.А. Михальченко.
На закінчення церемонії М.Д.Вараницький ще раз подякував від районної ради й
себе особисто ліквідаторам за їх мужність і героїзм, проявлені у ході боротьби з наслідками аварії на ЧАЕС, побажав усім здоров’я, наснаги, родинного щастя.
- Весь світ дивувався, - наголосив він, - що наш народ вистояв, врятувавши не тільки
свою державу, а й інші країни від техногенної катастрофи. 14 грудня 1986 року було завершено будівництво саркофагу над зруйнованим реактором.

ОФІЦІЙНО

КАБМІН НЕ МОЖЕ ПОДАТИ
ДО РАДИ ДООПРАЦЬОВАНИЙ
БЮДЖЕТ-2010
Кабінет Міністрів України не може подати до Верховної Ради доопрацьований проект держбюджету на 2010
рік, оскільки парламент не задав уряду вектор доопрацювання. Про це в інтерв’ю журналістам заявив Перший
віце-прем’єр-міністр Олександр Турчинов.
О.Турчинов зазначив, що в останньому рішенні Верховної Ради щодо проекту бюджету на 2010 рік є пункт,
яким бюджетному комітету парламенту доручається надати пропозиції до проекту держбюджету.
“Для нас пропозиції – це так звані висновки і пропозиції, які чітко регламентовані згідно з Бюджетним кодексом, вони повинні бути збалансовані. Саме таких висновків ми, на жаль, не отримали, тому Верховна Рада не
виконує навіть тієї постанови, яку сама прийняла. Тобто
постанови, згідно з якою вони на доопрацювання передали бюджет і водночас не дали пропозицій, в якому
напрямі його доопрацьовувати. Доопрацювання – це цікавий процес, але уряд від Верховної Ради повинен чітко отримати вектор доопрацювання, тобто, які позиції,
на їхню думку, треба збільшити і за рахунок чого. Ось ця
пропозиція відповідно до чинного законодавства. Таких
пропозицій ми, на жаль, не отримали. Як тільки вони надійдуть, ми будемо розуміти, в якому напрямі ми повинні
доопрацювати бюджет для того, щоб це не було просто
витраченим часом не тільки уряду, але й тієї ж Верховної
Ради, і щоб не давати нових підстав і поля для зловживань і спекуляцій”, – наголосив О.Турчинов.
Нагадаємо, на основі уточнених макропоказників
Мінфіну під час доопрацювання до другого читання проекту Закону “Про Державний бюджет України на 2010 рік”
доручено визначити доходи зведеного бюджету на рівні
328,3 млрд. грн., витрати – на рівні 360,9 млрд. грн.
20 листопада Кабмін обіцяв, що подасть до Верховної
Ради новий проект держбюджету на 2010 рік протягом
двох тижнів.
Водночас два тижні закінчилися, а допрацьований
проект державного бюджету (станом на п’ятницю) до
парламенту не надійшов. Про це повідомив Голова Верховної Ради Володимир Литвин. За його словами, до виборів бюджет прийняти не встигнуть.

ЯК ПОДОЛАТИ КОРУПЦІЮ?

Володимир Литвин пропонує Україні іти власним шляхом
Камерун, Еквадор, Кенія, Сьєрра-Леоне, Зімбабве, Україна.
Здавалося б, між згаданими африканськими країнами і нашою
державою нічого спільного бути не може. Але це не так. Саме в
такому оточенні опинилася сьогодні Україна у рейтингу корумпованості різних країн світу, який складається щорічно експертами
міжнародної організації “Transparency International”. Рейтинг 2009
року, який нещодавно став надбанням громадськості, пригнічує:
за останні кілька років наша держава скотилася з 99 місця (2006
рік) до 146, на якому є сусідами з сонячними згаданими країнами.
Всього у списку фігурує 180 суверенних держав. До «дна» залишилося не так вже і далеко...
Подолати корупцію намагаються скрізь. Однак успішність поки
що довели дві моделі. Перша – так
звана Сінгапурська або Азійська

ВИБОРИ БУДУТЬ І БЕЗ
БЮДЖЕТУ-2010
У Міністерстві фінансів
України запевняють, що,
незважаючи на неухвалений закон про державний
бюджет на 2010 рік, проблем з фінансуванням
проведення виборів не
буде, оскільки всі витрати забезпечує уряд. Про
це заявила представник
Мінфіну Лариса Хомутова
у ЦВК під час семінарунаради з питань фінансового і матеріальнотехнічного забезпечення
підготовки і проведення
виборів.
Як передав кореспондент ЛІГАБізнесІнформ,
Л.Хомутова зазначила, що
оскільки виборча кампанія охоплює два бюджетні
роки, її фінансування має
здійснюватися з бюджетів
2009 і 2010 років, до того
ж у поточному році проблем з фінансуванням виборчих комісій немає. Що
стосується
наступного
року, Л.Хомутова зазна-

чила, що на сьогоднішній
день невідомо, коли буде
прийнято бюджет-2010.
“До прийняття цього
закону і затвердження розпису бюджету на наступний
рік Міністерство фінансів
1 січня 2010 року затвердить тимчасовий розпис
фінансування державного
бюджету на 2010 рік”, - зазначила вона.
Водночас Л.Хомутова
наголосила, що Кабінет
Міністрів доручив Мінфіну забезпечити у січнілютому 2010 року витрати на проведення виборів
в обсязі 969,6 млн. грн.
“Тобто виборчий процес
у нас буде профінансовано незалежно від того,
що бюджет не прийнято”,
- додала вона.
Нагадаємо, загальний
обсяг витрат на підготовку до проведення виборів
у 2009 році становить 47
млн. 800 тис. грн.

схема. Головне місце в ній займає
суворий контроль держави над діяльністю чиновників, помножений
на жорстокі покарання за хабарництво та інші прояви корупції. Система передбачає також дерегуляцію
економіки, спрощення оподаткування, підвищення незалежності
судів і зарплат чиновників. Проте
головний акцент робиться все ж
таки на жорстке і невідворотне покарання корупціонерів.
Друга схема – Шведська або
Скандинавська, робить наголос на
ліквідації самої можливості корупції. Досягається це за рахунок лібералізації економіки, максимальної
публічності в державних справах
і високих етичних нормах, які держава ставить перед держслужбовцями. Щодо покарань, то, наприклад, у Фінляндії, яка також досягла
великих успіхів у боротьбі з корупцією, покарання за хабарництво
навіть за українськими мірками виглядає просто смішно. Максимум,

що може отримати фінський хабарник – це чотири роки тюремного
ув’язнення. Але якщо порушення
не дуже серйозне, зазвичай чиновник відбувається
штрафом.
Втім,
система побудована на принципі «не в грошах
справа»:
крім
штрафу, чиновник
отримує таку порцію презирства
від співгромадян,
на тлі якої навіть
тюремне покарання може здатися
благодаттю.
А що ж Україна? За якою схемою бореться з
корупцією наша
держава? А ні за
якою! Наша біда в
тому, що корупція
вже стала частиною економічної
і політичної системи. Тобто, питання
боротьби
з корупцією потрібно вирішувати
багато в чому за
допомогою політики. Великі надії
покладаються на
майбутні вибори
президента. Однак аналіз програм
провідних
кандидатів веде
до однозначного висновку: при всій
різноманітності ідеологій і напрямків, серйозну, справді ефективну
програму боротьби з корупцією
зміг запропонувати тільки голова
Верховної Ради Володимир Литвин.
В принципі, дивуватися цьому не
варто: загальновизнано, що з лідерів президентських перегонів тільки
Володимир Литвин не пов’язаний з
великим бізнесом, який не надто
зацікавлений у боротьбі з корупцією. А немає зобов’язань перед
корумпованим бізнесом – немає і
перешкод для реальних дій з викорінення цього зла.
Що ж має намір зробити Володимир Литвин, ставши президентом? На перший погляд, голова
Верховної Ради віддає перевагу
«сінгапурській» моделі. «Прирівняти корупцію до державної зради.
Обов’язкове декларування доходів
і витрат держслужбовців, членів їх
сімей; позбавляти пенсійного забезпечення держслужбовців, які

притягуються до відповідальності
за хабарництво, зловживання службовим становищем. Обов’язкова
конфіскація незаконно придбаного
майна; скасувати умовні терміни та
амністію за корупційними статтями; заборонити держслужбовцям
вищих рангів працювати в комерційних структурах протягом трьох
років після звільнення з держслужби; переатестація державних службовців на предмет перевірки їх професійної придатності та належності
до комерційних структур; відбудова народного контролю; розробка
стандарту якості державних послуг,
які надають населенню чиновники.
Негайне звільнення тих, на кого є
скарги громадян ... »
Проте ретельніше вивчення
програми Володимира Литвина
дає підстави вважати, що спікер не
пропонує країні «сінгапурський варіант» в чистому вигляді. «Сприяння малому та середньому бізнесу,
зменшення податкового навантаження, спрощення податкової системи та процедур отримання кредитів, створення державної системи
підтримки підприємців-початківців,
введення у практику заявного характеру реєстрації підприємств;
затвердження виборчого кодексу,
запровадження виборів до Верховної Ради за відкритими списками,
до місцевих органів влади – за мажоритарною виборчою системою;
впровадження публічного механізму звітності депутатів, спрощеної
системи їх відкликання...» – усі ці
пункти з програми Володимира
Литвина є своєрідним відображенням елементів «шведської системи». Тобто, по суті, Литвин пропонує Україні власний унікальний
шлях боротьби з корупцією, у якому
враховується краще з продуманого
і випробуваного в усьому світі.
Слід відзначити, що Володимир Литвин став прихильником
комплексного вирішення проблеми корупції не сьогодні. Розуміння
того, що питання самим лише посиленням покарання для корупціонерів не вирішити, прийшло до
спікера давно. «Я пропоную такий
спосіб боротися з корупцією: проголосувати пакетом за скасування депутатської недоторканності,
скасування всіх пільг, за скасування
виборів на пропорційній основі, за
зменшення кількості депутатів до
300 і провести ще одні дострокові
вибори в округах», – ці слова спікера у розпал парламентських дебатів з питань боротьби з корупцією
датуються 2007 роком. Якби інші
політики прислухалися тоді до Володимира Литвина, якби проявили
політичну волю і бажання реально
боротися з «бичем економіки», то,
можливо, і не фігурувала сьогодні
Україна у списку корупції в компанії
зі Сьєрра-Леоне та Зімбабве. Однак ситуацію ще не пізно виправити: сьогодні обирати де бути Україні – серед африканських країн, або
між Сінгапуром і Швецією будуть
вже не політики, а народ.
Олександр ІВАНЕНКО.
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ЖИТЕЛІ МАКАРІВЩИНИ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ З АНАТОЛІЄМ ГРИЦЕНКОМ!
21 грудня 2009 року о 16-00 у приміщенні Палацу
культури м.Фастів (Київська область) відбудеться зустріч кандидата в Президенти України Анатолія Гриценка з виборцями Макарівського та Фастівського районів.
Запрошуємо жителів Макарівщини, прихильників Анатолія Гриценка, взяти участь та поставити свої запитання кандидату в Президенти України! Адреса проведення зустрічі:
м.Фастів, Київська обл., пл.Перемоги,1.
Бажаючі взяти участь, звертайтеся до представництва
ВГО «Громадянська позиція» в Макарівському районі за
адресою: смт.Макарів, вул.Пушкіна, 3 або за телефоном 097555-85-87.

У „КАПІТОШЦІ”
ЗАТИШНО І РАДІСНО
(Закінчення.
Поч. на 1 стор.)
Привітав із таким радісним днем
дівчаток та хлопчиків відомий в Україні
та за кордоном художник наш земляк
Анатолій Петрович
Марчук із Козичанки. На свято прибули
працівники
республіканських
видань
„Голосу
України” та „Урядового кур’єра”.
Першими вихованцями дитсадка стали тринадцять
дівчаток та сім хлопчиків. Для них відкрили двері прекрасні ігрові кімнати,
спальня, зала. Приміщення збудовано

з поглядом на перспективу. В ньому є
кухня, пральна, резервна кімната для
хлопчиків та дівчаток, які прийдуть у
дитсадок пізніше. Підлога в групах,
ігрових
кімнатах,
туалеті з підігрівом.
Дитячій радості
не було меж. Хлопчики та дівчатка
співали пісні та
читали вірші. Вони
разом з гостями
з великою радістю оглянули усі
кімнати у новому
будинку, в якому
вони будуть сумлінно
готування
до навчань у школі. А старші друзішколярі подарували свій концерт.
Іван КАРУН.

ЦІКАВА СПІВПРАЦЯ,
ОБМІН ДОСВІДОМ
Кожне засідання районної літературної студії «Сузір’я» – цікава співпраця,
обмін досвідом, щире спілкування, відкритість, єднання творчих особистостей
району. Вихованці «Сузір’я» відвідують
не лише засідання районної літстудії, а й
засідання обласної літстудії «Паростки»
та Міжнародного журналу «Ренесанс»,
беруть активну участь у літературних конкурсах та фестивалях різних рівнів. Не так
давно керівник літстудії І.Л.Годенков був
запрошений на ІІ з’їзд спілки Конгресу літераторів України, де представляв поетів
Київської області і презентував роботи
поетів Макарівщини.
А минулого тижня на черговому засіданні літстудії Ігор Леонідович вручив грамоти переможцям районного літературного конкурсу «Дивослово». За активну
участь у конкурсі грамотою нагороджено
Андріївське і Ніжиловицьке НВО, третє
місце отримала учениця Чорногородської
ЗОШ Тетяна Колоша, друге — учениця
Комарівського НВО Наталія Макаренко,
перше виборола Світлана Ходаківська з
Макарова.
Творчими здобутками ділилися старші колеги – поети Паша Гран з Леонівки,
Галина Кравченко, Ігор Годенков. Читали
свої нові вірші і вихованці: Марина Котляр, Лариса Плевако та Марина Філатенко з Гавронщинського НВО, Ірина Сопленко та Анна Ткаченко з Ніжиловицького
НВО, учениця Бишівської ЗОШ Вікторія
Мкртчян.
Вони отримали цінні поради від старших колег, які бажали їм наполегливо працювати, вдосконалюючи техніку написання
вірша, спостерігати за природою, багато
читати, збагачувати свою образну систему.
Галина ГЕРАСИМЕНКО.

3
ПАМ’ЯТАЙМО ПРО ДУХОВНІСТЬ

Приємно, що у наші
непрості часи знаходяться люди, які не забувають,
що попри звичайні життєві
проблеми, існує ще й те,
що важливіше за мирське
життя – духовність та віра
в Бога.
Саме дякуючи таким
людям над стріхами осель
у селі Наливайківка незабаром засяє хрест нової
церкви.
Будівництво храму в
селі розпочалося ще влітку
2008 року. Зараз вже зведено стіни нової
церкви, лишилося
закінчити
покрівлю.
Зрозуміло, що
через
складну економічну
ситуацію
зібрати гроші на
будівництво не
просто.
Втім,
завжди знаходяться
люди,
які не можуть
байдуже дивитися на стіни
недобудованого храму.
Розповідає ієрей Віталій.
- Старожили часто згадували, що колись у селі
була дуже велична храмова споруда, збудована із
дерев’яного зрубу без єдиного цвяха. Але вона була

зруйнована. І прихожани
мріяли відродити храм,
який був у них колись.
Хоча село у нас велике
– близько 700 дворів, будівництво у наш скрутний
час йде не так швидко, як
планувалося. Не вистачає
коштів для завершення
робіт. Але з Божою допомогою та за підтримки меценатів сподіваємося завершити будівництво вже
навесні 2010 року.

до нього з проханням посприяти у завершенні будівництва храму. Минуло
лише кілька днів, і значну
частину коштів на завершення покрівлі церкви нам
було передано.
Хочу висловити глибоку подяку голові Київської
обласної організації Партії
регіонів Юрію Бойку за те,
що він одразу відгукнувся
на наше прохання і виділив
фінансову допомогу на до-

Мені дуже приємно, що
є люди, які взяли близько
до серця потреби мешканців села у духовному спілкуванні з Богом.
Нещодавно під час робочої поїздки до нашого
села голови Макарівської
організації Партії регіонів
Віктора Гудзя я звернувся

будову храму. Сподіваюся,
що така ініціатива знайде
відклик у серцях інших людей, які за велінням серця
допомагатимуть у будівництві храмів, а відтак – у
відродженні духовності в
нашій країні.
Валентина ПОЛІЩУК.

НА КИЇВЩИНІ ДЕМОНСТРУЮТЬ
ПРАВООСВІТНИЦЬКЕ КІНО
З 11 по 31 грудня у Київській області у рамках програми шостого Міжнародного фестивалю Docudays Ua “Дні
документального кіно про права людини в регіонах України” триватиме Фестиваль правоосвітницького кіно.
Організаторами фестивалю виступили Головне управління юстиції
та Головне управління освіти і науки у
Київській області, Координаційна рада
молодих юристів, молодіжна громадська організація “Рада молодих юристів та менеджерів”.

Протягом грудня в районах Київщини демонструватимуться фільми
правоосвітницької тематики. Діапазон
тем, розкритих документалістами, –
від екстремальних історій про людей,
які живуть в умовах війни, природних
або інших катастроф – до проблем
тендерної рівності, дискримінації, порушення прав дітей. Особливе місце
посідають історії людей, які перемогли життєві обставини, відстояли свої
права й досягли мети.
З інформагентств.

ЧОМУ “РІК МОЛОДІ” НАСПРАВДІ
ОБЕРНУВСЯ “ РОКОМ БЕЗ МОЛОДІ”?

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
У відповідь на невиконання
доленосного для молоді указу в листопаді цього року молодь розпочала свою “контркампанію” під назвою “Рік без
молоді”. За короткий проміжок часу вона об’єднала великі
і абсолютно різні за політичними поглядами молодіжні організації з усіх куточків України.
Серед них - органи студентського самоврядування, молодіжні ради різних міст, молодіжні друковані та електронні
ЗМІ, клуби різного спрямування, громадські організації та їх
об’єднання.
За словами голови Всеукраїнського молодіжного громадського об’єднання “Демократичний альянс” Василя
Гацька, у контр-кампанії дві
мети: “Довести шляхом аналізу, що “Рік молоді в Україні”
повністю провалено, і змусити
високопосадовців реалізувати
задекларовану ними державну
підтримку української молоді
вже поза межами року молоді,
оскільки він добігає кінця”.
Аналізуючи
державні
зобов’язання у сфері молодіжної політики, Василь Гацько
зазначив, що їх умовно також
можна розділити на дві частини: перша - це ті, які легко
обчислити і довести їхнє неви-

конання, друга - ті, що мають
дуже нечіткі формулювання,
такі як “сприяти” і “підтримати”, які оцінити досить важко.
Не піддається логіці й той
факт, що, незважаючи на те,
що цьогорічний бюджет Міністерства у справах сім’ї, молоді
та спорту залишився майже
без змін, фінансування заходів на виконання молодіжної
політики в “Рік молоді” (попри обіцянки його збільшити)
було навпаки зменшено майже втричі. Якщо в минулому
році на підтримку дитячих та
молодіжних
всеукраїнських
громадських організацій було
передбачено 15 мільйонів гривень, то в цьому році - тільки
п’ять мільйонів.
Майже не здійснюється допомога молодим сім’ям. У 2008
році пільгові кредити на житло
отримало менше одного відсотка зі 122 тисяч молодих сімей,
зареєстрованих у Державному
Фонді сприяння молодіжному
будівництву, а в Держбюджеті
2009 року фінансування цієї
державної програми взагалі
не передбачено.
Наталія Якуніна - керівник
секретаріату “Всеукраїнської
студентської ради” більш детально зупинилася на проблемах студентства. Зокрема,
вона висловила стурбованість

тим, що й досі не проіндексовані стипендії. “Це мало бути
зроблено ще з минулого місяця. Нам обіцяли, що стипендії
буде піднято, але нічого не
зробили. Прожити на такі гроші неможливо. Це навіть менше прожиткового мінімуму”,
– обурюється вона.
Щодо стану студентських
гуртожитків в Україні, на думку
Наталії Якуніної, він не просто
жахливий, а найжахливіший в
Європі. Цього року лише єдиний
у державі вищий навчальний
заклад - Національний університет “Львівська політехніка”
- отримав від Міністерства науки і освіти України видатки на
ремонт гуртожитку. В багатьох
інших гуртожитках немає гарячої води, будівлі напіврозвалені,
студенти мешкають у маленьких кімнатах по п’ять чоловік.
Не працює і державна програма з працевлаштування.
Звісно, це не просте питання
і те, яким чином воно має вирішуватися, можна обговорювати, сперечатися, але прикро
те, що це питання навіть не
піднімається. Студенти кинуті
напризволяще. Хоча половина
з них навчаються за держзамовленням і за кошти Державного бюджету, ніякого працевлаштування, задекларованого
Міністерством освіти і науки

України, їм не забезпечено.
Яке ж це держзамовлення?
“Сьогодні йдеться про
створення Всеукраїнської студентської ради при Кабінеті
Міністрів. Але, щоб бути туди
делегованим, керівник органу студентського самоврядування має заплатити кошти з
власної кишені або поїхати за
рахунок вищого навчального
закладу шляхом відрядження.
Якщо держава зацікавлена,
чому вона не знайде для цього
кошти?”, - дивується керівник
секретаріату “Всеукраїнської
студентської ради”.
Звичайно, всі проблеми, що
виникли в молодіжній політиці,
загострила світова фінансова
криза. І одне тільки Міністерство у справах сім’ї, молоді та
спорту не в змозі їх вирішити.
Проте, молодь апелює до нього, бо саме на нього покладено
відповідальність щодо координації “Року молоді” в Україні.
До міністерства направлено
вже близько трьох з половиною тисяч поштових і близько
трьох тисяч електронних листів, сотні факсових звернень.
Але належної реакції і аргументованих пояснень, за словами
студентських активістів, ними
так і не отримано.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ,
(УКРІНФОРМ).
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(З доповіді заступника голови райдержадміністрації П.І.Левковського на колегії)

Промислові підприємства району за
11 місяців 2009 року виробили продукції
на суму 123 млн. грн., що більше проти
відповідного періоду минулого року на
21,2%. Всупереч фінансовій кризі та далеко непростих умов керівникам підприємств
вдалося зберегти трудові колективи та реалізувати ряд проектів щодо нарощування
виробництва продукції. У порівнянні з відповідним періодом минулого року найбільший ріст обсягів промислового виробництва досягнули філія дослідного заводу з
виробництва ветеринарних препаратів ВАТ
ВНП „Укрзооветпромпостач”, ВАТ „Плахтянський дослідний завод ветпрепаратів”.
Приріст обсягів виробництва на 15,9 відсотка у порівнянні до даного періоду минулого
року мають у ДП AT «Київхліб «Макарівський
хлібозавод», на 4% - ТОВ «Слобода Ко».
В аграрному секторі економіки Макарівщини спостерігаються позитивні зрушення. Зокрема, в усіх категоріях господарств очікується збільшення поголів’я ВРХ
на 4342 голови, в тому числі корів - 1883. У
порівнянні до наявного поголів’я корів станом на 1.01.2009 р. зменшилося їх на 240.
Маємо збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва, а саме: на
1.11.2009 року валовий надій молока становив 5579 тонн, що на 28 тонн більше, ніж
за відповідний період минулого року; надоєно молока на корову 4060 кг, що на 1140 кг
більше, ніж за відповідний період минулого
року; реалізовано м’яса 362 тонни, в тому
числі яловичини - 356 тонн, свинини - 2,2
тонни, баранини - 0,9 тонни та страусиного
м’яса - 2,9 тонни. Одержано яєць 150852
тисячі, що на 9768 тисяч більше, ніж за відповідний період минулого року; одержано
яєць на курку-несучку 244.
Станом на 1.11.2009 у сільськогосподарських підприємствах району заготовлено 1776 тонн сіна, що на 174 тонни більше,
ніж за відповідний період минулого року;
сінажу - 6040 тонн (+3070); силосу – 15233
(+7733); зернофуражу - 1518 тонн. На одну
умовну голову заготовлено 20,4 центнера кормових одиниць, що на 5 кормових
одиниць більше, ніж у минулому році. Найкраще спрацювали ТОВ «Агрофірма «Київська» с. Маковище та ТОВ «Добробут» с.
Чорногородка.
У районі функціонує 38 загальноосвітніх
навчальних закладів, де охоплено навчанням 4399 учнів. Мережу загальноосвітніх
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навчальних закладів складають: 2 ліцеї, 12
навчально-виховних об’єднань „загальноосвітня школа - дитячий садок”, 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів і 8 - І-ІІ ступенів. Протягом поточного року продовжувалася робота з
профілізації старшої школи, комп’ютеризації
навчальних закладів та забезпечення їх телекомунікаційними засобами виходу до швидкісної мережі Інтернет.
З метою підготовки закладів освіти
до роботи у 2009-2010 навчальному році
здійснено поточні ремонти у всіх школах, в
окремих проведено капітальні ремонти.
У районі діє 31 дошкільний навчальний заклад (з них 12 у складі навчальновиховних об’єднань), у яких суспільним вихованням охоплено 1057 дітей. За останні
роки спостерігається кількісний ріст дошкільних закладів, збільшення мережі
навчально-виховних об’єднань «загальноосвітня школа - дитячий садок». З 10 грудня
цього року відновлено роботу дошкільного
закладу в с. Колонщина. У ДНЗ с. Калинівка
та с. Новосілки введено в штат посади інструкторів з фізичного виховання. З метою
поліпшення матеріально-технічної бази
придбано меблі на суму 30 тис. грн. для дитячого садка Мостищенського навчальновиховного об’єднання.
У дитячому будинку «Барвінок» виховується 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У закладі
постійно проводиться робота щодо соціального захисту вихованців, їх соціальної
адаптації, створюються умови для здобуття ними повноцінної освіти.
Завершено ремонтні роботи та здано в
експлуатацію Макарівську дитячу юнацькоспортивну школу.
Основними напрямками роботи закладів культури є організація та змістовне дозвілля молоді, відродження звичаїв та обрядів нашого краю, проведення районних
оглядів-конкурсів, фестивалів, створення
належних умов для самодіяльної творчості.
Саме в звітному році за підтримки райдержадміністрації, районної ради, сільських та
селищних рад проведена велика робота по
створенню належних умов для роботи в закладах культури.
Передбачається, що кількість малих
підприємств збільшиться на 9% і досягне
372 одиниць. Кількість фізичних осібпідприємців складає 2300, що майже на
4% більше, ніж у 2008 році.
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У загальній сумі надходжень податків і
платежів частка надходжень до бюджетів
усіх рівнів від малого бізнесу становитиме
27,7%, а загальна сума надходжень від малого підприємництва досягне 25 млн. грн.
(у 2008 році - 35,5 млн. грн.).
Обсяг прямих іноземних інвестицій (наростаючим підсумком) складе 3491,3 тис.
дол. США, що на 35% більше, ніж у 2008
році. У розрахунку на одну особу їх обсяг
становитиме 87,5 дол. США.
В даний час у районі впроваджуються
наступні інвестиційні об’єкти: в с. Колонщина ТОВ „Сучасні технології будівництва”,
будівництво житлово-розважального комплексу (Росія); у с. Березівка – ТОВ „Компанія Реал Буд”, готельний комплекс (Росія),
ТОВ „Моньє”, будівництво виробничоскладського комплексу (Німеччина); у
с. Калинівка — ТОВ „Сканія”, автоцентр
(Швеція); у с. Колонщина — ТОВ „Європоліс Проперті Холдінг”, логістичний центр
(Австрія); у с. Гавронщина — ТОВ „Гольф
енд Кантрі Клаб” (австрійський капітал).
У 2009 році буде реалізовано 22 інвестиційні проекти на суму 189,6 млн. грн.
Однак протягом 2009 року не вдалося повністю подолати спад виробництва
та стабілізувати ситуацію у деяких підприємствах. У зв’язку зі зменшенням замовлень на готову продукцію, коливанням
цін на сировину та втратою ринків збуту,
припиненням кредитування та зниженням
купівельної спроможності підприємств і
населення у порівнянні з 2008 роком відбулося скорочення обсягів промислового
виробництв на 63,9 % на “Унаві-2”, на 58,1
% - на ТОВ “Цегельний завод” та 42,7% - на
ТОВ „Фабрика „Світанок”.
Однією з найбільш постраждалих галузей від наслідків світової кризи є будівельна. У 2009 році через зменшення обсягів інвестицій у житлове будівництво,
що пов’язано з припиненням іпотечного
кредитування та відсутністю державної
підтримки, добудови будинків з рівнем
готовності понад 70% очікується ввести
в експлуатацію 45 тис. кв. м житла, що на
18,6% менше, ніж у 2008 році.
Продовжуються
роботи
з благоустрою населених пунктів.
Об’єкти житлово-комунальної сфери
працюють у звичному режимі з дотриманням необхідного температурного режиму
в приміщеннях закладів охорони здоров’я,
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дитячих дошкільних закладів, закладів
культури та освіти, підприємств, установ та
організацій.
Важливою сферою економічного розвитку залишається робота з газифікації
населених пунктів. За звітний період здано
в експлуатацію газопроводів різних тисків
43,267 км. За 9 місяців року газифіковано
386 будинків.
У районі ведеться спрямована робота
щодо формування ефективної експортної
політики, зокрема утримання і розширення
ринків збуту продукції, розвитку договірноправової бази Макарівського району з
регіонами інших країн світу. В 2009 році
очікуваний обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становитиме 7 млн. доларів США, що на 3,5% менше у порівнянні з
2008 роком.
Обсяг імпорту товарів у порівнянні з
показниками 2008 року зменшиться на
4,6% і передбачається на рівні 8,7 млн. доларів США.
Обсяг роздрібного товарообороту очікується на рівні 322 тисячі гривень, що у
порівнянні з 2008 роком (у реальному вимірі) більше на 23,3%.
На ринку праці нашого району зростання безробіття у 2009 році не відбулося.
Станом на 1 грудня рівень зареєстрованого безробіття в районі становить 1,87%, що
менше на 1,33%, ніж в аналогічному періоді минулого року. Найбільше було зареєстровано безробітних у лютому 2009 року.
Працевлаштовано 322 безробітних. До
громадських робіт було залучено 247 безробітних.
Аналізуючи виконання планових завдань власних і закріплених доходів за 11
місяців року, слід відмітити, що до бюджету району надійшло доходів у сумі 39942,1
тис. грн., що становить 101,5 % виконання
до планових завдань.
Протягом січня-жовтня 2009 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника становить
1703 грн.
Очікувані
підсумки
соціальноекономічного розвитку району в 2009
році засвідчують, що негативний вплив
кризи, який найбільш відчутний був у
першому кварталі, поступово нейтралізується. Економіка Макарівщини, як
і країни в цілому, починає виходити з
кризового стану.
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ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ В 2010 РОЦІ
Основною метою Програми соціально-економічного та культурного розвитку в 2010 році є подолання наслідків фінансово-економічної
кризи у господарському комплексі району, відновлення темпів економічного зростання основних галузей економіки, закріплення інвестиційного фундаменту, їх подальшого стійкого розвитку, що стане
підґрунтям для розв’язання соціальних проблем та загального підвищення добробуту мешканців Макарівщини.
Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації низки наступних пріоритетних напрямів та завдань:
> Стабілізації промислового та сільськогосподарського
виробництва за рахунок впровадження новітніх технологій,
проведення реконструкції та
технічного переоснащення виробничих потужностей діючих
підприємств промислового та
аграрного сектора економіки,
що дасть змогу підвищити рівень
їх
конкурентоспроможності.
Зокрема, передбачається провести реконструкцію та технічне
переоснащення
виробництва
за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій на ДП
AT «Київхліб «Макарівський хлібозавод» (установка водонагрівального котла «Мінськ -1»);
- забезпечення введення у дію
нових виробничих потужностей
та освоєння випуску нових видів
продукції на підприємствах:
- у ДП „Червонослобідський
спиртовий завод” виробництво
сухої барди;
- у філії дослідного заводу з
виробництва ветеринарних препаратів ВАТ ВНП „Укрзооветпромпостач” виробництво преміксів та
кормових добавок;
- у ТОВ ЗКПДД «Еко-Дом» виробництво дерев’яних будинків;
> Раціонального викорис-

тання бюджетних коштів, насамперед, тих, що виділяються для здійснення видатків по
захищених статтях, на фоні
нарощування доходів до районного та місцевих бюджетів при
забезпеченні їх збалансованості
відповідно до темпів зростання
макроекономічних
показників
району, покращення платіжної
дисципліни суб’єктів господарювання;
> продовження роботи з
оптимізації закладів соціальної та гуманітарної сфери через розвиток первинної медикосанітарної допомоги на засадах
сімейної медицини, розширення мережі навчально-виховних
об’єднань “школа-дитячий садок”, розробку і впровадження
регіональних проектів формування освітніх округів (освітніх територій).
У галузі освіти:
Створення гімназії на базі Макарівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2.
У галузі охорони здоров’я:
1. Будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини у селах Бишів, В.Карашин,
Колонщина, Новосілки.
2. Ремонт та благоустрій ФАПів
у селах Борівка, Вільне, Липівка,

Мар’янівка, Ніжиловичі, Ясногородка.
У галузі культури:
Ремонт будинків культури у
селах Андріївка, Бишів. Введення
у дію будинку культури у с. Небилиця.
> Сприяння приросту обсягів вітчизняних та іноземних
інвестицій
з
направленням
їх на розвиток виробничої,
інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури району
з наданням переваги проектам
інноваційного спрямування; завершення будівництва та введення в дію нових підприємств:
ЗАТ «МакарОВО» (виробництво
продуктів з яйця), ТОВ «Компанія
«ВТК Відродження» (склозавод),
Представництво GІА ”Депсол”
(завод з переробки полістеролу),
«Ливарні технології» с. Бишів (завод з виробництва запчастин до
автомобілів).
> Створення
умов для
розвитку підприємницької діяльності через механізм ефективного цільового залучення і
використання фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу
малого підприємництва, забезпечення чіткого і прозорого механізму взаємодії місцевих органів
влади та суб’єктів підприємницької діяльності, розширення сучасної інфраструктури, підтримки
малого бізнесу:
1. Створення фонду підтримки підприємництва;
2. Відкриття торговельного
центру в смт Макарів по вул. Ілліча;
3. Відкриття ресторанно-

готельного комплексу «Фільварок» у с. Березівка.
> Прискорення впровадження енергозберігаючих заходів
у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального
господарства,
стимулювання
раціонального
використання
енергоресурсів,
використання
альтернативних видів енергетичних ресурсів:
1. Реконструкція споруд і мереж водопостачання та водовідведення у смт Макарів;
2. Реконструкція водопровідно-каналізаційної мережі протяжністю 3 км у с. Маковище;
3. Облаштування сміттєзбиральних майданчиків для тимчасового збирання, зберігання та
роздільного збору твердих побутових відходів у населених пунктах району.
> Забезпечення розвитку
інфраструктури району:
Ремонт та будівництво сільських доріг у смт. Макарів та селі
Бишів (вулиці: Степова, Гайок,
Першотравнева, 40 р. Жовтня, Калініна, Чапаєва, Набережна, Леніна, Шевченка), у селах Борівка
(вул. Щорса, Зоряна, Молодіжна),
Гавронщина (Київська), Грузьке
(вул. Дружби, Івано-Франківська,
Зарічна), Комарівка, Копилів, Небилиця (вул. Щорса, Чапаєва).
> Пожвавлення житлового
будівництва: відновлення обсягів житлового будівництва за
рахунок усіх джерел фінансування, скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва;
здійснення заходів щодо збільшення обсягів бюджетного фінан-

сування усіх рівнів, спрямованих
на підтримку індивідуального будівництва на селі.
> Пом’якшення ситуації на
ринку праці: сприяння збереженню та створенню нових робочих місць з належними умовами і
гідною оплатою праці, збільшенню чисельності незайнятих громадян, залучених до участі у громадських роботах, підвищенню
кваліфікації безробітних відповідно до потреб ринку праці.
> Підвищення рівня соціальних стандартів: подальше
зростання рівня доходів населення району, перш за все, розміру
заробітної плати, прискорення
погашення заборгованості з її
виплати, вжиття заходів щодо
поліпшення соціального захисту
малозабезпечених та соціально
незахищених громадян, підвищення якості і забезпечення рівних умов доступу до послуг, що
надаються закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної
культури та спорту, для всіх мешканців регіону.
> Продовження реалізації
у районі заходів щодо підготовки до проведення в Україні
чемпіонату Європи 2012 року з
футболу:
Реконструкція
спортивних
споруд у смт Кодра (футбольне поле), Маковище (футбольне
поле), Пашківка (волейбольний
майданчик), Рожів (футбольне
поле, волейбольний майданчик).
Позитивні результати виконання пріоритетних завдань
сприятимуть підвищенню рівня
життя мешканців Макарівщини.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПАМ’ЯТЬ ЖИВА Й БУДЕ ЖИТИ…

Минулого вівторка з нагоди
20-річчя виведення військ з Афганістану за сприяння Макарівського селищного голови Геннадія
Здольника та Міжнародного фонду
підтримки ветеранів, інвалідів та
членів сімей, загиблих при виконанні службових обов’язків «Бойове
братерство
без меж», відбулася зустріч воїнівінтернаціоналістів
з учнями Макарівської ЗОШ №2. На
неї завітали голова спілки ветеранів
десантників з Білої Церкви Віктор
Поліщук та його
заступники,
члени правління Ігор
Панчук, Олег Ярошенко,
директор
філії Міжнародного
фонду
підтримки
ветеранів, інвалідів та членів сімей,
загиблих при виконанні службових обов’язків «Бойове братерство без меж» Євгеній
Подсольонов, голова Київської
обласної організації соціальноекономічної партії «Союз. Чорнобиль. Україна.» Віктор Чепурко,
голова Макарівської районної організації
соціально-економічної
партії «Союз. Чорнобиль. Україна.»
Наталія Хахлюк, голова Макарівської районної організації інвалідів війни та Збройних Сил Петро
Кириленко, голова Макарівської
районної спілки ветеранів Афга-

УКРАЇНСЬКИЙ
КВАРТЕТ НА ЄВРО-2012

Чотири українські міста
будуть господарями чемпіонату Європи з футболу
2012 року. Це право отримали Київ, Донецьк, Львів
та Харків. Фінал турніру відбудеться у столиці України.
Таке рішення ухвалив
виконком УЄФА, засідання
якого завершилося минулої
п’ятниці на Мадейрі (Португалія). Турнір також приймають польські міста Варшава, Познань, Вроцлав
і Гданськ.

ністану, воїнів-інтернаціоналістів
Олександр Безугленко.
Керівництво Радянського Союзу довгий час намагалося приховати дійсні факти та події у Афганістані. Це лягало важким каменем
на душі воїнів-інтернаціоналістів.
Гості розповіли молодому поколін-

того, чого в дійсності не відбувалося, – з болем у серці розповідав
Євгеній Іванович. – Ми там були,
немов одна родина, переживали
один за одного, підтримували. До
речі, у Білій Церкві побудовано
пам’ятник-каплицю Георгію Побєдоносцю. У ній на гранітних плитах

ню, яке майже нічого не знає про
Афганську війну, про справжні події тих часів, що десятилітня війна
залишила рубці на серцях, тоді ще
молодих та юних солдатів.
Євгеній Подсольонов повів
мову, зокрема, про події, що передували введенню радянських
військ на територію Афганістану;
що 25 грудня виповниться 30 років, як на територію Афганістану
офіційно були введені війська.
– В кінофільмах про війну в
Афганістані показують багато

золотими літерами викарбувані
імена всіх загиблих у Афганській
війні. Нині там проводяться богослужіння.
На зустрічі була презентована
книга Світлани Задворної «Територія честі». У ній зібрані інтерв’ю
з учасниками тих подій, дійсні
факти. Євгеній Іванович урочисто
вручив її директору Макарівської
ЗОШ №2 Надії Ащенко.
Геннадій Здольник нагородив грамотою від імені селищної
ради та Макарівської районної

СКАНДАЛ

організації ветеранів Афганістану,
воїнів-інтернаціоналістів Євгенія
Подсольонова та висловив щиру
подяку за багаторічну плідну працю в ім’я України, активну громадську позицію, співпрацю з Макарівською районною організацією
ветеранів Афганістану, воїнівінтернаціоналістів
Надії Примак, Юлії
Пелешок, Юрію Цивіну, Наталії Бурнашовій. Олександр Безугленко вручив медалі
за захист Вітчизни та
грошові премії Геннадію
Здольнику,
Олегу Мілєвському,
Віктору Богаченку,
Євгенію Бурнашову,
Анатолію Прокопенку, нагрудні знаки за
віру та мужність Петру Кириленку, Анатолію
Корнєйчуку.
Євгеній Подсольонов вручив медаль
за участь у ліквідації
аварії на Чорнобильській атомній
електростанції Олександру Безугленку.
З нагородами воїнів-інтернаціоналістів привітали голова благодійної спілки інвалідів Чорнобиля
Леонід Корж, голова президії ветеранів України Вацлав Янковський, директор центру творчості
дітей та юнацтва ім. Д.Туптала Ігор
Годенков. Учні виконали пісні про
війну, солдатів, Україну.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

ЩО ТОБІ СНИТЬСЯ,
КРЕЙСЕР “АВРОРА”?
Президент групи “Онексим” Михайло Прохоров
звернувся до головкому Військово-Морського
флоту РФ Володимира
Висоцького і губернатора
Санкт-Петербурга Валентини Матвієнко з пропозицією фінансувати легендарний крейсер “Аврора”.
Відповідний лист днями
був опублікований на сайті
журналу “Російський піонер”, власником якого є
бізнесмен.
Крейсер “Аврора”, що
на початку минулого століття сповістив про початок Жовтневої революції,
опинився в центрі скандалу після того, як у ніч на 6
червня цього року на ньому відбулося святкування
дня народження журналу
“Російський піонер”, на
яке були запрошені відомі
політики, громадські діячі
і бізнесмени. Після повідомлень про захід прокуратура Ленінградського
військового округу ініціювала перевірку за фактом проведення вечірки
на “Аврорі”, а головком
ВМФ РФ видав наказ про
заборону
проведення
на кораблях заходів, “не
пов’язаних з життєдіяльністю військ”.

БЕЗ КАЛИНИ НЕМА УКРАЇНИ, БЕЗ НАРОДУ КРАЇНИ НЕМА...
З давніх-давен українці шанували і любили калину, ні одне
свято не обходилося без неї. І
дотепер кожен господар має за
честь, коли навесні білосніжним
цвітом красується біля обійстя
кущ берегині роду. Саме так ще
називають калину в народі і садять її біля хати, щоб не перевівся рід і в сім’ї панували мир та
злагода.
Калина має три знаки: жаль –
гіркота смутку, кров – невмирущість роду, чистота – жіночність
і краса. Про це і багато іншого
дізнались учні 2-Б класу Макарівської ЗОШ №1, готуючись до
свята. Вони зустрічали гостей
короваєм, зробили свою власну

класну книжечку з малюнками і
прислів’ями про калину, підготували театралізоване дійство з
піснями, танцями та віршами й
частували калиновим напоєм.
Свято було родинним. У класі панувала домашня атмосфера. Це все завдяки чуйному серцю вчительки 2-Б класу Наталії
Дмитрівни Проценко. Батьки й
учні 2-Б класу завдячують їй за
невтомну працю на педагогічній
ниві життя, за те, що кожен день
вчить дітей не просто шкільних
дисциплін, а виховуєте їх як гідне нове покоління нашого українського роду, якому ніколи не
буде переводу! Адже наші діти –
це майбутнє, білосніжний кали-

новий цвіт, що незабаром вродить багатим урожаєм гідних
українців - синів і дочок свого
народу. Бо як без калини нема

України, так без народу країни
нема!
Батьки й учні 2-Б класу
Макарівської ЗОШ №1.

ВІН ЗАЛИШИВ В ОБ’ЄКТИВІ ПАМ’ЯТІ ДОБРІ ДІЛА,
ТЕПЛІ СПОГАДИ І СВОЮ ТВОРЧІСТЬ

Об’єктив пам’яті постійно включений,
Душа співає, душа болить…
Немає різниці для хронології –
Століття в кадрі чи тільки мить…
Об’єктив пам’яті шукає правду,
Щоб для нащадків її лишить.
Для нього, справді, немає різниці,
Чи це століття, чи лише мить.
Думається, що ці слова одного з віршів нашого талановитого земляка, який
жив і творив у Ніжиловичах, Георгія Григоровича Коноваленка, якнайкраще характеризують їх автора – великого трудівника, хорошого безкорисливого товариша,
непересічну творчу особистість та чуйну
і великодушну людину, яка все життя шукала і таки знайшла цю правду – в собі,
тим самим потрапивши в об’єктив пам’яті
своїх нащадків. У Ніжиловицькій сільській
бібліотеці зібралися читачі, поціновувачі
творчості, молода поросль, колишні учні,
щоб вшанувати світлу пам’ять свого односельця. Завідуюча бібліотекою Ольга Петрівна Бернацька проводить літературну
годину.
З почуттям поваги і зі словами вдячності згадують Георгія Григоровича як талановитого поета, художника та музиканта.
Його хвилюючі і пронизливо щирі ліричні
поезії торкаються серця і душі. Чимало з
них були надруковані у районній газеті. Із
уст читачів бібліотеки звучать вірші, переповнені любов’ю до людей, рідного краю,
отчого дому. Ірина Поливач читає вірш
про родовідну батьківщину Георгія Коноваленка – Почепин:
Мене навідав знову тихий спомин…

Мій Почепин – село моє, рідня.
Спориш, роса і світанковий гомін,
Ще – перша пісня при початку дня…
Надія Якубів звернула увагу присутніх
на поезію «Хай буде щастя на землі», емоційно виділивши:
Хай сяє росами земля,
Хай легко дихає людина
І по травичці у саду
Тупоче ніжками дитина.
Таміла Пилипенко відтворила текст
поезії «Синові», у якій нас хвилюють поетичні рядки:
Люби Вітчизну –
Милий отчий край.
А підеш з родичанського порога
У сонячні чи непогожі дні,
Хай не лиша тебе матусина підмога,
Проспівані тобі її пісні.
Багато зробив Георгій Григорович для
збереження пам’яті про письменника
О.Підсуху. Читачі Тетяна Бояр та Ірина Сопленко прочитали напам’ять кілька віршів
із циклу «Світлій пам’яті Олександра Підсухи»: «Не кожне село зростило поета» та
«Ніжиловичі».
Цікаво було перегорнути сторінку трудової біографії Георгія Григоровича, яку
присвятив роботі вчителя малювання у Ніжиловицькій середній школі, послухавши
щемливі спогади колишньої учениці Людмили Курманович:
«Дуже важко писати в минулому часі
про людину, яку поважав, вірив кожному
слову, сприймав, як взірець у всіх її вчинках, людину, якій притаманні найкращі
чесноти: справедливість, чесність, мило-

сердя, добродійність, безмежна любов до
людей, уміння вислухати й прийти на допомогу, одним словом Людину з великої
літери.
Мені випала честь бути в 60-х роках
ученицею Георгія Григоровича. Вчив він
нас малювати. У класі була половина учнів:
«переростки». Провести урок учителю зовсім не просто – проблеми з дисципліною.
Але на уроках малювання непосид ніби
хтось підміняв. Слухаючи спокійний голос
вчителя, його багату, барвисту мову, уміння
зацікавити, викликати бажання відтворити
олівцем натуру, передати світлові ефекти,
учні прагнули показати своє вміння.
А яка честь була для тих, кого запросили відвідувати гурток «Юний художник».
Георгій Григорович учив не просто змальовувати, він розвивав у нас творчу уяву,
уміння самостійно образно мислити – це я
вже тепер розумію. Тоді ж ми наввипередки розповідали вчителю, які химери бачимо в хмарах на небі, які бантики пасують
до того чи іншого одягу, як розташовані
зернинки в колоску тощо…
Сам Георгій Григорович багато оформив залів, вулиць, шкіл, клубів, і ми з гордістю говорили: «Це малював наш учитель».
А хто з жителів села не знає Георгія
Григоровича як музиканта-баяніста. Це
в супроводі його баяна стоголосий хор
школи ставав переможцем олімпіад. Десятиліттями він радував односельчан концертами до всіх свят.
Про таких кажуть: «І де він час бере?» А
час він знаходив і з випускниками розмовляти, поцікавитись, як справляються з ви-

ром життя, обережно, щоб не принизити,
дати пораду, з чимось не погодитись. І все
це робилося доброзичливо, від душі.
Не віриться, що вже ніколи не зустрінемо цю Людину, яка несла всім добро,
випромінювала з усмішкою тепло свого
серця.
Думаю, що ніколи не загубиться стежина до дому вічного спочинку мого доброго, мудрого вчителя Коноваленка Георгія Григоровича».
Займався він і оформленням наочної
агітації, книжкового фонду і книжкових виставок. Йдучи вулицями села Ніжиловичі,
бачимо виготовлені ним таблички з позначенням назв та номерів будинків: «Першотравнева», «Підсухи», «Петровського»,
«Забуянська», «Новодністровська». Брав
активну участь у роботі культосвітніх закладів як акомпаніатор хору при потребі
та учасник драматичного гуртка. Його активності можна по-доброму позаздрити.
Все своє життя він жив для людей. Віддаючи їм все найкраще, що було в душі,
Георгій Григорович залишив по собі добрі
діла, теплі і дорогі серцю спогади, і свою
творчість, яка передалась і нащадкам –
новому поколінню, яке продовжуватиме
його справу. Передався у спадок поетичний дар його онуці Тетяні Коноваленко,
яка нині проживає на Вінниччині: у Ніжиловицькій сільській бібліотеці є її книга
«Алея життя», відзначена Державною літературною премією ім. Олеся Гончара у
квітні 2009 року.
З.ШЕВЧЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОНЕДІЛОК , 21 ГРУДНЯ
НТН. 16.40 “Фронт за
лiнiєю фронту”. (“Мосфiльм”,
1977р.)
Кiнороман.
Продовження фiльму “Фронт без флангiв”.
Загiн особливого призначення пiд командуванням майора
Млинського, виконуючи завдання командування, продовжував
бойовi дiї в тилу ворога. Млинський одержує чергове вiйськове
звання i разом з ним - особливо
важливе завдання.
Режисер: I. Гостєв.
СЕРЕДА, 23 ГРУДНЯ
СТБ. 9.15 “Максим Перепелиця”. (“Ленфiльм”, 1955р.)
Комедiя. Призов до армiї не
затьмарив веселу душу Максима:
вiн упевнений, кохана його дочекається. Намагаючись уникнути

:::

труднощiв солдатської служби,
Максим як i ранiше хитрує, хоча
кожна хитрiсть обходиться йому
нарядом поза чергою...
Режисер: А. Граник.
П`ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ
НОВИЙ КАНАЛ. 20.25 “День
радiо”. (Росiя, 2008р.)
Комедiя.
Московська
радiостанцiя “Як би Радiо”
в
панiцi
запланований
радiомарафон за участю знаменитостей знаходиться пiд
загрозою
зриву,
оскiльки
за пiвгодини до ефiру на
конкуруючiй радiокомпанiї раптом почався марафон на ту ж
тему. Потрiбно все змiнювати.
Режисер: Д. Дьяченко.

* * *

СУБОТА, 26 ГРУДНЯ
IНТЕР. 20.30 “Стиляги”.

Понеділок, 21 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05,12.10 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Савана”.
11.25 Життя триває...
11.50,14.50 Ситуацiя.
12.00 Новини.
12.45 Д/ф “Енергетика безпеки”.
13.20 Служба розшуку дiтей.
13.30 “Лiнiя долi”.
14.20 Хай щастить.
15.00,21.00 Новини.
15.15,19.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.20 Вiкно до Америки.
16.45 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.
19.40,21.45 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.

22.10 Олiмпiйський хронометр.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Д/с “Релiгiї свiту”.
2.10 Д/ф “Енергетика безпеки”.

1+1

6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/c “Усi собаки потрапляють
до раю”.
7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Караоке на майданi”.
10.35 Т/с “Крем”.
11.50 Х/ф “Любов - не казка”.
13.35 “Криве дзеркало”.
15.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.40,19.30,23.20 “ТСН”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Крем”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.20 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Х/ф “Ультрафiолет”.

вівторок, 22 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05,12.10 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Савана”.
11.25 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Здоров`я.
13.40 Кiно.ua.
14.10 Автоакадемiя.
15.00,21.00 Новини.
15.15,19.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.25 Д/с “Релiгiї свiту”.
17.15 Ситуацiя.
17.25 Погода.
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.
19.40,21.45 Свiт спорту.
20.00 Президент-шоу “Українська

рулетка”.
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.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Д/с “Релiгiї свiту”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/c “Усi собаки потрапляють
до раю”.
7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Смiшнiшi за кроликiв”.
10.10 Т/с “Крем”.
12.25 Т/с “Маргоша 2”.
13.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.30 Т/с “Район Мелроуз”.
15.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.40,19.30,23.20 “ТСН”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Крем”.
19.10 “Погода”.

Середа, 23 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01,18.05 Анонс передач.
9.05,12.10 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Савана”.
11.25 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Знайдемо вихiд”.
14.05 Вихiднi по-українськи.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15,19.15 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.
19.40,21.35 Свiт спорту.
20.00 Особливий погляд.
20.30 Громадська варта.
20.45 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.20 Український вибiр.

АНОНС

21.25 Дiловий свiт.
21.55 Д/ф “Аристократ з метеликом. Дем`ян Попов”.
22.35 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Д/с “Релiгiї свiту”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/c “Усi собаки потрапляють
до раю”.
7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.30 “ТВ-шоп”.
9.45 “Смiшнiшi за кроликiв”.
10.10 Т/с “Крем”.
12.25 Т/с “Маргоша 2”.
13.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.30 Т/с “Район Мелроуз”.
15.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.40,19.30,23.20 “ТСН”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Крем”.

:::
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(Росiя, 2008 р.)
Комедiя/Мелодрама.
Це iсторiя Москви початку
п`ятдесятих, в якiй компанiї молодих людей доводиться боротися за право бути не такими
як всi, слухати iншу музику, поiншому одягатися i звичайно ж
кохати.
Режисер: В. Тодоровський.
23.30 “Практична магiя”.
(США, 1998р.)
Мiстика. Сандра Баллок
i Нiколь Кiдмен в ролi двох
сестер-вiдьом, на яких накладено прокляття. Будьякий чоловiк, якого вони
покохають всiм серцем, вмирає, а знаком-передвiсником
служить
звичайний
жукмогильник. Щоб нiколи не закохатися, Баллок в дитинствi

АНОНС
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начаклувала собi такого коханого, якого, на її думку, не
могло iснувати на свiтi...
Режисер: Г. Данн.
НОВИЙ
КАНАЛ.
19.50
“Якщо свекруха - монстр”.
(Нiмеччина - США, 2005р.)
Комедiя. Витративши роки
на пошуки справжнього кохання, красуня Шарлотта Кантiлiнi
нарештi зустрiчає чоловiка своєї
мрiї - лiкаря Кевiна Фiлдса. Проте
вона зiштовхується з серйозною
проблемою в особi його матерi
- владної i деспотичної телеведучої Вiоли Фiлдс..
Режисер: Р. Лукетич.
НЕДIЛЯ, 27 ГРУДНЯ
СТБ. 12.00 “Старi шкапи”.
(Росiя, 2000р.)
Трагiкомедiя.
Фiльм

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
1.50 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
2.35 “Документ”.
3.35 “ТСН”.
4.00 Х/ф “Ультрафiолет”.
5.35 “Смакуємо”.

ІНТЕР

6.05 “Перепустка в Європу з Самантою Браун”.
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”. Р. Биков.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Позаочi”.
13.15 Церемонiя нагородження
премiєю “Золотий грамофон”.
16.55 Новини.
17.10 “Чекай на мене”.
18.55 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Диво”.
0.10 “Фантастичнi iсторiї. НЛО.
Контакт першого ступеня”.
1.15 “Мiста пiдземного свiту.
Рим”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Т/с “Хафф”.
3.45 “Знак якостi”.
19.15 “ТСН. Варта”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.20 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Х/ф “Життя iнших”.
2.25 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
3.10 Х/ф “Життя iнших”.
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.05 “Перепустка в Європу з Самантою Браун”.
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”.
12.00,17.50 Новини.
12.15 “Знак якостi”. Мандарини.
12.55 Т/с “Закон”.
14.10 Т/с “Агентство “Золота куля”.
15.20 “Ключовий момент”.
16.40 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.10 “Судовi справи”.
18.55 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Диво”.
0.10 “Iсторiї кохання. Третiй - зайвий”.
1.20 “Повiтрянi бої”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.20 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 х/Ф “Кримiнальний роман”.
1.45 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
2.30 “Документ”.
3.30 “ТСН”.
3.55 х/Ф “Кримiнальний роман”.
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.05 “Перепустка в Європу з Самантою Браун”.
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”.
12.00,17.50 Новини.
12.15 “Знак якостi”. Томати у
власному соку.
12.55 Т/с “Закон”.
14.10 Т/с “Агентство “Золота куля”.
15.20 “Ключовий момент”.
16.40 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.10 “Судовi справи”.
18.55 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Диво”.

4.25 “Мiста пiдземного свiту. Рим”.
5.10 Т/с “Хафф”.
6.00 Уроки тiточки Сови.

1.10 Х/ф “Наречений напрокат”.
3.25 Факти.
4.00 Свобода слова.

4.50 Служба розшуку дiтей.
5.00 Країна повинна знати.
К.Стогнiй.
5.30 Факти тижня.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.15 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.00,8.55,12.55 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
9.00 Х/ф “Аллан Куотермейн: У пошуках Золотого мiста”.
11.10 Т/с “Солдати”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Година Волкова”.
15.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
16.30 Х/ф “Куленепробивний”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,0.25 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
7”.
20.55 Т/с “Слiпий 3”.
22.00 Свобода слова.
0.40 Надзвичайнi новини.

5.15 Т/с “Коломбо”.
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 “Iнфант”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки”. “Похована
живцем”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Зоряне життя. Зiрки телеефіру”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “У пошуках iстини. Cексшпигунство: таємна зброя
КДБ”.
20.10 “Чужi помилки”. “Вбивство на
страусинiй фермi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Нерiвнi
шлюби”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Тридцять три”.
2.20 Х/ф “Чорний принц”.

2.55 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
3.00 Т/с “Хафф”.
3.55 “Повiтрянi бої”.
4.40 Т/с “Хафф”.
5.35 Уроки тiточки Сови.

Рiплi.
1.15 Х/ф “Омен”.
3.00 Факти.
3.35 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.

5.50 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.
8.00,8.55,12.55 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.25 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.25 Т/с “Година Волкова”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
7”.
16.35 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Слiпий 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,1.00 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
7”.
20.55 Т/с “Слiпий 3”.
21.55 Т/с “Далекобiйники”.
22.55 Надзвичайнi новини.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Неймовiрна колекцiя мiстера

5.15 Т/с “Коломбо”.
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 “Снiгуронька для дорослого сина”.
12.05 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки”. “Вбивство на
страусинiй фермi”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Зоряне життя. Нерiвнi
шлюби”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Правила життя. Малий
градус - сильна шкода”.
20.10 “Чужi помилки”. “Перевертнi”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зiрки i
фанати”.
0.25 “Вiкна-спорт”.

0.10 “Фантастичнi iсторiї. Iгри зi
смертю”.
1.15 “Розшифровка катастрофи.
Залiзниця”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
3.00 Т/с “Хафф”.
4.00 “Ключовий момент”.
4.45 Т/с “Хафф”.
5.40 Уроки тiточки Сови.

21.00 Т/с “Слiпий 3”.
22.05 Т/с “Далекобiйники”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.10 Спорт.
1.25 Х/ф “Демiєн. Омен 2”.
3.10 Факти.
3.45 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.

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.
8.00,8.55,12.55,19.10 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.25 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.35 Т/с “Година Волкова”.
15.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
7”.
16.35 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Слiпий 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
7”.

5.10 Т/с “Коломбо”.
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 “Максим Перепелиця”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.40 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки”. “Перевертнi”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Зоряне життя. Зiрки i
фанати”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Зоряне життя. Завиднi
женихи i нареченi”.
20.15 “Чужi помилки”. “Полювання
на блондинку”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.

ICTV

ICTV

ICTV

АНОНС

СТБ

СТБ

СТБ

:::

розповiдає про чотирьох подруг:
шкiльну вчительку, профспiлкову
активiстку, завiдуючу лабораторiєю i залiзничницю...
Режисер: Е. Рязанов.
ІНТЕР. 17.55 “Добра подружка для всiх”. (Росiя,
2008р.)
Новорiчна лiрична комедiя. Наталя Петушкова - добра, чуйна дiвчина. Вона допомагає
всiм
оточуючим,
забуваючи про те, що потрiбно
влаштовувати i власне життя. Незадовго до Нового року
вона дiзнається, що книжкове видавництво влаштовує
конкурс на звання найбiльш
вiдданої читачки її улюбленого письменника Олександра
Снегiрьова...
Режисер: Є. Анашкiн.

* * *

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

5.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн 6”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
6.55,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.15 Х/ф “Школа Року”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.50,14.50 Т/с “Друзi”.
13.30,19.00,0.45 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку
часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30,16.25 Teen Time.
14.35 Т/с “Однокласники”.
16.30 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.40 Т/с “Батьковi дочки”.
22.45 Т/с “Щасливi разом”.
23.40 Т/с “4400”.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Червона мiтка”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Репресована культура. Незнищуване суспiльство.
3.20 Жива легенда сторiч.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Школа спектралiзму.
5.10 Музей Ханенкiв.
5.30 Зона ночi.

6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос
вiруючого”.
6.50 Х/ф “Без права на помилку”.
8.40 “Легальний дохiд”.
8.50 “Правда життя”. Чуже обличчя.
9.25 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.20 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.15 Т/с “Закон i порядок”.
12.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.30 Х/ф “Друзi по нещастю”.
16.40 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Панове офiцери”.
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 “Ротвейлер”.
2.20 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

0.50 Х/ф “До мене, Мухтаре!”
2.25 Х/ф “Мiчман Панiн”.

4.30 Українцi. Надiя.
5.20 Сорочка-вишиванка.
5.30 Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

5.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн 6”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
6.55,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Наполеон Динамiт”.
10.50 Т/с “Курсанти”.
12.15,14.50 Т/с “Друзi”.
13.30,19.00,0.45 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Однокласники”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.40 Т/с “Батьковi дочки”.
22.45 Т/с “Щасливi разом”.
23.40 Т/с “4400”.
1.10 Х/ф “Рiздвяна iсторiя”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Т.Шевченко. Надiї.
2.50 Т.Шевченко. Спадщина.
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Невiдома Україна.
4.05 Пристрастi навколо символiки.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос
вiруючого”.
6.50 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.45 Т/с “Панове офiцери”.
16.40 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
18.25 “Речовий доказ”. Людський
транзит.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Панове офiцери”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Панове офiцери”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

23.20 “Зоряне життя. Секс-символи
iз зморшками”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Час бажань”.
2.40 Х/ф “Справа №306”.

3.45 Невiдома Україна.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Пiд знаком бiди.
5.25 Зона ночi.

5.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн 6”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
6.55,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Бунтарка”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
12.15,14.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Однокласники”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.35 Репортер.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.40 Т/с “Батьковi дочки”.
22.45 Т/с “Щасливi разом”.
23.40 Т/с “4400”.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Макс Мiнських i я”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Пiсанки.
3.10 Таємницi української
нацiональної кухнi.
3.30 Кольоровi асоцiацiї М. Банник.
3.40 Студiя Зона ночi.

6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос
вiруючого”.
6.50 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
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 “Закон i порядок”.
13.35 Т/с “Панове офiцери”.
16.35 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
18.25 “Правда життя”. На голцi
кайфу.
19.00,21.30 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Спецназ по-росiйськи 2”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00,2.30,4.55 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.55,5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 51 18 грудня 2009 р.
чеТвер, 24 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05,12.10 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Савана”.
11.25 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Фольк-music.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.15,19.15 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.
19.40,21.35 Свiт спорту.
20.00 Президент-шоу “Українська
рулетка”.
21.00 Новини.
21.20 Український вибiр.
21.25 Дiловий свiт.
21.50 Д/ф “Мандри у часi”.
22.40 Прес-анонс.

22.50 Трiйка, Кено, Максима.
22.55 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя пiд
проводом Святiйшого Отця
Бенедикта ХVI в Базилiцi
Святого Петра.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Д/с “Релiгiї свiту”.

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/c “Усi собаки потрапляють
до раю”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Смiшнiшi за кроликiв”.
10.10 Т/с “Крем”.
12.25 Т/с “Маргоша 2”.
13.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.30 Т/с “Район Мелроуз”.
15.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.40,19.30,23.20 “ТСН”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Крем”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.20 Т/с “Теорiя брехнi 2”.

п’ятниця, 25 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Савана”.
11.25 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.55 Рiздвяне Привiтання i
Апостольське Благословення
Святiйшого Отця Бенедикта
ХVI з площi Св. Петра.
13.50 Український вимiр.
14.20 “Надвечiр`я”.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Енергетична Україна.
16.05 Кордон держави.
16.25 Д/с “Релiгiї свiту”.
17.15 Пазли.
17.55 Ситуацiя.
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 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
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 Парламентський день.
1.35 Д/с “Релiгiї свiту”.
2.25 Особливий погляд.

1+1

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/c “Усi собаки потрапляють
до раю”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Смiшнiшi за кроликiв”.
10.10 Т/с “Крем”.
12.25 Т/с “Маргоша 2”.
13.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.30 Т/с “Район Мелроуз”.

субота, 26 грудня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Крок до зiрок.
6.30 Концерт “Сузiр`я податкового Унiверситету”.
7.10 Свiт православ`я.
7.30 Ноосфера.
7.55 Я українець!
8.25 Ера Здоров`я.
8.45 Кориснi 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 Темний силует.
13.40 Парламент.
14.50 Погода.
15.00 Богатирськi iгри.
17.05 Гольф олiмпiйський.

17.40 Погода.
17.50 Кiно.ua.
18.20 Х/ф “Жорстокий романс”.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Погода.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.30 DW. Новини Європи.
0.00 “Острiв скарбiв”.

1+1

6.05 “Рiздвяний скарб Мiхея”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.10 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 М/ф “Джек Хiтрун”.
12.20 Т/с “Шлях чарiвника”.
14.15 Комедiя “Карнавал”.
17.35 Комедiя “Службовий
роман”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Службовий
роман”.

неділя, 27 грудня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.40 М/ф.
7.00 Д/ф “Податковий
Унiверситет”.
7.30 L-формат (В. Павлiк).
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.25 Нова армiя.
10.50 Погода.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
11.50 Погода.
12.00 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.30 “Околиця”.
14.00 Погода.
14.10 Служба розшуку дiтей.

14.20 Аудiєнцiя.
14.50 Благовiсник.
15.20 Наша пiсня.
16.10 Дiловий свiт. Тиждень.
16.50 Погода.
17.00 Демократiя по-українськи.
18.40 Фестиваль мистецтв
України. Київ.
21.00 “Золота булава”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Оперативний об`єктив.
0.00 “Острiв скарбiв”.

1+1

6.25 “Старий чоботар. Рiздво
спанки”.
7.25 М/ф “Джек Хiтрун”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/с “Качинi iсторiї”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Караоке на майданi”.
11.50 “Смакуємо”.
12.30 Мелодрама “Титанiк”.
16.05 Комедiя “Службовий
роман”.
19.30 “ТСН-Тиждень з Аллою
Мазур”.

23.55 “Проспорт”.
0.00 Трилер “Невловимий”.
1.40 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
2.25 “Документ”.
3.25 “ТСН”.
3.45 Трилер “Невловимий”.
5.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.55 М/ф.

ІНТЕР

6.05 “Перепустка в Європу з Самантою Браун”.
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”.
12.00,17.50 Новини.
12.15 “Знак якостi”. Сир Голландський.
12.55 Т/с “Закон”.
14.10 Т/с “Агентство “Золота
куля”.
15.20 “Ключовий момент”.
16.40 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.10 “Судовi справи”.
18.55 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Диво”.
0.10 “Надзвичайнi iсторiї.
Вiдлюдники. Куди йдуть
люди”.
1.10 “У пошуках правди. Втраченi
племена Iзраїлю”.
15.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.40 “ТСН”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Крем”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Бойовик “Шостий день”.
23.00 “Наша Russia”.
0.05 Жахи “Схолола жертва 2”.
1.45 “Святвечiр” в палацi “Україна”.
3.20 Х/ф “Колiївщина”.
4.30 “Караоке на майданi”.
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР

6.05 “Перепустка в Європу з Самантою Браун”
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 Новини.
12.15 “Знак якостi”. Ялинковi
прикраси.
12.55 Т/с “Закон”.
14.10 Т/с “Агентство “Золота куля”.
15.20 “Ключовий момент”.
16.40 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.50 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
18.55 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

21.20 Комедiя “Чоловiк мрiї”.
23.25 “Наша Russia”.
0.00 Жахи “Схолола жертва 2”.
1.35 Х/ф “Дiви ночi”.
3.10 Х/ф “Смеханiчнi пригоди
Штепселя i Тарапуньки”.
5.15 “Караоке на майданi”.
5.55 “Велика книга”.

ІНТЕР

6.00 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
8.25 “Формула кохання”.
9.25 “У Городку”.
10.00 “Городок”.
10.40 Х/ф “Термiново в номер!”.
14.40 Пiсня року в
Олiмпiйському.
17.40 Т/с “За загадкових обставин”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Стиляги”.
23.30 Х/ф “Практична магiя”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.15 “Формула кохання”.
3.00 “Знак якостi”.
4.30 “Ключовий момент”.
5.15 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

20.15 “Криве дзеркало”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Бойовик “Шостий день”.
1.40 Комедiя “Чоловiк мрiї”.
3.15 “Караоке на майданi”.
4.05 Мелодрама “Титанiк”.

ІНТЕР

5.40 “Дика Європа. Лiто”.
6.40 М/с “Смiховинки”.
7.00 “Квадратний метр”.
7.50 Т/с “За загадкових обставин”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Позаочi”.
11.50 “Найрозумнiший”.
13.50 “Iграшки слави. Хронiки
дiтей зiрок”.
15.05 Лiтнiй кубок КВК - 2009.
17.55 Х/ф “Добра подружка для
всiх”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Тихе сiмейне життя”.
23.20 Х/ф “Шiсть днiв, сiм
ночей”.
1.40 “Подробицi тижня”.
2.25 “Дика Європа. Лiто”.
3.25 “Позаочi”.
4.10 “Знак якостi”.

2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.50 Т/с “Хафф”.
3.40 “Знак якостi”.
4.20 “У пошуках правди. Втраченi
племена Iзраїлю”.
5.05 Т/с “Хафф”.
5.55 Уроки тiточки Сови.

ICTV

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.
8.00,8.55,12.55,19.10 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.25 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.25 Т/с “Година Волкова”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
7”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Слiпий 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
20.55 Т/с “Слiпий 3”.
21.55 Т/с “Далекобiйники”.
23.00 Надзвичайнi новини.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
0.15 “Листи з Афгана”.
1.15 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Знак якостi”.
3.30 “Ключовий момент”.
4.55 “Судовi справи”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 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.
13.05 Х/ф “Чистильники”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
16.35 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Слiпий 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.15 День знань... по-нашому.
22.20 Комедi-клаб.

5.55 Погода.
6.00 Факти.
6.30 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.05 Погода.
7.10 Добрi новини.
7.15 Х/ф “Чистильники”.
9.35 Козирне життя.
10.20 Анекдоти по-українськи.
11.00 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.25 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
14.00 День знань... по-нашому.
15.00 Ти не повiриш!
15.55 Провокатор.
16.55 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Бiблiотекар 3: Прокляття чашi Iуди”.
21.05 Наша Russia.
21.40 Велика рiзниця.
22.55 Прожекторперiсхiлтон.

4.50 “Ключовий момент”.
5.35 Уроки тiточки Сови.

ICTV

5.30 Погода.
5.35 Факти.
5.50 Т/с “Альф”.
6.15 Погода.
6.25 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
6.50 Х/ф “Втеча з Атлантиди”.
8.50 Прожекторперiсхiлтон.
9.20 Квартирне питання.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Пiд прицiлом.
13.55 Провокатор.
14.55 Х/ф “Бiблiотекар 3: Прокляття чашi Iуди”.
16.55 Наша Russia.
17.30 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня.
19.40 Максимум в Українi.
20.25 Країна повинна знати.
К.Стогнiй.

0.00 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.00 Спорт.
1.15 Х/ф “Омен 4: Пробудження”.
2.50 Факти.
3.25 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.

СТБ

5.10 Т/с “Коломбо”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.35 Х/ф “Кухарка”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.40 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки”. “Полювання
на блондинку”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Зоряне життя. Секс-символи
iз зморшками”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Моя правда. Володимир
Пресняков”.
20.15 “Чужi помилки”. “Втрачене
немовля”.
21.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зорянi тата”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
2.30 Х/ф “Акселератка”.
23.05 Голi i смiшнi.
0.10 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
0.55 Спорт.
1.15 Надзвичайнi новини.
1.35 Х/ф “Встигнути до опiвночi”.
3.35 Факти.
4.10 Х/ф “Сент-Анж”.

СТБ

5.10 Т/с “Коломбо”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Фантомас”.
11.10 Х/ф “Фантомас розбушувався”.
13.05 Х/ф “Фантомас проти Скотланд Ярду”.
15.25 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою
парою!”
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою
парою!”
20.00 “Танцюють всi! 2”. Галаконцерт.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 2”. Галаконцерт.
0.55 “Вiкна-спорт”.
1.05 Х/ф “Дами запрошують
кавалерiв”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Служба розшуку дiтей.

23.25 Комедi-клаб.
0.30 Х/ф “Бумеранг”.
2.55 Х/ф “Сестри”.
3.40 Всi феї мають таємницi.
5.05 Т/с “Альф”.

СТБ

5.15 “Руйнiвники мiфiв”.
7.15 Х/ф “Кур`єр”.
10.30 “Їмо вдома”.
10.55 “ВусоЛапоХвiст”.
12.06 М/ф.
12.49 “Концерт М. Задорнова “I
смiх i грiх”.
13.35 “Танцюють всi! 2”. Галаконцерт.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.05 Х/ф “Iронiя долi, або З
легкою парою!”
23.25 “Iронiя долi, або З легкою
парою!” Невiдома версiя.
0.25 “Моя правда. Володимир
Пресняков”.
1.35 “Зоряне життя. Завиднi
женихи i нареченi”.
2.35 “Паралельний свiт”.
3.20 Х/ф “Оскар”.
4.40 “Мобiльна скринька”.

21.00 Х/ф “Матриця: Революцiя”.
23.45 Комедi-клаб.
0.50 Т/с “Мандрiвник”.
2.30 Iнтерактив: Тижневик.
2.45 Х/ф “Лев”.

СТБ

5.35 “Руйнiвники мiфiв”.
6.30 “Росiйськi сенсацiї. Зорянi
безпритульники”.
7.30 Х/ф “Вусатий нянь”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Старi шкапи”.
15.05 “У пошуках iстини. Cексшпигунство: таємна зброя
КДБ”.
16.05 “Правила життя. Малий
градус - сильна шкода”.
17.10 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Посилка з Марса”.
23.05 Х/ф “За два кiлометри до
Нового року”.
1.10 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
2.10 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
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НОВИЙ КАНАЛ

НТН

5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.15 Т/с “Бородiн. Повернення
генерала”.
6.55,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Загадай бажання”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
12.15,14.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Однокласники”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.40 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.40 Т/с “Батьковi дочки”.
22.45 Т/с “Щасливi разом”.
23.40 Т/с “4400”.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Клуб пантер”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Райськi сади гетьмана Сагайдачного.
3.05 Закаляя юнацтво.
3.20 З полону на волю.
3.35 Останнi лицарi.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.
4.50 Студiя Зона ночi. Культура.
4.55 Р. Нарбут. Живi картини.
5.10 В свiтi народно-прикладного
мистецтва.
5.20 Зона ночi.

6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос
вiруючого”.
6.50 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.45 Т/с “Спецназ по-росiйськи 2”.
16.40 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
18.25 “Легенди бандитського Києва”. Льонька - “Золотий зуб”.
19.00,21.30 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Спецназ по-росiйськи 2”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

6.15 Т/с “Бородiн. Повернення
генерала”.
6.55,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Просто друзi”.
10.50 Т/с “Курсанти”.
12.15 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Мить щастя”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Х/ф “День радiо”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
23.30 “Файна Юкрайна”.
0.10 Репортер.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Любовний лист”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 О. Довженко. Думки пiсля
життя.
2.40 Знак божої iскри.
3.00 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
3.10 Студiя Зона ночi.
3.15 Невiдома Україна.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Українцi. Надiя.
5.10 Зона ночi.

6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос
вiруючого”.
6.50 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
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 “Спецназ по-росiйськи 2”.
17.00 Т/с “Подруга особливого
призначення”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Концерт М. Задорнова
“Нiчого собi!”
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 “Розплата”.
2.10 “Свiдок”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.25 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф “Чому нi?”
6.40 Х/ф “День радiо”.
8.35 М/ф “Олексiй Попович i
Тугарин Змiй”.
10.00 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.00 Info-шок.
13.00 Смачнi пригоди.
13.25 “Файна Юкрайна”.
14.10 Дольчевiта Капут.
14.50 Хто проти блондинок?
16.20 Фабрика зiрок 3.
Концерт.
18.50 Фабрика зiрок 3.
Пiдготовка до галаконцерту.
19.50 Х/ф “Якщо свекруха монстр”.
22.00 Хто проти блондинок?
23.15 Спортрепортер.
23.20 Х/ф “Давайте потанцюємо”.
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.
1.50 Кузня бiдних.
2.15 Вiдгомiн забутого неба.
2.45 Студiя Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

5.10 Х/ф “Контакт”.
6.15 Х/ф “Просто друзi”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Даєш молодь.
8.35 Запитайте у лiкаря.
9.00 Даєш молодь.
9.25 Руйнiвники мiфiв 5.
10.45 М/ф “Олексiй Попович i
Тугарин Змiй”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.15 Зорянi драми.
16.15 Info-шок.
17.25 Iнтуїцiя.
18.40 М/ф “Добриня Нiкiтiч i
Змiй Горинич”.
20.00 Фабрика зiрок 3. Концерт.
22.40 “Фабрика зiрок 3. Ще не
все”.
23.40 “Файна Юкрайна”.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “На тверезу голову”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Українцi. Кохання.

НТН

2.50 Невiдома Україна.
4.45 Студiя Зона ночi. Культура.
4.50 Золоте намисто України.
Козелець.
4.55 Золоте намисто України.
Кременець.
5.05 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком
Реннером”.
7.00 Т/с “Подруга особливого
призначення”.
9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.45 М/ф “Спайдермен”.
10.40 Х/ф “Несподiваний поворот”.
12.45 Х/ф “Експедицiя в пекло”.
14.45 “Вайп Аут”.
15.45 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
18.00 Концерт М. Задорнова
“Нiчого собi!”
21.00 Х/ф “Жмурки”.
23.15 Х/ф “Штучна брехня”.
1.20 Х/ф “Розплата”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.50 “Особистий погляд”.

3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.
4.35 Студiя Зона ночi. Культура.
4.40 Точка роси.
5.35 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
9.15 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.15 М/ф “Спайдермен”.
11.15 “Вайп Аут”.
12.15 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.40 “Легенди бандитського
Києва”. Льонька - “Золотий
зуб”.
15.15 “Речовий доказ”. Людський транзит.
15.50 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Випадковий запис”.
20.20 Х/ф “Оскар”.
22.40 Х/ф “Експеримент
“Скорпiон”.
0.45 Х/ф “Остання битва”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.35 “Особистий погляд”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ
РОЗПОЧАЛАСЯ

15 грудня розпочалася реєстрації осіб, які бажають
вступати до вищих навчальних закладів у 2010 році.
Для того, щоб зареєструватися, потрібно:
1. Вибрати вищий навчальний заклад, у якому ви бажаєте здобувати вищу освіту.
2. Ознайомитися з Правилами прийому до вибраного
вищого навчального закладу.
3. Визначитися з переліком конкурсних предметів,
необхідних для вступу.
4. Прибути особисто на пункт реєстрації, обравши
його з переліку, розміщеного на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти чи в інших засобах інформації.
Для реєстрації слід подати:
- паспорт (якщо станом на 15 грудня вам не виповнилось 16 років і ви не отримали паспорт, - свідоцтво про
народження);
- документ про отримання повної загальної середньої
освіти та його копію (для випускників попередніх років).
Якщо ви випускник 2010 року - довідку з навчального закладу за зразком Українського центру;
- дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
- два файли формату А4 для зберігання документів.
А також повідомити про:
- фактичне місце проживання на час проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
- номер свого контактного телефону;
- мову, якою бажаєте отримати словник.
У нашому районі пунктом реєстрації визначено Макарівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2. Він буде
працювати протягом усього періоду реєстрації з понеділка по п’ятницю (з 14.30 до 17.00), а з 6 лютого по 31
березня 2010 року і в суботу (з 9.00 до 14.00).
Тож чекаємо всіх бажаючих пройти тестування у 2010
році на реєстрацію та просимо не зволікати з цим до
останніх днів.
Л.СУЛТАНОВА,
спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації.

ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
першості району з футболу сезону 2009 року

ВИЩА ЛІГА: (ЗМІНИ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

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

О
36
30
27
26
26
24
14
12
9
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ЗАХИСНИК БІДНИХ І ЗНЕДОЛЕНИХ
19 грудня - Святителя і Чудотворця Миколая

За своє земне життя він здійснив так багато добрих справ, що їх не перелічити, але серед них є одна, яка належить до чеснот і до того, що послужило підставою для їх здійснення, що спонукало святителя на подвиг, - його віра, дивна,
ревна, непохитна. Він вважається заступником мандрівників і мореплавців. І є
одним з найшанованіших святих в усьому православному світі. У православних
навіть два свята Миколая - зимовий і весняний, що відзначається 22 травня.
Святитель Миколай, який жив у
III-IV столітті, прославився і як великий угодник Божий, тому в народі
його звичайно називають Миколаєм
Угодником. Християни вірять, що і
сьогодні він здійснює безліч чудес на
допомогу людям, що моляться йому.
Миколай - найшанованіший святий в Україні. Про це можна судити
вже хоча б з тієї кількості церков,
які названо на його честь, і з того, з
якою щирою радістю і дорослі, і діти
чекають 19 грудня. Кажуть, що Миколай цілий день напередодні свята
працює - випікає зірочки дітям у подарунок. Попадаючи у мішок Миколая, вони перетворюються на солодкі коржики. Тому, коли діти знаходять
їх під подушкою вранці, називають
“миколайчиками”.
А прийшло до нас це свято в 10881089 роках за часів князя Всеволода
Ярославовича. І в церковному календарі воно називається “Празник
Святого Батька нашого Миколая, архієпископа Лікійського”.
Історія свідчить, що Миколай жив
за часів імператора Костянтина (IV ст.)
і був архієпископом у Лікії. Народився в багатій сім’ї, ріс добрим і чуйним
до чужої біди. Але недовго тривало
щасливе дитинство, тому що батьки
померли дуже рано. І хоч хлопчик ні
в чому не мав потреби, знаходячись
під опікою багатих родичів, йому не
вистачало батьківської любові і ласки. Він дедалі частіше тікав з багатого

дому до друзів - дітей бідних батьків,
які жили в темних глиняних житлах,
нерідко лягали спати голодними, але
в їх домівках панували любов і доброзичливі стосунки.
Найбільше бідувала сім’я маленького товариша Миколая - Петра. Батько його був вже дуже старим і немічним, мати хворіла. Якось
увечері Миколай тихо, щоб слуги не
бачили, побіг у комору, насипав у мішечок борошна, налив пляшку олії,
набрав повні кишені яблук, знайшов
пару теплих панчох і нове взуття. Все
це, склавши в мішок, поставив біля
порогу будинку, в якому жив Петро.
Вранці бідна сім’я не могла нарадуватися щедрим подарункам. А хто це міг
зробити і кому дякувати, не знала.
Минули роки. Миколай роздав
усе майно, що належало йому, бідним людям і став священиком. Творити добро - стало головним принципом його життя. Одного разу він
врятував невинну людину, засуджену
на страту, запропонувавши замість
неї своє життя. І тоді помилували
обох. Збереглася і оповідь про бідняка, в якого було три дочки, але жодну
з них він не міг видати заміж, бо був
практично злидарем. І ось одного
разу вночі, коли всі спали, Миколай
підійшов тихо до їх будинку і кинув у
вікно мішечок із золотом. Ці гроші
дісталися старшій дочці в посаг. Так
само сталося і з середньою дочкою.
Господар став вартувати ночами,

щоб побачити цю щедру людину. І
одного разу він побачив Миколая. Зі
сльозами на очах став дякувати йому.
Однак той був дуже засмучений, що
його викрили, і попросив нікому не
розповідати про його милості.
Одного разу, здійснюючи паломництво до Єрусалима, на прохання
мандрівників, що зневірилися, Миколай Чудотворець молитвою заспокоїв розбурхане море. Утримавши
меч ката, врятував від смерті трьох,
невинно засуджених користолюбним
градоначальником людей. Зверталися до нього не лише віруючі, а й язичники, і святитель завжди допомагав
усім, хто шукав допомоги. У тих, кого
рятував від тілесних бід, він викликав
каяття в гріхах і бажання виправити
своє життя.
Святитель Миколай помер у середині IV століття в глибокій старості.
За церковними переказами, мощі
святого збереглися нетлінними і виділяли чудотворне миро, від якого
зцілилося багато людей. У 1087 році
мощі Миколая Угодника були перенесені в італійське місто Бар (Барі),
де знаходяться і досі.
А в народних легендах і переказах, святий Миколай і сьогодні виступає як заступник рибаків, охоронець від стихійного лиха і заступник
диких звірів. Однак усе встигнути він
сам не може, тому йому постійно допомагають добрі ангели. Якщо біда
або неприємності, треба молитися
Миколаю-Чудотворцю. Він і допоможе у важкий час, і дасть пораду, і втішить. Однак не можна ображатися,
якщо допомога не прийде швидко.
Адже Миколай на небі не сидить, він
на землі добро творить...
(УКРІНФОРМ).

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ ТА АГІТПУНКТАХ
Відповідальність за протипожежний стан приміщень виборчих дільниць та агітпунктів покладається особисто на керівників підприємств, установ та організацій, яким належать ці приміщення,
а за дотримання протипожежного режиму - на голів виборчих комісій та відповідальних чергових.

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О
У НАШІЙ СІМ’Ї НЕЩОДАВНО НАРОДИЛАСЬ ДИТИНА. МІЙ
ЧОЛОВІК ПРАЦЮЄ НА ПІДПРИЄМСТВІ. ЩОРІЧНУ ВІДПУСТКУ
ВІН УЖЕ ВИКОРИСТАВ. ЧИ МОЖЕ ВІН УЗЯТИ ДОДАТКОВУ?
Чинним на
сьогодні українським законодавством не
передбачено
надання батьку,
дружина
якого народила дитину, жодної додаткової оплачуваної відпустки. А от відпустку “без утримання”, строком до 14 календарних днів
у період, поки ви будете у післяпологовій відпустці, ваш чоловік узяти може.

Це право йому гарантовано п.2 ч.1 ст. 25
Закону України “Про відпустки”.
Окрім цієї, за сімейними обставинами або з інших причин, ваш чоловік зможе взяти ще одну відпустку без збереження зарплати (так звана відпустка за
свій рахунок). Тривалість цієї відпустки
ваш чоловік має погоджувати безпосередньо зі своїм начальством, проте її
термін, згідно з чинним законодавством,
не може перевищувати 15 календарних
днів на рік (ст.26 Закону України “Про
відпустки”).

ЯК ПІДРАХУВАТИ ПЕНСІЮ?
За допомогою цієї формули працюючі пенсіонери можуть підрахувати, скільки вони повинні отримувати. Розрахунок
зроблений для пенсіонера-жінки (мінімальний страховий стаж 20 років). Коефіцієнт зарплати 2,0, загальний стаж до перерахунку - 40 років, з перерахунком - 42
роки.
I. Перерахунок по середній зарплаті 2007 р. (1197,91 грн).
По зарплаті: 1197,91 грн х 2 (коеф.) =
2395,82 грн.
За стажем (40+2=42 роки): (42x12 міс.)
х 1,35 (вартість року стажу) /1200 = 0,567
Пенсія (ст. 27 Закону 1058): 2395,82 х
0,567 = 1358,43 грн.

Надбавка за стаж понад 20 років.- 573
грн. (прожитковий мінімум у 2007 р.) х 22 х
1 % = 126,06 грн.
Пенсія повна: 1358,43 грн. + 126,06
грн. = 1484,43 грн.
II. Перерахунок по середній зарплаті 2008 р. (1573,99 грн.)
По зарплаті: 1573,99 грн. х 2 = 3147,98
грн.
За стажем: (42x12)х 1,35/1200 = 0,567
Пенсія: 3147,98 грн. х 0,567 = 1785 грн.
Надбавка за стаж: 573 грн х 22 х 1% =
126,06 грн.
Пенсія повна: 1785 грн. + 126,06 грн. =
1911 грн. Різниця (по 2007 і 2008 р.): 1911
грн - 1484,43 грн. = 426,57 грн.

БАНК НЕ ХОЧЕ ПОВЕРТАТИ ВКЛАД. ВИМУШЕНИЙ СУДИТИСЯ.
ЧИ МОЖУ Я ПРЕТЕНДУВАТИ НА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ?
Претендувати на відшкодування мо- підкріплений відповідними документаральної шкоди можна на підставі а. 23 і ми, наприклад, довідками і квитанціями
а. 611 Цивільного кодексу України. Але медустанов, довідками з роботи тощо.
недостатньо обгрунтовані розрахунки Слід також звернути увагу на те, що вицієї шкоди у переважній більшості ви- моги про стягнення моральної шкоди
падків відхиляються судом. При роз- оподатковуються підвищеним відсотком
рахунку моральної шкоди потрібно вра- держмита, яке, залежно від суми, може
ховувати, що кожен аргумент має бути становити до 10% заявлених вимог.

У приміщенні виборчої
дільниці та агітпункті має
бути не менше двох евакуаційних виходів. Вони
повинні бути забезпечені первинними засобами
пожежогасіння,
вогнегасниками відповідно до
встановлених норм.
На виборчих дільницях
та агітпунктах потрібно
провести профілактичний
огляд електрообладнання
кваліфікованим електриком, виявлені недоліки
усунути.

В приміщеннях виборчих дільниць заборонено
зберігати легкозаймисті
рідини та користуватись
відкритим вогнем, електроприладами та обігрівачами кустарного виробництва.
Для всіх кабін слід
установити загальний вимикач для одночасного
вимикання подачі електроенергії.
В приміщеннях, де є
пічне опалення, провести профілактичний огляд
та справність димоходів,
виявлені недоліки протипожежного стану усунути.
Всі особи, які беруть
участь у роботі виборчих
дільниць та агітпунктів,

повинні пройти інструктаж з правил пожежної
безпеки під підпис.
У приміщеннях повинен бути справний телефонний зв’язок, при виникненні пожежі негайно
повідомити про це за телефонами: 101, 5-13-77
чи 2-12-85 до пожежних
частин смт. Макарів та с.
Бишів, після чого вжити
заходи для евакуації людей та документів з приміщення і гасити пожежу
своїми силами та наявними засобами пожежогасіння до прибуття пожежних підрозділів.
Макарівський РВ ГУ
МНС України в
Київській області.

ЗВЕРНЕННЯ ГУ МНС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДО ГРОМАДЯН КИЇВЩИНИ

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ НА ЛЬОДУ!

Перед тим, як стати
на лід - подивіться уважно, чи немає підозрілих
місць:
- тонкий або крихкий
лід може бути поблизу кущів, очерету, в місцях, де
водорості вмерзли в лід;
- обминайте ділянки,
що покриті товстим прошарком снігу, під яким лід
завжди тонший;
- особливо обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно
з’єднуватись із сушею,
можливі тріщини, під льодом може бути повітря.
Не перевіряйте міцність льоду ударом ноги
- це небезпечно!
Для однієї людини безпечним вважається лід
товщиною не менше 7 сантиметрів.
Катайтеся на ковзанах

лише у перевірених місцях.
Якщо лід почав тріщати, негайно повертайтесь, відходьте повільно,
не відриваючи ступні ніг від
льоду.
Шановні рибалки!
Зимова підлідна ловля
риби потребує суворого
дотримання правил поводження:
- не пробивайте біля
себе багато лунок;
- не збирайтеся великими групами в одному
місці;
- не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега;
- завжди майте під рукою 12-15 метрів міцної
мотузки;
- тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку.
Якщо ви провалилися
на льоду річки або озера

і у вас немає при собі ніяких засобів порятунку:
- поверніться спиною
до кромки льоду, широко
розкиньте руки по краях льодового пролому та
утримуйтесь від занурення
з головою;
- намагайтесь не обламувати краї льоду, без
різких рухів вибирайтеся
на лід, відштовхуючись ногами;
- вибравшись з льодового пролому, відкотіться,
а потім повзіть у той бік,
звідки ви прийшли, де міцність льоду таким чином
перевірена;
- незважаючи на те, що
вологість і холод штовхають вас побігти та зігрітися, будьте обережні до
самого берега, а там не
зупиняйтесь, поки не опинитесь в теплі.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 51 18 грудня 2009 р.
ШКОЛА ДЛЯ БАТЬКІВ
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СПРОБА ПРОГНОЗУ

ЯКЩО МАМА
ВИХОВУЄ СИНА ОДНА

ЦЬОГОРІЧНА ЗИМА ВИДАСТЬСЯ РАННЬОЮ
І ХОЛОДНОЮ, АЛЕ НЕ ЗАТЯЖНОЮ

“У нашому домі - одні жінки: я, моя мама і сестра. Всі дуже ніжні з моїм сином, балують його.
Але він став вередливим, влаштовує істерики,
коли чогось не отримує. Може, треба бути з ним
суворішими?”.
Вважається, що в “ідеальній” сім’ї ролі що значить “впорається”. Якщо мама
розподілено так: мама – любить, підтри- просто “закрутить гайки” і поставить сина
мує, піклується, тато – задає правила жит- під суворий контроль, вона не дасть змотя і стежить за їх виконанням, учить при- ги дитині виконати завдання свого віку:
стосовуватися до соціуму, захищає. Якщо досягти психологічної незалежності від
ж мама виховує сина одна, вона змушена батьків і стати дорослою.
грати ці дві ролі: і любити, і обмежувати, і
Що ж робити? Буде зовсім не зайвим,
підтримувати, і карати. Не дивно, що такі якщо у вашому оточенні знайдуться чоматері часто перебувають у напруженні. ловіки, здатні добре ставитися до вашоЯкщо вони карають, то страждає та їхня го сина, зацікавлені в ньому. Це можуть
частина, яка покликана любити, якщо бути родичі: дідусі, дядьки, брати. Або
піклуються або підтримують, то їм важ- авторитетні для хлопчика люди: тренеко обмежувати дитину і вимагати від неї ри спортивних секцій, учителі, керівники
слухняності.
гуртків.
Є ілюзія, що жінка одна “не впорається” з хлопчиком, особливо коли він досягЛюдмила ФЕДОРЧЕНКО,
не підліткового віку. Все питання в тому,
лікар-психолог.

Давно помічено: якщо бурий ведмідь упадає у
сплячку раніше від кінця жовтня - на холодну зиму. А
ведмеді, навіть у Київському зоопарку, вже спорудили
барліг і спочивають у ньому. У цьому можуть переконатися відвідувачі зоопарку. Якою видасться цьогорічна
зима - показали Покрова, вважає народний синоптик
з Дніпропетровська Валерій Некрасов.

•

ГОСПОДАРЯМ - НА ЗАМІТКУ

• Найпростішу підставку для яєць можна
зробити з верхньої частини пластмасової пляшки.
Якщо за допомогою двох
скріплених гвинтом пробок з’єднати дві шийки,
підставка вийде дуже стійкою.

для пакування овочів. За
її допомогою легко відмити дуже забруднені руки,
зручно мити овочі, а також
посуд, газові та електричні плити і навіть кахель-

•

• Складки, що залишаються на білизні після сушіння на шнурку, дуже важко розгладжувати. Якщо на
шнурок надіти пластикові
трубки діаметром 15-20
мм, речі не будуть м’ятися.
Обертаючись, трубки допоможуть швидше і легше
розвішувати і знімати білизну.

•

• Чудова жорстка мочалка виходить з синтетичної сітки, призначеної

•

• Невеликий картонний
або пластмасовий козирок,
закріплений на верхній дузі
оправи, захистить не лише
очі майстра від яскравого
світла робочої лампи, а й
скло від подряпин.

•

• Металевий дах будинку, сарая, гаража прослужить набагато довше,
якщо листи металу перед
укладанням по нижній стороні обробити антикорозійною речовиною, наприклад, мовілем.

•

•

• Є старий спосіб зробити широке пропилювання у дереві або металі.
Встановіть на рамку ножівки “пакет” з кількох ножівкових полотен, зв’язаних
по краях м’яким дротом
або стягнутих гвинтом з
гайкою.

ши клямку, підкласти під
неї шматочок пружинячого
м’якого матеріалу, і проблему буде вирішено.

ну плитку. Миючі засоби
також
витрачатимуться
економно, адже на такій
мочалці утвориться рясна
густа піна.

•

• Встановлені вертикально меблеві клямки
часто мимоволі відкриваються. Однак варто, зняв-

ГОТУЄМО

КУРЧАТА В СМЕТАНІ
Курчат укладають в сотейник, поливають маслом і смажать в духовці
до півготовності. Потім посипають
сухарями, заливають сметаною і
тушкують до готовності під закритою

• Чимало різних хитрощів придумали для того,
щоб взуття не ковзало
на слизькій поверхні. Але
часто для досягнення цієї
мети потрібно лише ретельно вимити підошви
взуття, бажано, жорсткою
щіткою з содою, тому що
бруд, що засох на нерівностях підошви, заважає рельєфному малюнку чіплятися за лід.

но, сіль, все разом добре змішують,
виливають на сковороду з добре розігрітим маслом і смажать до готовності. При подачі на стіл посипають
зеленню петрушки.
На 4 яйця — 1 склянку густих
вершків, 1 склянку сметани, 0,5
склянки кукурудзяного борошна, 0,5
ст. ложки дрібно нарізаної зелені петрушки.

Велику картоплю обчищають,
промивають, надають їй форми
грибної ніжки (конусоподібну форму
із зрізаною верхівкою) і варять до готовності в підсоленій воді. Зварену

ЯЄЧНЯ ГУЦУЛЬСЬКА
Вершки змішують із сметаною,
додають яйця, кукурудзяне борош-

картоплю охолоджують, ставлять потовщеним кінцем на закусочну тарілку і зверху на тонкий її кінець кладуть
зрізану верхівку помідора. Потім з
конусоподібного конверта видавлюють на помідор маленькі кусочки
вершкового масла, щоб вийшов вид
гриба. Варені яйця дрібно січуть, додають шаткованої зеленої цибулі, солять, поливають сметаною, перемі-

процеси почали проходити набагато швидше і несподіваніше, ніж раніше.
Змінився загальний стан
кліматичних умов. І це ста-

ло причиною того, що на
сьогодні немає таких народних прикмет, за якими
можна було б орієнтуватися на майбутню погоду.
Безперечно, якісь прикмети залишилися. Скажімо, ластівки завжди низько літають над землею
перед дощем, оскільки

(УКРІНФОРМ).

АКТУАЛЬНО

ОЛІЯ ЛЬОНУ БЛАГОТВОРНО
ВПЛИВАЄ НА КІСТКОВУ ТКАНИНУ
На думку вчених, жіночий організм
більш схильний до остеопорозу. Проте,
ризик додаткового захворювання можна
знизити, використовуючи цілющу силу
лляної олії, оскільки її склад благотворно
впливає на мінеральну щільність кісткової
тканини і зменшує активність маркерів,
що розвивають остеопороз. Ортопеди
вважають, що така харчова добавка корисна і для жінок з діабетом як засіб від
пошкодження кісток і суглобів. Присутність так званої жирної кислоти n-3 у цій
олії відіграє важливу роль у захисних процесах кісткової тканини.
До речі, єгипетські лікарі з Національного дослідницького центру в Каїрі, що

РАЗОМ

САЛАТ-ГРИБОК

кришкою. Зелений салат перебирають, промивають і заправляють сметаною, оцтом, цукром і сіллю, кладуть
в салатник або тарілку і посипають
зверху вареним січеним яйцем.
Відпускаючи, курчат поливають
сметаною, в якій вони тушкувались,
а на гарнір подають заправлений зеленню салат.
На 1 кг курчат — 1,5 склянки сметани, 3 ст. ложки вершкового масла,
1 ст. ложку сухарів.
Для салату— 0,5 кг зеленого салату, 4 ст. ложки сметани, І яйце, 2 ст.
ложки оцту, 1 чайну ложку цукру.

“На Покрову було холодно, то й зима видасться холодною”, - пояснює
він. За словами народного
прогностика, грудень буде
помірно холодним, малосніжним, з ожеледицею і
холодним різким вітром.
На Новий рік стоятиме
сильний мороз і випаде
багато снігу. Проте зима не
буде затяжною - у другій
половині березня настане
тепло, і весна впевнено
вступить у свої права.
А ось як прокоментував цей прогноз начальник
Українського гідрометцентру Микола Кульбіда:
- Кліматичні зміни, що
відбулися в Україні, призвели до втрати закономірностей в погодних умовах. Речі, які люди раніше
примічали, тобто залежність одних метеорологічних факторів від інших,
тепер уже не спрацьовують, оскільки атмосферні

комахи, на яких вони полюють, ховаються в траву.
Або цикорій, який у народі
називають петровими батогами, ніколи не розпустить перед дощем своїх
синіх квіток. Причина тут
проста: ця рослина, яка є
великим медоносом для
бджіл, боїться втратити
під дією дощової води свій
аромат, який і притягує комах.
Як бачимо, такі
прикмети ще зберігаються, позаяк вони пов’язані
з суто фізичними
або фізіологічними
процесами,
що відбуваються
в довкіллі. Однак
системних ознак
зміни погоди вже
немає. На сьогодні в Україні
народних прогнозистів вистачає. Ми розцінюємо такий інтерес
до погоди як своєрідне
хобі. Сьогодні довіряти
можна лише прогнозам,
складеним
фахівцямиметеорологами, і то тільки на 10-15 днів наперед.

вивчали вплив діабету на здоров’я кісток,
також оцінили ефект від вживання лляної
олії лабораторними щурами. Після двох
місяців спостережень біологи взяли у піддослідних тварин аналізи і виміряли сироватку схожого з інсуліном чинника росту 1
або IGF-1, а також наявність білку остеокальцину, що формує кістки та підтримує
їх мінералізацію.
У гризунів-діабетиків, яким додали
до раціону харчування лляну олію, ці два
з’єднання містилися в досить високих концентраціях. Завдяки компонентам льняної
олії, у діабетичній групі піддослідних щурів
виріс рівень і дезоксипіридиноліну - речовини, що міститься у здорових кістках.

ЗВУРНІТЬ УВАГУ
шують. Укладають на тарілку кругом
картоплі і посипають зеленню кропу
або петрушки. По краях кладуть нарізані тонкими кусочками огірки.
На 1 порцію салату — 100 г картоплі, 100 г червоних помідорів, 100
г огірків, 5 г вершкового масла, 0,5
яйця, 40 г зеленої цибулі, 50 г сметани, 5 г зеленого кропу або петрушки.

ГАРБУЗ, ТУШКОВАНИЙ З
ЯБЛУКАМИ
Обчищений і промитий гарбуз
нарізують шматочками завтовшки
в 1 см, кладуть в сотейник, додають
обчищені й дрібно нарізані яблука,
цукор, вершкове масло, сіль, воду
і тушкують до готовності. Готовий
гарбуз при подачі на стіл посипають
січеними горіхами і подрібненою корицею.
На 1 кг гарбуза — 600 г яблук, 2 ст.
ложки вершкового масла, 2 ст. ложки
цукру, 0,5 склянки води, 150 г горіхів,
1/5 г кориці.

КІМНАТНІ РОСЛИНИ І
МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР

Часто трапляється, що ми, заводячи у себе вдома якуcь рослину, яка нам сподобалася, раптом виявляємо, що квітка, яку без
зусиль вирощували багато наших
друзів і колег, починає хворіти,
або й зовсім гине. А річ у тім, що
кімнатні квіти, як втім і все на нашій
планеті, схильні до впливів космічних ритмів та енергій. Щоб краще
уявляти, що робити зараз, пропонуємо до вашої уваги місячний календар з 21 по 31 грудня. Отже.
21 грудня з 07.39 до 20.27 23-го
- Місяць у знаку Діви. Найкращий
час для роботи з кімнатними квітами: посадки, пересадки, прищипки, живцювання.
23 грудня з 00.00 до 12.00 роботи проводити не рекомендується. 23 грудня з 20.27 до 07.04 26-го - Місяць
у знаку Терезів. Роботи на підвіконні продовжуються.
Посів насіння салатів, вигонка цибулі, зелені селери,
петрушки. Пересадка кімнатних культур, полив рослин
у міру потреби.
26 грудня з 07.04 до 13.44 28-го - Місяць у знаку
Скорпіона. Роботи на підвіконні тривають: посів салатів,
гірчиці, вигонка цибулі, зелені. Полив, підживлення кімнатних рослин.
28 грудня з 13.44 до 16.36 30-го - Місяць у знаку
Стрільця. Посадки не рекомендуються.
30 грудня з 16.36 - Місяць у знаку Козерога. 31 грудня
о 8.12 – молодий місяць. Роботи з рослинами не рекомендуються. Але будьте уважні, у святкові дні не забувайте про кімнатних друзів, не підсушіть землю у горщиках,
не підморозьте їх під відчиненою кватиркою.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ ВЕЛИКОГО УЧНЯ

10

23 грудня - 210 років від дня народження Карла Павловича Брюллова (1799-1852),
російського живописця, професора

Ім’я блискучого художника, віртуозного портретиста петербурзького вищого світу відоме передусім як творця “Останнього дня Помпеї”, однієї з улюбленіших картин Миколи Гоголя. Карл Брюллов уже у дні юності відчував свою
винятковість: в автопортретах “першого італійського періоду” він підкреслював свою схожість з відомими скульптурними зображеннями Аполлона. Преса порівнювала його картини з витворами Рубенса, Рембрандта і Ван Дейка,
паломництво до його “Помпеї” було масовим. Він дружив з Пушкіним, Глінкою, Жуковським.
Отож, одного разу Аполлон Миколайович Мокрицький, учень Брюллова, привів у майстерню художника
бідно одягненого хлопця. Той працював у маляра, а ночами малював
статуї в Літньому саду. Хлопця звали
Тарасом. Його роботи так вразили
великого живописця, що він узявся
допомогти молодій людині. Поїхав
до його господаря Енгельгардта, але
повернувся ні з чим, лаючись і плюючись. До справи залучили іншого
художника - Олексія Гавриловича Венеціанова. Він був відомим фахівцем
зі звільнення від кріпосної неволі молодих дарувань. Венеціанов з господарем Шевченка порозумівся. Тільки потрібно було знайти пристойну
суму грошей. І тут узявся допомогти Василь Андрійович Жуковський.
Незаконний син багатого поміщика
Буніна і полоненої туркені, він добре
знав, що таке кріпосна неволя. Тоді
Брюллов вирішив писати портрет
поета, чиїми творами зачитувалася
вся Росія.
Сучасники говорили, що Брюллов пише не просто портрети, а
портрети-картини. Для Жуковського художник знайшов спокійну, утихомирену позу. Здавалося б позаду
всі знамениті романтичні захоплення майстра вірша. Автор “Світлани”
трохи схилив голову - неначе прислухається до далекої музики. Портрет вирішено було розіграти в лотерею при імператорському дворі.
Він дуже сподобався імператриці,
дружині Миколи I і влаштовано було
так, що дістався він саме їй. Романови не були особливо щедрі, навіть коли мова йшла про справжній

шедевр Брюллова. Портрет Жуковського користувався великою популярністю. До речі, він зберігається
нині в Державному музеї Тараса
Шевченка у Києві.
Грошей, потрібних на викуп Шевченка, зібрано не було. Тоді Брюллов і, мабуть, Жуковський додали
від себе необхідну суму. Хоча про
художника в Петербурзі розпускали
плітки, що він відрізняється незвичайною жадібністю.
Одержавши жадані 2500 карбованців, поміщик Енгельгардт підписав документ, в якому зазначалося:
“Я, нижче підписаний звільнений
зі служби гвардії полковник Павло,
Василів син, Енгельгардт відпустив
навічно на волю кріпосного мого
чоловіка Тараса, Григорового сина,
Шевченка, який дістався мені у спадщину від покійного батька мого…”
Підпис Енгельгардта засвідчили Жуковський, Брюллов і Вієльгорський…
Викупчу грамоту Шевченко одержав 25 квітня 1838 року о 15 годині на
квартирі Брюллова у присутності Жуковського, Григоровича, Вієльгорського і свого земляка - українського
художника Аполлона Мокрицького.
Це був один з найщасливіших, незабутніх днів у житті Тараса Григоровича. Часто повертався він згодом у
думках до весняного першодня своєї
свободи, до людей, які відкрили йому
шлях до неї.
А невдовзі Шевченка прийняли
до Петербурзької Академії мистецтв
у клас Карла Павловича Брюллова професора академії.
Зрозуміло, після щирого знайомства з такими велетнями культури і

ЛІСОВУ КРАСУНЮ
МОЖНА КУПИТИ
В ЛІСНИЦТВІ
Щоб з радістю і веселим настроєм зустріти
Новий рік та з надією, що
принесе він в оселі, сім’ї,
трудові колективи - щастя,
здоров’я, радість, натхнення в праці, за традицією у
переддень свята прикрашають новорічну ялинку.
Ця красуня веселить усіх:
коханих, друзів, родичів,
колег по роботі, малечу, і
всі ми вітаємо один одного
та бажаємою в новому році
всього найкращого.
Щоб ялинка виросла заввишки один
метр, потрібно п’ять
років. Це ми враховуємо. Тому на плантаціях у нас деревця
різного віку. Є такі,
що нинішнім літом
проросли з насіння,
дво-, три-, чотири- і
п’ятирічні. Вирубуємо п’ятирічні, а цю
площу переорюємо і
засіваємо. Ось такий
конвеєр.
Жителі району
зелену красуню добувають
різними
шляхами. Одні йдуть
на ринок, щоб купити, другі (є й такі) займаються самовільними
рубками в лісі. Вони часто
зрізають верхів’я багатолітніх дерев, внаслідок
чого вони припиняють
свій ріст. Або знищують
молоді насадження. Цими
діями лісовому господарству завдається значних
збитків.

Згідно з діючим законодавством, за самовільну
вирубку ялинки при затриманні порушник притягується до адміністративної
відповідальності - штрафу,
який сягає до 320 гривень
за одне деревце.
Хочу нагадати, що в нинішньому році на новорічні
ялинки висотою від 1 до
3 метрів ціни в середньому від 50 до 150 гривень.
Придбати їх ви зможете в
Забуянському, Бишівському, Небилицькому, Ніжило-

просто вільними, гарними людьми,
після звільнення з ненависного кріпацтва, після протекції покровителів, після вступу до Імператорської
академії мистецтв у душі Шевченка
буяла рідкісної краси і сили запашна, свіжа, громова весна. “Самому
теперь не верится, а действительно
так было. Я из грязного чердака, я,
ничтожный замарашка, на крыльях
перелетел в волшебные залы Академии художеств” (Запис у щоденнику)
“...Живу, учусь, нікому не кланяюсь, і
нікого не боюсь... велике щастя буть
вольним чоловіком...” (Лист до брата
Микити від 15 листопада 1839-го).
Шевченко став згодом одним з
улюблених учнів Брюллова. Іронія долі.
Тараса Григоровича, так багато чим
зобов’язаного своєму вчителеві, що
писав у своєму “Щоденнику”: “Перед
його (Брюллова) чудовими творами я
задумувався і плекав у своєму серці
кобзаря та своїх кровожерних гайдамаків”, не прийнято зараховувати до
брюлловської школи. Шевченко зміг
виробити самостійну живописну манеру, та і його блискуча графіка мало
була схожа на роботи вчителя. Його
картини, малюнки не сплутаєш ні з
чиїми іншими. Вони позначені індивідуальністю, оригінальністю Тараса
Григоровича, дуже глибокі, таємничі,
містичні, загадкові. Шевченко володів
сплавом духовності, духовного бачення й техніки, сплавом фізичного боку
життя з містичним...
Коли за участь в “Кириломефодієвському товаристві” Шевченко був засланий у важке заслання, він
звертався до Брюллова, тоді вже важко хворого, з проханням про допомогу.
Майстер знову намагався полегшити
долю свого улюбленого учня, але його
клопотання було безнадійним. Шевченко навіть не зміг дізнатися про те,
що Брюллов і на цей раз намагався
допомогти йому, у тому числі і використовуючи свої зв’язки в колі друзів з
Англійського клубу...
(УКРІНФОРМ).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

«УКРПОШТА»
ПРОПОНУЄ НОВУ ПОСЛУГУ
З грудня Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” запроваджує послугу з пересилання пріоритетних поштових відправлень.
Згідно з повідомленням, послуга стосується простих і рекомендованих поштових відправлень (карток,
листів, бандеролей), посилок, а також листів і бандеролей з оголошеною цінністю.
Терміни пересилання пріоритетних відправлень скоротяться на один-два дні порівняно з непріоритетними.

ДАІ ІНФОРМУЄ

На території району за 2009 рік зареєстровано 16 незаконних заволодінь авто-, мототранспортом, 10 з яких
розкрито. Викрадений транспорт повернуто власникам.
Щодо осіб, які вчинили крадіжки, порушено кримінальні
справи. Згідно чинного законодавства за вищезазначений злочин передбачено позбавлення волі від 3 до 5 років.
Залишилися ще нерозкритими незаконні заволодіння
трактором Т-25 д.н.480-99 АА та трактором «ЕНЕЙ» д.н.
227-57 КА в с. Лишня, автомобілем ВАЗ-2101 д.н. 688-02
КХ та трактором Т-16 д.н. 8333 ШУ в с. Бишів, трактором
МТЗ-82 д.н. 283-72 КА в с. Мотижин.
У разі отримання інформації за даними фактами просимо повідомити за телефонами: 5-24-70, 5-14-59 або 102.

•
•
•
•
•
•

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

У Плахтянці гр. Т. на грунті неприязних стосунків заподіяв множинні рани голови, перелом склепіння черепа гр. Д.
В тій же Плахтянці в гр. Д. виявлено та вилучено наркотичний засіб (коноплю) вагою близько 25 грамів.

вицькому та Макарівському лісництвах.
Бажаю всім зустріти
Новий рік у хорошому настрої біля яскраво прикрашеної лісової красуні.
Р.ЧОРНИЙ,
інженер ОЗЛ ДП
„Макарівський
лісгосп”.

У Макарові в будинку гр. Х. невідома особа відчинила
металопластикове вікно і викрала гроші.
В Ясногородці злодій украв мобільний телефон „Нокія” у гр. І.
У Пашківці по вулиці Жовтнева в житловому будинку
сталась пожежа. Вогнем пошкоджено дах, перекриття та
стіни будинку, що належить гр. Б.
В полі, поблизу Зурівки, 12 грудня знайдено труп невідомого чоловіка без ознак насильницької смерті.
Районний відділ міліції.
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НАРОДЖУЄТЬСЯ БІЛЬШЕ
ХЛОПЧИКІВ, НІЖ ДІВЧАТ

Аналіз орієнтовних даних за 11 місяців 2009 року свідчить про збільшення реєстрації народжень в Україні. Про
це повідомив міністр юстиції Микола Оніщук з посиланням на оперативні дані органів реєстрації актів цивільного стану міністерства. Так, станом на грудень 2009 року
в Україні було здійснено 486519 актових записів про народження, що на 1,16% більше, ніж за аналогічний період
2008 року. Найбільша кількість народжень з початку року
була зареєстрована у Донецькій, Дніпропетровській,
Львівській, Одеській, Волинській, Харківській областях та
у м. Київ. У всіх регіонах України, за словами міністра юстиції, збереглася тенденція минулого року щодо більшої
народжуваності хлопчиків, ніж дівчаток.

ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА

ЧЕРЕЗ АБОРТИ ВТРАЧАЄМО В
РІК ДО 2 МЛН. ДІТЕЙ
«Маленька дитина робить усілякі спроби захиститися від смертельного
вироку, але ніхто не хоче її
врятувати, чи хоча б зжалитись над нею. Їй відривають руки, ноги, голову,
спричиняючи нестерпний
біль, а потім смерть!..» – це
не з сценарію фільму жахів,
і навіть не з протоколу кримінальної справи. Описане
вбивство роблять жінки.
Іншими словами це називається аборт…
Може хтось скаже,
що зародок це не жива
дитина? Та хіба мертвий
організм буде рости і розвиватись? Ембріон у материнському лоні має вже
стать, не кажучи вже про
групу крові та інші генетичні відмінності. Ось що
«говорять» сучасні науки,
які вивчають плід за допомогою новітніх технологій,
таких як УЗО, електронний
контроль за серцем зародку. У 18 днів відчутні
удари серця, починає діяти власний його кровообіг;
при вагітності 7 тижнів (50
днів) у дитини фіксуються
мозкові імпульси. Маленька людина має повністю
сформовані зовнішні та
внутрішні органи. При вагітності строком 10 тижнів
(70 днів) ще не народжене

маля володіє всіма тими
характеристиками, котрі
вже є після її народження;
при вагітності 13 тижнів
(92 дні або 3 місяці) – повертає голову, робить різні рухи, зжимає кулачок і
смокче палець.
На жаль, наслідки абортів непередбачувані. При
наступних вагітностях дуже
часто трапляються викидні. У два рази збільшується
кількість мертвонароджених або спостерігаються
передчасні пологи, а ті
діти, котрі залишаються
живими, мають фізичні
або розумові відхилення. А
це в свою чергу впливає в
подальшому на психічний
стан дитини та її рідних. І
що чекає таку хвору людину в житті, неважко здогадатись.
Чисельність
українського народу катастрофічно зменшується і однією з причин є добровільне
переривання вагітності.
Офіційна статистика свідчить, що тільки шляхом
аборту кожного року в
Україні не народжується
до 2 млн. дітей! Час нам
над цим замислитись?!
Марина СТАРЧЕНКО,
студентка
Макарівського
медичного училища.

Є ПРОБЛЕМА

СКАЖЕМО СИРІТСТВУ - НІ!

Фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” спільно з Держдепартаментом з питань усиновлення і захисту прав дитини і ВГО “Магнолія” запустили в нашій країні перший національний Інтернет-портал з
питань усиновлення “Сирітству - ні!”.
“Відкриття порталу - зокрема, вік, ім’я хлопчика
це результат ефективної чи дівчинки, низку фото та
співпраці державних орга- відеоролик.
нів і неурядових організаОкрім того, на портацій задля вирішення про- лі зібрана вся необхідна
блеми пошуку родини для нормативно-правова база,
кожної дитини, яка очікує що регулює цю сферу, мена усиновлення”, - наголо- тодична література, новисив міністр України у спра- ни щодо теми усиновлення
вах сім’ї, молоді і спорту та захисту прав дитиниЮрій Павленко. Згідно з сироти та дитини, позбавсоціологічними досліджен- леної батьківського піклунями, проведеними мініс- вання.
терством, про готовність
Важливою
функцією
узяти дитину в родину за- ресурсу є можливість коявили близько двох міль- ристувачів отримати безйонів громадян, а однією коштовну он-лайн-консуз перешкод до реалізації їх льтацію
кваліфікованих
намірів є недостатнє воло- юристів, соціальних педадіння різного роду інфор- гогів, психологів.
мацією на цю тему. Портал
Як зазначила дирекwww.sirotstvy.net значною тор Держдепартаменту з
мірою заповнює існуючу питань усиновлення і заінформаційну прогалину.
хисту прав дитини ЛюдМіністр підкреслив, що мила Волинець, на порталі
в Україні нагальною зали- “Сирітству-ні!” міститься
шається проблема усинов- тільки та інформація, оприлення дітей, старших семи люднення якої не завдасть
років. Тому портал “Сиріт- шкоди дитині. Вона також
ству - ні!” допомагатиме підкреслила, що в Україформувати у кандидатів в ні кожна четверта родина
усиновлювачі
об’єктивні не може з певних причин
уявлення про дітей, які на мати своїх дітей, тому цей
них очікують, незалежно портал - не тільки шлях вивід віку. Він містить коротку рішення проблем дітей, а й
інформацію про дітей, які шлях розв’язання проблем
перебувають на офіційно- таких сімей.
му обліку на усиновлення,
Олена ВИГУЛЯР.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
У ДОБРИЙ ЧАС,
У СВІТЛУ ПУТЬ!

З нагоди славної дати - 80-річчя від Дня народження адресуємо найщиріші та найсердечніші
привітання
МАРЧЕНКО Анастасії Хомівні з Копилова,
КОПИЛ Анастасії Олександрівні з Ситняків
та СИДОРЕНКО Марії Павлівні з Фасової.
Шановні ювілярки! Щиро зичимо
Вам міцного здоров’я, довгих щасливих літ під мирним небом, добра, злагоди, достатку, радості та благополуччя у Ваших родинах.
Хай буде тепло у серці і в хаті,
І днів якнайбільше сонцем багатих!
З повагою президія районної
організації ветеранів України.

Колектив
Маковищенського
НВО сердечно поздоровляє із світлою
та радісною подією у житті - одруженням вчительку початкових класів
ЧУБУКОВУ Альону Валеріївну
та її нареченого Євгена.
Шановні молодята! Хай буде все гаразд у щойно створеній Вашій молодій сім’ї, хай буде вона
багата на достаток, душевне тепло, любов, злагоду та на веселий дитячий сміх.
Хай посміхаються Вам тихі вечори і
задумливі ранки, чисте небо і ясне
сонце, ніжна мелодія кохання і синя
птиця щастя.
Вірності, міцного здоров’я на все
Ваше довге і добре життя. Хай ніщо
не затьмарить Ваше спільне сімейне
буття!

11
ПІНОБЛОКИ

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

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

НОВОРІЧНИЙ РОЗПРОДАЖ
МЕБЛІВ У МАКАРОВІ
ПО ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 7-А.

*****

Щиро вітаємо із ювілейною датою від Дня народження матір-героїню, яка народила і виховала 10 дітей,
РОМАНЕНКО Галину Іванівну з села Новосілки.
Прийміть, шановна імениннице, наші сердечні
привітальні слова. Бажаємо Вам радісних і сонячних
днів у житті, гарного щоденного настрою, звершення
задумів та благополуччя.
Міцного здоров’я - від чистих джерел,
А щастя - від власної долі,
Щоб мирно і довго в достатку жилось,
Щоб горя не знали ніколи.
Хай теплом і веселістю повниться
хата,
Хай буде сім’я вся здорова й багата.
Наснага і щедрість у серці хай квітнуть
Поки ювілей не настане столітній!
Районна партійна організація
ВО “Батьківщина”
та виборчий штаб кандидата в Президенти
України Ю.В.ТИМОШЕНКО.

ТОВ “СЛОБОДА КО“
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

ВАНТАЖНИКІВ
Т А Б У Х Г А Л Т Е РА .

Оплата - згідно штатного розкладу.
Село Червона Слобода, вул. Заводська, 1.
Телефони: (04578) 9-01-03, 9-02-45.

ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ!
Аптека, що знаходиться в Макарові по вулиці
Леніна, 59-Б, надає 5% - знижки на медикаменти всім пенсіонерам при наявності
пенсійного посвідчення.
Додаткова інформація за телефонами:
5-22-16, 095-492-56-99.

ВІДПОЧИНОК ВИХІДНОГО ДНЯ

ВІКНА, ДВЕРІ, БАЛКОНИ

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

БАНЯ РОСІЙСЬКА
на дровах
(вологий пар з віниками,
працює банщик-масажист)

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

ПЕЙНТБОЛ, РИБАЛКА, ПРОГУЛЯНКА
НА КОНЯХ, СПОРТЗАЛ, ШАШЛИКИ.

ВЕЛИКИЙ РОЗПРОДАЖ
одягу, взуття, біжутерії в універмазі на 2-му
поверсі у зв’язку із зміною адреси магазину.

Макарівський р-н, село Вільне.
Тел.: 093-542-10-00, 045-78-2-21-75.

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

ДЯКУЮ ЗА ЗОЛОТІ РУКИ

Приємно говорити, що не перевелися Люди з великої букви, які мають добре, відкрите і щире серце,
чуйні та небайдужі до чужого горя, готові прийти на
поміч в будь-яку хвилину дня чи ночі. Це – за лікарів.
Мене спіткало горе. В дуже тяжкому стані була доставлена в хірургічне відділення ЦРЛ. 14 травня 2009
року мене прооперували. Діагноз – гострий калькульозний холецистит, видалення каменів. Хочу через
газету висловити сердечну вдячність завідуючому
хірургічним відділенням ЦРЛ Григорію Дмитровичу
Тищенку – людині, яка врятувала мені життя, має золоті руки, та завідуючому реанімаційним відділенням
Тесленку Анатолію Леонідовичу за їх відповідальне
ставлення до своїх обов’язків, за турботу і підтримку,
а також велике спасибі усьому медперсоналу цих відділень.
Міцного вам здоров’я, шановні. Хай усе хороше,
зроблене з душею та натхненням, повертається до
вас сторицею. Щастя вам, добра, тепла і радості.
Нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим
обов’язком, а лише приємною місією.
З повагою Рєзник Оксана Дмитрівна,
село Садки-Строївка.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ червоно-рябу телицю віком півтора
роки (не на м’ясо). Тел. 067-454-23-47.
МІНЯЮ приватизовані 25 соток (є акт) у селі
Зурівка на автомобіль у відмінному стані. Телефони: 096-383-54-00; 050-975-67-93.

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ НА
Н О В О Р І Ч Н І С В Я ТА .

П П “ Н А Т А Л - Т Р Е Й Д “ ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на
право особистої власності
на житловий будинок, що
знаходиться у селищі Кодра, вул. Горького, 22, видане на підставі рішення
виконкому Кодрянської селищної ради за №14 від 30
липня 1976 року Київським
міжміським бюро технічної
інвентаризації і зареєстроване 27 квітня 1977 року в
книзі №3 за №441 на ім’я
ПРОХОРОВОЇ Надії Іванівни, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНИЙ договір купівлі-продажу будинку, який
знаходиться в селі Фасова по вулиці Чапаєва, 40, виданий 6 грудня 1989 року за №19 Фасівською сільською радою на ім’я КОЗЛЕНКО Оксани Василівни, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво №2457 на право приватної
власності на кімнату, яка знаходиться в селі Новосілки по вулиці Леніна, будинок №2, кімната №23,
видане згідно розпорядження органу приватизації
Макарівської райдержадміністрації 30 травня 2002
року за №57 і зареєстроване Макарівським бюро
технічної інвентаризації за №205 на ім’я ГІЗАТУЛІНОЇ Тамари Абрамовни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної
власності на землю серії КВ №064789, виданий на
підставі рішення виконкому Королівської сільської
ради від 5 листопада 1996 року за №4 Макарівським
відділом земельних ресурсів райдержадміністрації
26 грудня 2002 року за №00235 на ім’я САВЧЕНКО
Ольги Давидівни, вважати недійсним.

ДП „МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”
ПРОДАЄ АВТОМОБІЛІ:

„ ГА З - 3 3 0 2 2 ” , 2 0 0 1 р . в . , Д В И Г У Н 2 , 9 л ,
ГА З / Б Е Н З И Н – К А Р Б Ю РА Т О Р ;
„ ГА З - 3 3 0 2 2 ” , 2 0 0 3 р . в . , Д В И Г У Н 2 , 3 л ,
ГА З / Б Е Н З И Н – К А Р Б Ю РА Т О Р ;
„ ГА З - 3 3 0 2 2 ” , 1 9 9 9 р . в . , Д В И Г У Н 2 , 3 л ,
ГА З / Б Е Н З И Н – К А Р Б Ю РА Т О Р ;
„ГАЗ-5201”, 1987 р.в., ДВИГУН 3,48 л, ДИЗЕЛЬ.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛ.: 5-13-85; 6-00-83.

Щ И РА В Д Я Ч Н І С Т Ь
ДОБРИМ ЛЮДЯМ

Велике страшне горе передчасно увірвалось у нашу родину, забравши з життя
дорогу нам Людину, любу, милу матусю

МІТРЯЙКІНУ Олену Єгорівну
з Пашківки.
Болю і гіркоти від утрати рідної людини не передати ніякими словами. Залишається тільки світла пам’ять
про неї. Ми низько схиляємо голови. Стежина вічної
скорботи не заросте ніколи і буде іти разом з нами.
Твій світлий образ буде завжди жити в наших серцях.
Спи спокійно, наша люба.
Вшановуючи покійну, щиро дякуємо всім, хто розділив біль нашої втрати, підтримав морально і допоміг
матеріально, рідним, близьким, друзям, сусідам, кумам, однокласникам, односельцям, а також колективу
і дирекції ТОВ „ВІК-А” та всім, хто був з нами поруч, небайдужим до чужого горя і хто прийшов провести покійну в останню путь.
Спасибі вам, люди. Хай у ваші домівки заходить
тільки радість, а печалі і тривоги обходять далекими
дорогами. Будьте здорові та щасливі.
З повагою доньки Євгенія та Антоніна.

Макарівська селищна рада, депутатський корпус
та виконавчий комітет висловлюють глибоке співчуття депутату Макарівської селищної ради Коноваленку Ігорю Степановичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Адміністрація та профком КВНЗ „Макарівське медичне училище” висловлюють щире співчуття викладачу Коноваленко Інні Миколаївні з приводу
тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Забуянської ЗОШ глибоко сумує з приводу смерті вчителя-пенсіонера, колишнього директора школи
КОЛЮЧОЇ Олени Карпівни
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.
Адміністрація та профком КВНЗ „Макарівське медичне училище” висловлюють щире співчуття викладачу Топчинській Наталії Володимирівні з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив Макарівської дитячої школи мистецтв та
профспілковий комітет працівників культури району висловлюють глибоке співчуття завідуючій учбовою частиною школи Саленко Ірині Максимівні з
приводу тяжкої втрати - смерті матері
ЯЦЮК Людмили Іванівни.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Бiльше розсудливостi i
рiшучостi - i у вас з`являться
хорошi можливостi для змiни
i полiпшення своїх особистих якостей. Життя битиме ключем, так що
багато планiв доведеться переглянути. Намагайтеся не кидати слiв
на вiтер. У вiвторок будуть вдалими
поїздки. Бажано середу присвятити
спiлкуванню з природою i не планувати серйозних зустрiчей. У четвер
не лiзьте на рожон - краще приймiть
пропозицiю начальства.
Сприятливi днi: 23, 27;
несприятливi: 22.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi буде
змога вивчити потенцiйнi
можливостi своїх партнерiв.
Вiд цього можуть залежати
вашi можливостi в найближчому
майбутньому. Життя обiцяє бути
цiкавим i насиченим. Вам доведеться занурюватися з головою
практично в кожне поточне робоче
питання, так що часу на особисте
життя практично не залишиться. У
вихiднi днi на вас можуть навалитися домашнi турботи i проблеми.
Сприятливi днi: 24, 26;
несприятливi: 21.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви
можете
зштовхнутися на цьому тижнi з
термiновими
справами.
З`явиться додаткове навантаження, а зосереджуватися
стане важче. Не соромтеся попросити допомоги. Намагайтеся
бiльше спати. Домашнi й сiмейнi
справи можуть вийти на перший
план. У четвер можливо одержите
важливу iнформацiю. У суботу не
проявляйте самовпевненість – це
призведе до ускладнення стосунків з оточуючими.
Сприятливi днi: 26, 27;
несприятливi: 21.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Спокiй і цiлеспрямованiсть - озброївшись цими
якостями, ви обов`язково досягнете бажаного успiху. Будьте уважнiшими в роботi з дiловими
паперами, документами або матерiальними цiнностями. Завоюйте
довiру вашого начальства, доведiть
йому свою надiйнiсть - i перед
вами вiдкриються новi можливостi.
На четвер сприятливо планувати
дiловi зустрiчi, укладання договорiв.
Можливi розбiжностi з дiтьми, проте
їх легко улагодити, висунувши своєчасну конструктивну пропозицiю.
Сприятливi днi: 26, 27;
несприятливi: немає.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У життi є багато дрiбних
радощiв, якими грiх не
подiлитися. У середу ви,
швидше за все, вiдчуєте
прилив енергiї i повиннi правильно нею розпорядитися: витратити
всю без залишку на досягнення
головної мети. У суботу перш, нiж
кардинально змiнювати життя своїх домочадцiв, повiдомте їх про
це. Враховуючи всi заперечення i
зауваження, досягнете набагато
бiльшого. Свiт i гармонiя у сiм`ї - це
ваша заслуга, але не треба нагадувати про це щомитi.
Сприятливi днi: 26;
несприятливi: 23.
РАК (22.06-22.07)
Ймовірні
вiдрядження,
якi дозволять вам відволіктися вiд проблем. Спiл-кування
з начальством, якщо є
можливiсть, скоротiть до мiнiмуму,
iнакше вашi дотепнi вислови можуть спровокувати виникнення
конфлiкту. В п`ятницю до вас можуть
прийти несподiванi гостi. Проведiть
вихiднi з близькими людьми. У суботу, вирiшуючи важливi питання,
прислухайтеся до порад родичiв i
не вiдкидайте їх допомогу.
Сприятливi днi: 27;
несприятливi: 25.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Настає сприятливий час
для кар`єрних досягнень. Але
для цього вам доведеться
пiдвищити свiй професiйний
рiвень. У вiвторок проявiть рiшучiсть
й активнiсть. Якщо виникнуть якiсь
неточностi, то найближче майбутнє розставить все на свої мiсця.
У п`ятницю краще не планувати
дiлових зустрiчей з партнерами.
Цього дня вас навряд чи пiдтримає
начальство. Дiлова зустрiч у вихiднi
може розширити вашi можливостi.
Сприятливi днi: 25, 27;
несприятливi: 22.
ДIВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi добре
не тiльки будувати плани на
майбутнє, але й починати їх
реалiзовувати. У вiвторок не
змiнюйте своєї точки зору, оскiльки
це можете пiдiрвати ваш авторитет.
Продумайте важливi проекти i в кiнцi
тижня обговорiть їх з однодумцями
i тими, вiд кого залежить втiлення їх
у життя. У недiлю вiдвiдайте друзiв
або запросiть їх в гостi.
Сприятливi днi: 26;
несприятливi: 22.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi шум i суєта
великих компанiй обтяжуватиме вас. Пошукайте можливiсть
провести максимум часу
в спокiйнiй ситуацiї. У вiвторок,
перш нiж вирiшити проблему, розгляньте її уважнiше. У середу доведеться вiдстоювати свої iдеї. Буде
можливiсть укрiпити свiй авторитет,
може з`явитися шанс зайняти вищу
посаду. В четвер сприятливi поїздки,
вiдрядження i початок подорожей.
Сприятливi днi: 24, 27;
несприятливi: 25.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Пора зайнятися оновленням iмiджу або хоч би
привести себе до ладу з
косметичної точки зору. На
цьому тижнi доведеться ухвалювати важливi рiшення i пожинати їх
плоди. Спiвпраця з партнерами з
iнших мiст поступово налагодиться.
У вiвторок ваше заповiтне бажання
здійсниться, тiльки не заважайте
долi. У п`ятницю будьте особливо
уважними до дiтей i рiдних, стримуйте напади дратiвливостi.
Сприятливi днi: 25, 26;
несприятливi: 21.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Тиждень у цiлому сприятливий, без особливих хвилювань i тривог. Проте вам
доведеться
контролювати
свої емоцiї. У понедiлок зможете
вирiшити практично всi проблеми.
Рiшучiсть, з якою долаєте перешкоди, розсудливiсть слугуватимуть
прикладом для наслiдування. Особливо вдалим у цьому планi буде
четвер. Вельми важливi проблеми будуть вирiшенi завдяки вашiй
зiбраностi i вiдповiдальностi.
Сприятливi днi: 27;
несприятливi: 22.
РИБИ (20.02-20.03)
На
цьому
тижнi
побережiть сили. Можливi
змiни планiв у дiлових
партнерiв у сприятливу для
вас сторону, проте це спричинить
додатковi клопоти. Проекти, якi
були припиненi, почнуть поступово розвиватися. У суботу в справах вас супроводжуватиме успiх, а
всi зусилля принесуть результати.
У недiлю можливi конфлiкти на побутовому грунтi, святкова лихоманка дасть про себе знати.
Сприятливi днi: 26, 27;
несприятливi: 23.
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НОВИНИ КУЛЬТУРИ

ДО НОВОГО РОКУ НОВИЙ ГАРДЕРОБ

НА ЙКРА Щ І ДИТЯЧ І
ПИСЬ МЕ ННИКИ ОТРИМАЛИ
ПР Е М ІЮ КО Р НІЯ Ч УКОВС ЬКОГО

ВАША “ПРЕКРАСНА
ДЕСЯТКА”

У московському Центральному будинку літераторів вручили премію імені Корнія Чуковського - одну з найпрестижніших нагород у
галузі літератури для дітей. Її лауреатами стали автори улюблених з
дитинства віршів і
книг.
Пітерець
Михайло Яснов, відомий своїми віршами
“Чучело-мяучело”,
“Кисуня и Крисуня”
і багатьма іншими, отримав нагороду “За видатні
творчі досягнення
у вітчизняній дитячій поезії”. Творця
“Їжачка у тумані” і
“Левеняти і Черепахи” Сергія Козлова відзначили “за розвиток новаторських традицій
Корнія Чуковського у сучасній вітчизняній дитячій літературі”.
Автора “Розумної собачки Соні” Андрія Усачова жюрі преміювало
“за плодотворну діяльність, що стимулює інтерес дітей до читання і
до вітчизняної дитячої літератури”. А ось Петро Синявський, що написав безліч віршів “про хлоп’ят і звірят”, отримав премію читацьких
симпатій - ця нагорода присуджується особливим дитячим жюрі на
знак визнання улюбленого автора. Крім пам’ятних грамот, лауреати
премії отримають і грошову винагороду.
Премія імені Чуковського вручається вже вдруге, а перший фестиваль був приурочений до святкування 125-річчя від дня народження автора, що написав “Айболить”, “Мийдодір”, “Муха-Цокотуха”.

В Італії існують одноденні курси щодо стилю міланського товариства “Мода і моди”, що відкривають усе нові й нові філії по всій
країні. Їхня мета – “нести в народ
дресс-код елегантності й доброго смаку і покращувати імідж і положення жінки в суспільстві, змінюючи її гардероб”.
Курси включають семінари,
присвячені, наприклад тому, що
потрібно викинути зі свого гардеробу і як включити свою жіночність на повну котушку. Вони
створені спеціально для того,
щоб навчити жінок правильно
одягатися. До речі, там йдеться
про речі, які мають бути у кожної
італійської жінки:
- маленька чорна сукня,
- туфлі на шпильках,
- відповідна сумочка,
- пальто-тренч,
- біла блуза,
- пуловер із кашеміру,
- джинси,
- біла футболка,
- намисто з перлів,
- губна помада.
Якщо у вас все це вже є, вам
немає про що турбуватися.

ЦЕ - ЦІКАВО

ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ

ЧОЛОВІКИ ДО ПЕНСІЇ СТАЮТЬ
ЩАСЛИВІШИМИ ЗА ЖІНОК

ОБСЯГИ КОМП’ЮТЕРНОГО
ПІРАТСТВА ЗРОСЛИ

З наближенням пенсійного віку люди вважають свою роботу приємнішою, стверджують
дослідники і зазначають:
у чоловіків цей ефект виявляється більше, ніж у
жінок.
Психологи з приватної компанії Qowl, що
пов’язана з університетом англійського міста
Портсмут,
проаналізували, як почувають себе
на роботі люди, взявши
за основу дані понад 5
тисяч співробітників коледжів. Раніше подібні
дослідження
свідчили
про те, що жінки на роботі щасливіші, ніж чоловіки. Однак цього разу
з’ясувалося: ця різниця
з віком скорочується, і
десь до 60 років тенденція змінюється на протилежну. До цього віку, вказують експерти, чоловіки
відчувають помітне покращення настрою, прямуючи на роботу. А їхні
ровесниці, незважаючи

на те, що їхній пенсійний
поріг ближче, ніж у чоловіків, такого підйому не
відчувають.
Провідний
дослідник фірми “Qowl” лікар
Даррен ван Лаар і його
колеги визнають: причини такого стану речей
невідомі, але висувають
цілу низку можливих
припущень. Наприклад,
робота чоловіків нерідко
має більш гнучку природу, а тому з наближенням
пенсійного віку середній
чоловік менш схильний
до стресу, ніж жінка. Крім
того, чоловік зазвичай
розраховує на більш високу пенсійну винагороду. Ймовірне пояснення
полягає в тому, що чимало чоловіків у виході на
заслужений відпочинок
вбачають можливість витрачати час на те, що їм
подобається. Тоді як жінки не відчувають захвату
від думки про те, що їм
усі дні доведеться сидіти
вдома з чоловіком.

Це загрожує безпеці комп’ютерів, оскільки
більшість контрафактних програм заражені вірусами.
Крім того, як
стверджує Девід Фінн, який
очолює в компанії Microsoft відділ по боротьбі
з
піратством,
“пірати
часто
використовують
справжні
програмні коди
і упаковку, що
імітує програмні
продукти софтверного гіганта.
“Комп’ютерне
піратство стає більш винахідливим, несхожим на
те, що хтось просто відкопіював встановлювальні
файли на диск”, повідомляє “Інтерфакс”.
Нещодавно один з топ-менеджерів компанії Джон Бессі під час презентації Windows 7 на
Філіппінах заявив, що наявність на ринку великої кількості неліцензійних копій продуктів компанії є проблемою скоріше для користувачів,
аніж для виробника, оскільки сприяє поломкам
комп’ютерів зі встановленою на них неліцензійною операційною системою, поширенню вірусів
і зростанню шансів передати свої банківські дані
до рук зловмисників.

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