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ВЛАШТУВАЛИ ДІТЯМ СВЯТО
У нас, в Україні, діти з великим нетерпінням
чекають щороку 19 грудня – Дня Святого Миколая.
Він був покровителем подорожніх у путі, а також усіх тварин – диких і свійських. Всім серцем
любив дітей і кожному хотів подарувати бодай
крапельку своєї любові.
Напередодні свята у районному будинку

місто». Роль матері виконала художній керівник
будинку культури Л.В.Міщенко, роль Святого
Миколая - працівник управління праці та соціального захисту населення М. Г. Курта.
Глядачі, а їх того дня був майже повний зал, з
цікавістю споглядали те, що відбувалося на сцені, а після закінчення вистави подякували учасникам бурхливими оплесками.
З вітальним словом до присутніх у
залі звернувся настоятель православного
Храму Преподобної
Параскеви Сербської,
що у Лишні, ігумен Філарет.
За лаштунками всі
учасники вистави отримали солодкі подарунки від Миколая,
посланцем якого цього разу був голова
районного осередку
партії «Фронт змін»
Олександр Миколайович Горбик.
Людмила
ОБУХІВСЬКА,
директор
районного
будинку
культури.

культури відбулося театралізоване дійство
«Ой хто, хто Миколая любить». За допомогою учасників художньої самодіяльності дітки
селища поринули у світ цікавих легенд, переказів та казкового дійства. Під керівництвом
працівників будинку культури майстерно декламували вірші учні Макарівського навчальновиховного комплексу „Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей” Настя Кравець, Олена Марченко, Тетяна
Шарабуряк (5 клас), виконували ролі Антон
Ковальчук (9 клас), Сергій Ткаченко (9 клас
ліцею), Юлія Писаренко (9 клас), Владик Сметана, Катерина Скородзвон (5 клас), Максим
Савран (4 клас).
Маленькі янголята (учні 1 класу) завітали
на свято завдяки класоводу Л. М. Романіці.
Цікаві танцювальні номери виконали учасники народного хореографічного колективу
«Ясочка» (керівник О. А. Смоленська). До речі,
юні танцівники першими отримали в цей день
подарунок – нове сценічне вбрання, кошти на
яке виділила громадська організація «Рідне

ПОДАРУНКИ
ПІД ЯЛИНКУ

Напередодні Святого Миколая, Нового року та Різдва Христового і дорослі,
і діти чекають дива.
Незважаючи на економічну кризу, нестабільність, невпевненість у завтрашньому дні, знаходяться люди, для яких
любов до ближнього, порядність, доброчесність, милосердя та благородство – не просто красиві слова, а життєве кредо. Саме Денис Володимирович
Бондаренко – заступник голови асоціації
сільських та селищних голів та Михайло
Степанович Приходько – Козичанський
сільський голова напередодні різдвяноноворічних свят подарували маленьке
диво: телевізор та солодкі новорічні гостинці для учнів школи.
Щедрий дарунок зігрів дитячі душі,
приніс радість, втіху, святковий настрій.
Михайло ЛАЗНЮК,
директор Козичанської школи.

ХХ СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

18 грудня відбулася двадцята сесія районної ради V скликання
під головуванням голови районної ради М.Д.Вараницького. У ній
взяли участь також керівники підприємств, установ та організацій.
З доповіддю „Про хід виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку району за 9 місяців 2009 року”
виступив заступник голови райдержадміністрації П.І.Левковський.
Депутати обговорили та затвердили Програму соціальноекономічного та культурного розвитку району на 2010 рік.
Сесія розглянула ряд інших питань, з яких прийняті відповідні рішення.

ОТРИМАЛИ АКТИ НА ЗЕМЛЮ

Кілька десятків державних актів на землю отримали механізатори, тваринники, ті, хто багато років віддав нелегкій праці на
ланах і фермах. Збулася їхня давня мрія, відтепер вони господарі
своїх земельних наділів. Наразі цей процес в отриманні державних актів набагато спрощено завдяки контролю з боку Кабінету
міністрів України.
Державні акти на право власності на землю сільські трудівники
отримали у Макарові з рук голови районної ради Миколи Вараницького, у Калинівці – депутата районної ради Миколи Онищука.
Найближчим часом державні акти на землю будуть вручені жителям Андріївки, Маковища, Копилова, Липівки.
Інф. „М. в.”.

ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ДОЗВІЛЛЯ,
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, КОМП’ЮТЕРНИХ КЛУБАХ,
НА ВУЛИЦЯХ ТА В ІНШИХ ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
Зважаючи на стан криміногенної обстановки у
підлітковому
середовищі
на території Макарівської
селищної ради, вчинення
протиправних дій дітьми
та у ставленні до них, поширення вживання неповнолітніми спиртних напоїв, тютюнопаління, продаж
підліткам спиртних напоїв
та втягнення їх у пияцтво,
селищна рада своїм рішенням обмежила перебування у закладах дозвілля,
громадського харчування,
комп’ютерних клубах, на вулицях та інших громадських
місцях населених пунктів на
території Макарівської селищної ради у вечірній час
без супроводу батьків або

осіб, що їх замінюють: у суботу та неділю – дітей віком
до 14 років до 22.00, віком
від 14 до 16 років – до 23.00,
в інші дні тижня час перебування зменшується на 1
годину.
Районному відділу внутрішніх справ, відповідальним особам селищної ради
спільно з службою у справах
дітей райдержадміністрації
доручено забезпечити постійний та дієвий контроль за
виконанням даного рішення і
з цією метою організовувати
та проводити систематичні
рейди. У разі виявлення порушень зазначених вимог,
притягувати до встановленої законом відповідальності
батьків або осіб, що їх замі-

нюють, а також суб’єктів підприємницької діяльності.
Крім цього, відповідальним працівникам селищної
ради, уповноважених на вирішення нижчезазначених
питань, спільно з районним
відділом освіти активізувати роботу з батьківською
громадою, і з цією метою
розробити та впровадити
інноваційні форми та методи роботи з батьками щодо
питань правової освіти; районному відділу внутрішніх
справ вказано на необхідність активізації роботи
щодо виявлення і притягнення до адміністративної
відповідальності неповнолітніх та дорослих осіб за
паління у невстановлених

місцях, розпиття спиртних
напоїв і появу в нетверезому стані в громадських місцях, продаж дітям спиртних
напоїв і тютюнових виробів,
доведення підлітків до стану алкогольного сп’яніння;
спільно з державною податковою
адміністрацією
Макарівського району у
разі виявлення фактів продажу алкогольних напоїв і
тютюнових виробів дітям,
вирішувати питання щодо
позбавлення суб’єктів господарювання ліцензії на
право роздрібної торгівлі.
Дане рішення набуває
чинності з 1 січня 2010 року.
Геннадій ЗДОЛЬНИК,
Макарівський
селищний голова.
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Володимир ЛИТВИН: «МЕНІ,
МАЛЕНЬКОМУ ХЛОПЧИКУ,
ЗДАВАЛОСЯ, ЩО КВІТУЧІ ЯБЛУНІ
ЗЛИВАЮТЬСЯ З ХМАРАМИ»
Напередодні Новорічних та Різдвяних свят не хочеться думати про
політику. Тому кореспондент вирішив поговорити
з Володимиром Литвином про вічні цінності.

– Володимире Михайловичу, ви народилися в сім’ї,
у якій свято шанують традиції. Можливо, ви пригадаєте
якісь Новорічні або Різдвяні
обряди?
– Запам’яталися колядки, ряджені, особлива радість
під час свят. Діти намагалися
вгадати, хто ж з односельців
ховається під костюмами ряджених. Я до цього часу дуже
сумую за снігом, який бачив у
дитинстві. Той, що був торік,
не такий, як у моєму дитинстві, такого вже, мабуть, і не
буде. Як всі дерева в дитинстві
здаються великими, так і снігу
здавалося дуже багато. Добре
пам’ятаю замети, такі великі, що неможливо було вийти
з хати. Ми бавились у війну,
рили лази, бліндажі. Усе було
нібито вчора, але вже пройшло стільки років! Колядникам зазвичай давали цукерки,

солодощі. Інколи – гроші, копійки по 10-15. По карбованцю інколи давали «заїжджі»,
міські. Це були тоді колосальні гроші. Я ходив у районний
центр за 10 кілометрів пішки,
щоб заощадити 15 копійок і
купити порцію морозива. Тоді
воно коштувало 13 копійок. І
потрібна була ще копійка, щоб
за 3 копійки купити води з сиропом.
– Які вам дарували подарунки?
– Нам особливо не дарували подарунків. У нас не було
такої можливості, тому що
жили бідно, але дружно. Все,
що нам було потрібно, по мінімуму отримували восени,
коли збиралися до школи.
Батьки стягувалися на обновки – черевики, чоботи, валянки, шапку, пальто. Усе на виріст. Але ми знали, що все це
потрібно ще заробити. Тому

влітку на нашій відповідальності було пасти гусей, качок,
корів, телят.
– Іграшок у вас теж не
було?
– Ми їх самі майстрували. Робили собі ключки для
гри в хокей. Їх потрібно було
випиляти, збити, а потім оббити жерстю, щоб вона була
міцною. З ковзанами теж «хімічили»: прив’язували їх мотузками, паличками, все це
закручувалося, але вони все
одно трималися не міцно. Тому
коли на валянок прив’язували
ці ковзани, підходили до ополонки і занурювали валянок,
він вмить намокав і намерзав,
і ми так бігали. Після повернення додому, потрібно було
вибрати момент, коли не було
батьків, аби вони не зрозуміли, що я мокрий, проскочити
і забратися на піч. Але батьки,
звичайно, відразу ж вираховували, тому що мокрі валянки
ми залишали в сінях. А потім
вночі був кашель і повчання
батьків, що інколи переходили в покарання. Нас було троє
хлопців і старша сестра, яка
нам замінювала маму, коли та
була на роботі. Взагалі, спогади про дитинство у мене найдобріші та найсвітліші.
– Ви, зазвичай, до Нового року поздоровляєте тих,
кому немає звідки чекати
ні допомоги, ні подарунків
– дітей-сиріт в дитячих будинках. Цього року теж поїдете?

– Я людина вразлива.
(Хоча, звичайно, політик не
повинен так говорити, тому
що опоненти обов’язково використовують це проти нього).
Кожного разу, приїжджаючи в
дитбудинок, не можу спокійно
дивитися на дітей. Коли в групу до малят заходить чоловік,
вони відразу починають плакати. Адже персонал дитячих
будинків – переважно жінки, і
чоловік для цих діточок – наче
інопланетянин. У нас біда та
добро мають жіноче обличчя.
Тому що жінки, як правило,
працюють там, де біда. А самі
по собі – випромінюють добро.
Цього року вся моя сім’я
традиційно їде поздоровляти дітей-сиріт. Дружина – в
дитячий будинок в Житомирі, вона давно їм допомагає, шиє костюмчики, знає
розмір одягу і взуття кожної
дитини. Правда, переживає,
що у неї не завжди є фінансова можливість зробити
те, що планує. Я тримаю під
контролем цей дитячий будинок, за останні роки ми
його облаштували, зробили
там багато чого, у тому числі спеціальні кімнати для реабілітації.
Я поїду в Малин, побуваю в
дитячих садках, навідаюся так
само в інтернати для дітейінвалідів. Ще планую поїхати
в інтернат для дітей з вадами
слуху. Їх потрібно теж підтримати. Часто трапляється, що

у нас в якийсь один інтернат
всі йдуть, а решта залишаються сиротами вдвічі більше.
Хочу так само допомогти їм
грошима. Вважаю, що потрібно радитися з працівниками
дитячих будинків-інтернатів і
купувати те, що потрібно. Зазвичай завалять цукерками і
дарунками, а їм же їсти щось
треба, і пральний порошок
купити, і ще багато чого. А то
у нас, особливо перед виборами, можуть «залюбити» до
смерті. А після виборів, хоч
трава не рости.
Син поїде в дитячий будинок в Прилуках. Колись його
«відкрила» для себе донька,
залишилася під великим враженням, ось брат і вирішив
піти по стопах сестри.
Ми навмисно розділилися,
аби кожен відвідав якомога
більше дітей.
– Як ви зустрічатимете
Новий рік? Чи скористаєтеся перепочинком, аби зустрітися з рідними?
– Останніми роками ми з
дружиною виїжджали в Карпати і святкували там удвох.
І нам було дуже добре удвох.
Це той рівень порозуміння,
коли двоє можуть мовчати, але
чути й відчувати один одного і
нам комфортно. Цього року
зробимо так (це поки моє рішення): Новий рік зустрінемо
з матір’ю дружини, а на Різдво
поїдемо до моїх батьків.
Олена СЛОБОДЯНЮК.

ЗОРІ ЗНАЮТЬ ІМ’Я
МАЙБУТНЬОГО ПРЕЗИДЕНТА

Найгарячіша тема – президентські вибори. Люди слухають кандидатів розмірковують: хто їм найближчий, хто
стане дійсно народним президентом? А що нам відносно кандидатів говорять зірки, які шанси у потенційних
очільників з точки зору астрологічних прогнозів?
2010 – ЧАС ЗМІН
Наступний рік обіцяє сонячні та місячні затемнення. Одне з них відбудеться напередодні президентських виборів
– 15 січня 2010 року. Як правило, вони
попереджають що світ стоїть на порозі
грандіозних змін, їх спровокує унікальна
комбінація далеких планет, яка впливатиме на Землю в 2010-2011 роках. Найголовніша з них - протистояння Сатурну
та Урану.
В 2010-11 роках Уран тричі перетне
точку весняного рівнодення, це зазвичай розпочинає нові цикли в розвитку
держав та етносів. Востаннє це було
в 1927-28 роках і дало поштовх розвитку космонавтики. Опозиція Сатурну з
Ураном була в 1917-21 роках (революція, громадянська війна) та в 1964-1966
роках (реформи М. Хрущова, прихід Л.
Брежнєва, уряд Шарля де Голля йде у
відставку).
Коли Сатурн (символ старого) стає в
опозицію до Урану (символу майбутнього) - входить в конфлікт усе, чим опікуються планети. У 2008 – 2010 роках вони
перебувають в опозиції п’ять разів! Три
з них світ вже пережив. Обама став президентом Америки 4 листопада 2008 в
день точної опозиції Сатурну з Ураном.

Президент Росії Д. Медведєв прийшов
до влади теж в цей період. Наступні – 26
квітня та 26 серпня 2010 року. Останнє
в часі протистояння, яке відбувалося 15
вересня 2009 року, найбільше проявиться в долях тих, у кого в особистих гороскопах активні знаки Козерогу, Водолія,
Риб, Діви, Близнюків.
Особливістю виборів в Україні є
те, що вони відбудуться в рік Бикаконсерватора. Оновлюючі ж енергії року
Тигра лише формуватимуться, адже він
вступить у свої права тільки 14 лютого.

ЗІРКИ ТА КАНДИДАТИ
В ПРЕЗИДЕНТИ
Серед кандидатів на посаду Президента під патронатом Бика перебуває
Юлія Тимошенко. Вона прийшла до
влади в період, коли Юпітер увійшов у
знак Козерога і ризик приніс успіх.
А от у рік Тигра зорі не радять їй
вв’язуватися в будь-які авантюри, особливо, коли там задіяні великі гроші. В
першій половині січня 2010 року у співробітництві з нею можуть бути зацікавлені люди з чорними думками. В кінці
грудня ретроградний Меркурій та «новорічне» сонячне затемнення сплутають
їй усі карти. Як підказують зірки вже під

кінець 2009 року весь свій ресурс Юлія
Володимирівна вичерпає. Юпітер, що
веде її по життю, у січні 2010 року увійде
в знак Риб, тож на момент виборів шанси перемогти в президентській гонці
різко зменшаться.
Символом старого, такого що відходить, є і Віктор Янукович і Петро
Симоненко. З точки зору астрології, їх
шанси тануть немов сніг навесні.
Що шкодить Віктору Януковичу,
чому перемога вкотре вислизає з рук в
останній момент? Сатурн знаходиться
в Овні. Це дуже ослаблює його вплив і
дозволяє іншим жорстко контролювати
Віктора Федоровича, провокує втрату
індивідуальності. Йому заважають люди
з оточення, які дають неправильні поради. Отже він вкотре буде поряд з перемогою, яка в черговий раз обійде його
стороною.
Арсеній Яценюк – справжній улюбленець зірок: 2009 рік для нього був
загалом позитивний. Меркурій у нього
в Близнюках, тобто у власному домі, Місяць - у знаку Рака, теж у власному домі.
Отже, весь свій розум, всі помисли він
має дарувати народу. Це ще й підсилюється тим, що Меркурій у цього молодого
політика в Тільці (символ України й знак
родючості, статку). На жаль, негармонійний Сатурн (знак влади) у знаку Раку,
де він перебуває разом з Марсом (бійцівські якості, мілітаризм), що пригнічує
його. Рекламна компанія підтвердила,
що вплив Марсу був не в міру сильним.
У кінці 2009 року це обов’язково призведе до фатальної помилки. А помилок передвиборні кампанії не пробачають.
У Віктора Ющенка Юпітер знахо-

диться у знаку Рака, саме це й привело
його у свій час на посаду Президента.
Але Місяць (душа) – в Скорпіоні, тобто
в опозиції до Тільця (знака України), це
дуже складна ситуація – його душа неадекватно сприймає життя народу. Рятує тригон: Меркурій (у Водолії, знак
В.Ющенка) – Юпітер (у Раці) – Місяць (у
Скорпіоні). Цей щасливий, гармонійний
аспект свідчить про те, що розумом нині
діючий Президент намагається осягнути всі проблеми, що виникають у державі. Але… Наприкінці грудня відбудеться
подія, що поставить хрест на шансах діючого Президента.
Сергій Тигіпко має шанс добре попрацювати на свій імідж – Юпітер та
Сатурн в його гороскопі знаходяться в
Козерозі, Венера, Місяць та Марс – у гармонійному тригоні, сильна позиція Меркурія (інтелект, комунікації). Але справжній
успіх прийде до нього пізніше.
Володимир Литвин має чи не найсприятливіший гороскоп. Він протягом
кількох місяців зробить неможливе і не
раз здивує нас. Пресинг, який він нині переживає, мав на меті змусити Володимира Михайловича збавити темп, згорнути
виборчу кампанію. Та він викличе у досвідченого політика такий інтелектуальний кураж, він знайде такі аргументи і так
елегантно їх використає, що це викличе
симпатії тисяч людей. Його Меркурій – в
Овні, Марс – у Рибах, Венера – у Леві. Така
комбінація дарує харизму на підґрунті
«бійцівського» інтелекту, це «людина для
людей», здатна на самопожертву заради
високої мети. Зорі допомагають йому, як
нікому іншому з кандидатів.
Тетяна ГЛОБА.
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З ВИБОРЦЯМИ І ЗАРАДИ ВИБОРЦІВ

Ніхто не зможе заперечити,
що сьогодні в період виборчої
президентської кампанії досить помітною політичною фігурою на конкретній території є
довірена особа того чи іншого
кандидата на пост Президента
України. Згідно із сучасним законодавством, саме вони, зважаючи на напружений графік і
зайнятість кандидата, найчастіше і мають право, і зобов’язані
підтримувати зв’язок з виборцями своїх округів. Вони, відповідно до закону, розглядають
звернення виборців, а також від
підприємств, установ, організацій, органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, і
в результаті - звертаються до
кандидата для вжиття заходів
з реалізації їх пропозицій і законних вимог. Крім того, вони
зобов’язані інформувати виборців про діяльність кандидата під час особистих зустрічей
з виборцями та через засоби
масової інформації.
Володимир Мазуренко довірена особа кандидата на
пост Президента України Віктора Януковича, керівник
депутатської фракції Партії
регіонів в Київській обласній
раді, голова постійної комісії
з питань соціального захисту
населення та пенсіонерів обласної ради. До нього звертаються з питаннями з усіх
сфер життя. Бо люди знають
Володимира
Миколайовича
не з чужих слів, а з особистого
спілкування і беззастережно
йому вірять. Вірять, бо знають:
він завжди готовий прийти на
допомогу і підставити своє надійне плече.
Про його надзвичайну працездатність яскраво свідчить
той факт, що тільки протягом
листопада та першої декади
грудня нинішнього року на особистих зустрічах з депутатом
Київської обласної ради від
Партії регіонів побувало біль-

ше 600 громадян, надійшло 17 письмових
звернень.
Слід наголосити,
що жодне звернення
не залишилося без
належного реагування. За деякими із них
були проявлені законодавчі ініціативи.
Але значна частина
звернень стосувалася не законодавства,
а бідності, обслуговування та оплати житла і комунальних послуг, квартирних черг,
медичної допомоги,
правового
захисту.
У більшості випадків
люди зверталися до
довіреної особи кандидата в Президенти
лише після того, коли
не могли вирішити
питання з місцевою
владою або у суді.
Разом з тим, не
кожне питання можливо вирішити на місцевому рівні. Тому саме
завдяки Володимиру
Мазуренку, немало депутатських звернень та запитів
направлено до Кабінету Міністрів
України, міністерств, Держкомітетів, інших державних структур.
Неодноразово доводилося для
вирішення проблем виборців
звертатися до чиновників різних
рангів і особисто. Слід також відмітити високу активність виборців в плані вирішення не стільки
особистих питань, а й тих, які
стосуються поліпшення добробуту кожного жителя райцентру
зокрема і населених пунктів у цілому.
На зустріч з довіреною особою кандидата на пост Президента України Віктора Януковича Володимиром Мазуренком
приходять не лише жителі місцевості, де відбувається дійство, а й мешканці навколишніх
населених пунктів. Що ж турбує

людей, які звертаються до депутата обласної ради від Партії
регіонів? Які питання для них
найбільш наболілі?
Ось лише кілька прикладів
того, що конкретно робить Володимир Мазуренко - довірена
особа кандидата на пост Президента України Віктора Януковича, депутат Київської обласної ради від Партії регіонів.
Так, під час прийому громадян
2 грудня цього року, до нього
звернулися громадяни, виборці Макарівського району,
зокрема, жителі сіл Калинівка, Юрів та Червона Слобода
стосовно того, що в свій час
ДБУ-41 в зв’язку з проектними змінами перекрило ділянку дороги Київ-Чоп на 56 км.
В результаті цих проектних
змін були створені незручності

мешканцям сіл
Калинівка, Юрів
та Червона Слобода. Особливо
ці незручності
виникають при
захороненні
покійників
на
кладовищі.
В
зв’язку з проектними змінами
траурна процесія повинна обходити ділянку,
долаючи зайвих
близько 10 кілометрів. Жителі
вищезгаданих
сіл неодноразово зверталися
до органів державної
влади
Макарівського
району, але ситуація так і не
змінилася.
Володимир
Миколайович
надіслав з цього
приводу депутатське
звернення
Голові
Державної служби автомобільних доріг України
В.М.Гуржосу з проханням вирішити дану проблему.
А жителі с. Наливайківка
звернулися з приводу незручностей, що завдає їм розташоване поруч сміттєзвалище.
Депутат звернувся до голови районної ради М.Д.Вараницького
та запропонував розібратися з
цією ситуацією.
Мешканка с. Юрів Неля Сергіївна Войнолович – мати вісьмох
дітей, звернулася за допомогою
до В.М. Мазуренка. Її діти ще
в 2007 році написали заяви до
сільської ради щодо виділення їм
земельної ділянки. Від сільського
голови А.А. Скибуна вони отримують неаргументовані відмови.
Неодноразові звернення до Макарівської районної державної
адміністрації теж ніяких резуль-

татів не дали. В той самий час, із
слів Н.С. Войналович, земельні
наділи виділяються безпідставно громадянам, які навіть не є
жителями села. Тому було прийнято рішення звернутися з цього
приводу з депутатським запитом
до прокурора області п. О.С. Гардецького.
Відреагував депутат і на
звернення батьків учнів 2-Б
класу Макарівської ЗОШ №2
стосовно неналежного облаштування меблями та шкільним
приладдям класів, де навчаються їх діти. З цього приводу було
надіслано депутатське звернення до Головного управління
освіти та науки Київської обласної державної адміністрації.
Не залишився депутат осторонь і з приводу звернень до
нього багатодітних матерів з
Макарова – Наталії Василівни
Усик та Любові Іванівни Сінельник, які скаржилися на неналежні житлові умови та недостатню
увагу до них з боку місцевих органів влади.
З проблемами цих жінок він
попросив розібратися та при
можливості надати дієву допомогу начальника Головного
управління праці та соціального захисту населення Київської
обласної державної адміністрації Леоніда Олександровича
Мартинюка.
Всі порушені питання Володимиром Мазуренком взяті на
контроль.
Головне для Володимира
Мазуренка - жити для людей,
що він і робить постійно, щодня, щохвилини, забуваючи в
повсякденних трудових клопотах про своє особисте життя,
про свої домашні турботи.
Як людина професійна, як
мешканець Київщини з 1976
року, свій вибір він зробив. Державою керувати повинна тільки
досвідчена, професійна людина
– це Віктор Федорович Янукович, - другої альтернативи просто немає.

СЕЛО ВИЗНАЧИЛОСЯ

На відміну від міста селяни підуть на вибори: їм є за кого голосувати
Президентська кампанія в самому розпалі. А багато людей досі не визначилися, чи варто взагалі йти на виборчу дільницю. За даними опитувань, сьогодні лише
трохи більше половини городян прийняли тверде рішення брати участь у виборах. У
селян цей показник вищий – від сімдесяти до вісімдесяти відсотків. Експерти пояснюють таку велику різницю між намірами мешканців міста і села тим, що в останні,
на відміну від городян, мають кого підтримувати.
Протягом тривалого часу, а точніше, майже всі роки незалежності, село, фактично, залишалося поза увагою центральної влади. Тобто, звичайно, влада і політики на проблеми селян увагу звертали, але, в основному, перед черговими
виборами. І навіть іноді допомагали. Та за вирішення аграрних питань в комплексі ніхто, по суті, не брався.

ШАНС Є

Свій шанс селяни побачили лише не-

давно. А саме, на останніх парламентських виборах, коли свою стратегічну
програму з відродження села представив Блок Володимира Литвина. Що не
дивно. Очолювана Литвином Народна
партія має у своїх лавах більше представників села, ніж усі інші партії. Але
головне не це: селяни справді побачили
непідробне бажання Володимира Литвина захищати їхні інтереси. У 2007 році
село проголосувало за очолюваний ним
блок і не помилилося: саме команда Володимира Михайловича стала головним
представником аграріїв у парламенті.
Депутатами від Блоку Литвина за минулі два роки ініційовані, розроблені та
проведені через горнило парламентських
комітетів десятки законопроектів, присвячених селу.
Отже, прийнято Проект Закону про
внесення змін до Закону України «Про
державну підтримку сільського господарства України» (щодо удосконалення механізмів державного цінового регулювання
ринку сільськогосподарської продукції,
страхування ризиків сільськогосподарського виробництва та впровадження заходів по відновленню тваринництва і реалізації соціальних програм на селі). Закон
спрямований на удосконалення механіз-

му державних позик селянам, у тому числі – на будівництво тваринницьких ферм і
соціальних об’єктів на селі. Крім того, Законом удосконалюється механізм формування державного продовольчого резерву
та цінової політики на сільськогосподарську продукцію. Затверджено Проект Закону про оптові ринки сільськогосподарської продукції. Згідно з цим актом, мають
створитися оптові ринки сільгосппродукції, які б сприяли зменшенню кількості «тіньових» посередницьких структур між виробниками і споживачами і, таким чином,
зменшили спекулятивні надбавки. Гроші
мають отримувати селяни, виробники, а
не спекулянти – так прокоментували затвердження закону розробники – народні
депутати з Блоку Литвина.
У сфері захисту українського сільгоспвиробника Блоком Литвина розроблено
та внесено на розгляд парламенту законопроекти, спрямовані на зменшення
податкового тиску на аграріїв, зокрема зі
сплати ПДВ. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про особисте
селянське господарство» пропонує ввести єдиний податок для членів особистого
селянського господарства, їх обов’язкове
державне пенсійне та соціальне страхування.
На початку року Блок Володимира
Литвина виступив з рішучим протестом

проти фактичної дискримінації мешканців
села, неправомірно позбавлених можливості отримувати допомогу по безробіттю
тільки тому, що у них є земельні ділянки.
Розроблений литвинівцями проект закону про внесення змін до деяких законів
України щодо соціального захисту членів
особистих селянських господарств покликаний раз і назавжди покінчити з таким
несправедливим ставленням влади до
селян.

У СЕЛА АЛЬТЕРНАТИВИ
ЛИТВИНУ НЕМАЄ

Головною перешкодою на шляху реалізації розробленої командою Литвина
стратегії відродження села залишається
нерозуміння важливості та необхідності
для України цього процесу. Це нерозуміння демонструють як представники
великих парламентських партій і фракцій, так і діючий Президент. Постійні
вето Віктора Ющенка, в тому числі і на
закони, важливі для селян, стали, до
речі, однією з причин, через які Народна
партія нещодавно виступила із закликом
до Президента відмовитися від участі в
нинішніх виборах. Що стосується інших
претендентів на крісло президента, то,
як чудово усвідомлюють самі селяни,
ні Віктор Янукович, ні Юлія Тимошенко
– обоє «діти великих міст» – ніколи не
будуть так розуміти проблеми селян, як
виходець із села Володимир Литвин.

ЩО ЧЕКАЄМО
ВІД ПРЕЗИДЕНТА
ЛИТВИНА?

У своїй програмі кандидат у президенти Володимир Литвин пропонує провести
ревізію всіх сільськогосподарських земель, усунути зловживання, у тому числі,
що стосуються незаконного вилучення

у селян землі, залучити до кримінальної
відповідальності земельних шахраїв. Серед пропозицій Володимира Литвина –
наведення порядку з орендою земельних
паїв. Кандидат у президенти вважає, що
багато селян сьогодні отримують неприпустимо малу плату від орендарів, і Литвин буде виправляти несправедливість.
Також у програмі значиться надання на
безоплатній основі документів про право
власності на земельні ділянки, жорсткий
державний контроль за розрахунками з
орендодавцями.
Сільгоспвиробникам
Володимир
Литвин має намір забезпечити державну
підтримку та допомогу у виході на ринки,
а також пільгове оподаткування створюваних сільських підприємств терміном
на п’ять років. Як стратегічне завдання держави Володимир Литвин бачить
відновлення крупнотоварного сільськогосподарського виробництва. Пільгове
оподаткування для сільгоспвиробників
і підвищення ввізного мита на закордонну продукцію, на думку Володимира
Литвина, повинні захистити вітчизняного сільгоспвиробника, поставленого на
межу виживання через політику влади
щодо сприяння дешевому сільгоспімпорту. Велика увага в програмі кандидата приділяється і соціальній сфері села –
будівництву, матеріально-технічному та
кадровому забезпеченню дитячих садків, шкіл, фельдшерсько-акушерських
пунктів, пенсійному забезпеченню ветеранів.
Загалом, не дивно, що жителі села,
на відміну від городян, вже давно визначилися зі своїм кандидатом. Тому, власне, і відсоток тих, хто готовий іти на вибори і голосувати в селі такий високий:
якщо місто ще шукає того, хто реально
буде відстоювати його інтереси, і думає,
чи варто взагалі йти на вибори, то село
такого кандидата – Володимира Литвина – вже має.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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КАНДИДАТІВ – 18.
ОБИРАТИ – ЛИШЕ З ДВОХ
Двійка фаворитів президентських перегонів далеко відірвалася від решти переслідувачів. Найближчим часом навряд чи хто з
конкурентів зможе наздогнати лідерів – Віктора Януковича та Юлію
Тимошенко. Такі дані останнього
соціологічного опитування, проведеного Центром економічних і
політичних досліджень «Київ – 21
століття».
На
запитання
соціологів,
«Кого з кандидатів ви б хотіли
бачити Президентом України?»
29,1% респондентів відповіло,
що Віктора Януковича. Другу
позицію упевнено утримує Юлія
Тимошенко із показником 23,6%
підтримки. Ці результати оприлюднив на прес-конференції
в УНІАН керівник Центру Юрій
Житняк. Опитування відбувало-

ся з 8 по 12 грудня в усіх регіонах України. При цьому розрив
між Тимошенко та Януковичем
зменшується тиждень за тижнем.
Визначеності немає не лише
щодо остаточного переможця у
двійці фаворитів, так і стосовно
того, хто вийде, хоч і з величезним відставанням від лідерів, на
третє місце. Згідно з останнім
опитуванням, наразі третю позицію посів Володимир Литвин. У
нього 4,9% підтримки населення.
Лише 0,1% поступається йому
Арсеній Яценюк, головне розчарування та втрачена перспектива цих виборів. На п’ятому місці
з 3,8% лідер комуністів Петро
Симоненко. Головному комуністу поступається нинішній глава
держави Віктор Ющенко з 3%.

Замикає сімку лідерів Сергій Тігіпко – 2,8%.
Як свідчать результати дослідження, зберігається дуже
великий відсоток тих, хто поки
що не визначився зі своїм вибором. На запитання, за кого голосуватимуть, 14,4% опитаних
відповіли «важко сказати».
А
ось проти всіх збираються голосувати 10,3%.
Збираються прийти на виборчі дільниці 48,3% респондентів.
Схиляються до походу на дільниці – «скоріше так» – 23,4%. Скоріше не підуть на вибори – 12,9%
опитуваних. Категорично не збираються йти на вибори 9%. Поки
що не визначилися остаточно
6,4% респондентів.
Олексій БУЛГАКОВ.

НАБЕРІМОСЯ СМІЛИВОСТІ
БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНИМИ…

Хіба може нести будь-яку відповідальність за ситуацію в країні
безвідповідальна людина? Саме так
я оцінив би дії і вчинки колишнього
Прем’єр-міністра України, а нинішнього опозиціонера до всіх і до вся
- Віктора Януковича і очолювану ним
політичну силу – Партію регіонів.
Свою публічну полеміку сьогодні
вони будують так, ніби самі є якоюсь
новою політичною силою, яка ніколи не була при владі, яка і зараз не
є владою в десяти областях країни,
яка, таким чином, не несе жодної
відповідальності за ситуацію в країні.
Соціально-економічні
проблеми, які загострилися під час світової
кризи, накопичувалися десятиріччями, а не виникли під час урядування
Тимошенко.
За стан цих проблем Янукович
та ПР несуть не меншу відповідаль-

ність, ніж ми, бо при владі Янукович
був значно довше, ніж Тимошенко.
Крім того, його партія і зараз є владою в десяти регіонах країни, де
проживає як мінімум половина населення країни, а Віктор Янукович
обіймав посаду прем’єра найдовше
від усіх, хто очолював уряд за часи
Незалежності. Крім того, Партія регіонів була головною політичною
опорою Кучми протягом його другого терміну і несе повну відповідальність за його діяльність.
Чому ж ПР не реалізувала тоді
свої теперішні красиві обіцянки? Чи
за Кучми-Януковича у нас все було
добре в освіті?
Чому ж раніше ПР не думала про
«Україну для людей»? Чи за КучмиЯнуковича до холодної лікарні не
треба було лягати із власним простирадлом та своїми ліками?
Хіба не за Януковича в 2004 році

мінімальна пенсія складала 50 гривень?
Хіба за Кучми-Януковича в країні
не було безробіття?..
Проблеми ж, які вилізли під час
кризи і які Юлії Володимирівні довелося оперативно вирішувати, накопичувалися десятиліттями. А вона
перебуває на посаді лише 20 місяців, причому більшу частину цього
часу чинному прем’єру довелося
працювати в екстремальних умовах
найжорсткішої за останні сто років світової фінансової кризи і безпрецедентного саботажу тандему
Ющенка-Януковича.
Ми, панове опоненти, з себе відповідальності не знімаємо, але й Ви
ж від неї не ховайтеся! Ви при владі
були значно довше!
Ігор РУДНИЦЬКИЙ,
депутат Київської обласної
ради, фракція БЮТ.

СТЕЖКАМИ КОЗИЧАНКИ

На базі Козичанської школи був проведений семінарпрактикум для філологів району з теми: “Структура уроку
української мови та літератури в сучасних умовах навчання”.
Учасники семінару відвідали садибу художника
А.П.Марчука. Після цікавих вражень побували на уроці української літератури у 7 класі „Поетичними стежками Козичанки”, який провела вчитель української
мови та літератури Г.О.Сокольчук. Поети-земляки
були запрошені на урок. Власні поетичні твори читали Г. П.Павленко, Н. М. Савченко, Г. В. Галатенко,
В.В.Осадча. Були згадані імена В. О. Вітковського та
його дружини Людмили Владиславівни, які недовго
прожили в селі, але залишили про себе добру згадку.
Школярі любили слухати вірші пані Людмили та захоплювалися її картинами, панно, вишиванками.
Група учнів дослідила життєвий і творчий шлях
А.П.Марчука, підготувала презентацію про художника
та поетів-земляків. Діти також прочитали перші по-

етичні спроби учнів школи, випускників та продемонстрували слайди про них.
Тема зібрання була актуальною, тому що прослідкувала інтерактивні форми і методи роботи з учнівською
молоддю. Сучасний учитель відійшов від стереотипів,
у своїй практиці використовує проектну діяльність,
що було підтверджено у практичній частині семінарупрактикуму.
Дата семінару співпала із відкриттям І (шкільного)
етапу X Міжнародного конкурсу знавців української
мови імені Петра Яцика. Тож учні з метою сприяння
утвердженню державного статусу української мови,
піднесення її престижу прочитали напам’ять вірші про
мову; поповнили свої знання про видатного мецената українського походження П.Яцика.
Тетяна ДЗЮБА,
методист районного методкабінету
з гуманітарних питань відділу освіти.

НАЙУЛЮБЛЕНІШИЙ КОНКУРС ШКОЛЯРІВ

Найцінніше знання - це знання, що здобуте і
усвідомлене самостійно. Сьогодні підростаюче
покоління повинне вчитися набувати важливих
життєвих навичок ще з шкільної парти. Реалізувати свої здібності та свій творчий потенціал
дітям допомагають різноманітні конкурси. Найулюбленішим для учнів Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів став уже традиційний Всеукраїнський природничий інтерактивний
конкурс “Колосок”. Ось уже поспіль п’ять років як
наші вихованці його активні учасники. За цей період лауреатами “Колоска” стали 53 учні.
Ми пишаємося нашими талановитими та обдарованими - ученицею 9 класу Наталею Форманюк
та ученицею 4 класу Вікторією Котик, які отримали
найвищі нагороди - золоті Колоски.
З кожним роком кількість учасників Всеукраїнського інтерактивного конкурсу “Колосок”
зростає. В цьому році в конкурсі взяли участь учні
3-8 класів.
Тетяна КРИЖАК,
вчитель географії Новосілківської школи.
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ТУРБОТА
ЗА ПРАЦІВНИКА
– ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ
СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ

Охорона праці є складова частина концепції гідної
праці. Якщо праця добре оплачується, але при цьому
небезпечна, її не можна вважати гідною. Якщо людина трудиться в умовах свободи, але при цьому ризикує
здоров’ям, то таку працю не можна вважати гідною. Якщо
умови трудового договору гарні, але при цьому робота
підриває здоров’я й благополуччя людини, то таку працю
не можна вважати гідною. Гідна праця повинна зайняти
центральне місце в розробці економічної і соціальної політики на глобальному національному й місцевому рівні.
Страхування від нещасного випадку є самостійним
видом загальнообов’язкового державного соціального
страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності. Фонд соціального страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійних
захворювань України здійснює загальнообов’язкове державне страхування з 1 квітня 2001 року.
За умови цього виду страхування застрахованими є
всі працівники, які виконують роботи за трудовим договором або контрактом.
Станом на 1 грудня 2009 року у відділенні Фонду Макарівського району взято на облік 1370 юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю, застраховано 9,3 тисячі працівників району. За час діяльності
відділенням Фонду у Макарівському районі відшкодовано 129 потерпілим на виробництві та членам їх сімей
3264,66 тис. грн.
Основними завданнями відділення ВД ФСС НВВ у
Макарівському районі є:
1. Розроблення і проведення профілактичних заходів,
спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на
виробництві та професійним захворюванням.
2. Відновлення здоров’я та працездатності потерпілих
на виробництві, проведення їх соціальної реабілітації.
3. Відшкодування матеріальної шкоди потерпілим і
членам їх сімей.
4. Збирання страхових внесків, капіталізованих платежів, коштів із інших джерел, передбачених законодавством.
За законодавством України у разі травми на виробництві або професійного захворювання відділення проводить роботу по призначенню таких страхових виплат:

” одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності.
” щомісячна страхова виплата в разі часткової або повної втрати працездатності, що компенсує відповідну
частину втраченого заробітку потерпілого.
” одноразова допомога в разі смерті потерпілого
(сім’ї).
” щомісячна страхова виплата особам, які мають право
в разі смерті.
” допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
” пенсії по інвалідності.
На підставі висновків МСЕК фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, зокрема спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування,
придбання спеціалізованих засобів пересування тощо.
Але хочеться підкреслити, що працівникові, який
отримує зарплату в «конверті», відділення не зможе забезпечити перелічені виплати і компенсації, якщо з ним
станеться нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання.
На виконання статутних функцій та обов’язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві проводяться консультації страхувальникам з питань
складання нормативних актів з охорони праці, вирішення питань про відсторонення п’яного від роботи, проведення інструктажів з охорони праці, створення та функціонування служби з охорони праці на підприємствах та
проведення періодичних медичних оглядів працівників
певних категорій, розповсюджується література з охорони праці.
Шановні роботодавці!
Створіть безпечні умови праці для своїх працівників!
Своєчасно страхуйтеся у Фонді!

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 52 25 грудня 2009 р.

5

ВИБОРИ-2010

ПРЕМ’ЄРСЬКА
«АРИФМЕТИКА»
Восени усією країною ми вболівали за наших пенсіонерів, ветеранів,
пільговиків. Спочатку, коли Партія регіонів добивалася прийняття в парламенті закону про встановлення нових розмірів прожиткового мінімуму і
мінімальної зарплати. Потім, коли глава держави розмірковував, чи варто
підписувати цей закон. Підписав, дякувати долі. І за тим – чи виплачуватиме уряд підвищені пенсії та матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам.
Здавалося, немає людини у нашій країні, котра не відчула на собі спустошливу навалу фінансової кризи. І котра не розуміла би, що допомагати
найбіднішим у такі години – є суть людської душі, є завдання держави.
Саме тому Віктор Янукович наполіг на прийнятті закону про підвищення соціальних стандартів. Підвищення
пенсій є економічно доцільним кроком,
оскільки гроші, які отримають пенсіонери, допоможуть хоч трохи підвищити
купівельний попит, а це своєю чергою
сприяє виживанню економіки. До того
ж дозволяє людям пережити економічну кризу, і епідемію, і зиму, і ще невідомо які уготовані нинішньою владою
комунально-газові потрясіння…
Проте уряд відверто і цинічно знехтував законом. Вся країна почула заяву прем’єр-міністра про те, що влада
не збирається його виконувати, не добавлятиме пенсії. І майже 14 мільйонів українських пенсіонерів, а разом
з ними і тих, хто отримує від держави
грошові допомоги, так і не дочекалися підвищення виплат. Уряд фактично
обікрав цих людей на 75-150 гривень у
листопаді, такої ж суми збирається позбавити у грудні.
На які тільки арифметичні хитрощі
не вдається Кабмін, аби не платити. То
заявляє, що підвищення пенсій неможливе, оскільки це розорить державний
бюджет. А коли ця баєчка для простачків
не спрацювала і регіонали довели, що
для виконання закону потрібно лише 2 %
від бюджету, вигадали нову нісенітницю.
Мовляв, реально вдасться збільшити
пенсії на якихось 60 копійок.
Однак і тут Партія регіонів показала
всій країні справжні розрахунки та схеми, за якими пенсії зростатимуть у цьому році в середньому на 100 гривень, а
протягом наступного року – на 200-300
гривень. «Команда Тимошенко свідомо
порушує порядок нарахування діючих
надбавок та доплат до нових розмірів

пенсій, підтасовує цифри, щоб не вносити зміни до формули розрахунку мінімальної пенсії з 498 гривень до 573»,
- зазначає кандидат у Президенти Віктор Янукович.
Щоб виправдати себе, уряд вдався і до відвертої цинічної маніпуляції
громадською думкою, до свідомого
перекручування фактів. Людей намагаються переконати в тому, що їхня пенсія збільшиться на копійки порівняно
зі зростанням зарплат чиновників та
високопосадовців. Однак це ще одна
відверта брехня уряду, який розраховує на необізнаність простих людей із
законами, на емоційний ефект невдоволення керівниками та можновладцями. Але в Україні діє закон, який не
дозволяє підвищувати чиновникам та
народним депутатам зарплату, навіть
якщо зростає прожитковий мінімум і
мінімальна зарплата для пересічних
громадян. Цей закон було прийнято, до
речі, у грудні 2004 року, коли прем’єрміністром був Віктор Янукович. І діє до
сьогодні. Тож ніяких 900 гривень жоден
депутат не отримає.
Схоже, уряд і зовсім не вміє ані рахувати, ані говорити правду. В нього
добре виходить тільки дурити та обраховувати народ.
Натомість Віктор Янукович слова
свого дотримуватись уміє. Серед перших його зобов’язань на посту глави
держави - виконання закону про нові
соціальні стандарти. Пенсіонерам і малозабезпеченим невідкладно повернуть борги з виплати пенсій та пільг.
Люди втомилися жити ошуканими урядом. Вони хочуть жити гідно і відчувати
про себе турботу.
Наталія СІРЕНКО.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОВЕДЕННЯ
ВИБОРІВ РОЗПОЧАЛА МІЖПАРЛАМЕНТСЬКА
АСАМБЛЕЯ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ СНД
22 грудня Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал
зустрівся з першим заступником Голови Ради Федерації Росії, керівником Місії спостереження Міжпарламентської Асамблеї (МПА) державучасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) Олександром Торшиним, генеральним секретарем Ради МПА СНД Михайлом Кротовим та
членами делегації, які перебувають у ці дні в Україні.
Очільник Центрвиборчкому відзначив давні й конструктивні відносини
між Комісією та МПА СНД, традиційно високий рівень взаєморозуміння,
відтак він висловив сподівання, що й протягом нинішньої виборчої кампанії офіційні спостерігачі від МПА СНД матимуть усі можливості безперешкодно здійснювати свою діяльність і об’єктивно відобразять результати
спостереження у наступних звітах та висновках. У свою чергу, запевнив
В.М.Шаповал, члени й працівники Секретаріату Комісії готові надавати оперативне сприяння й можливу допомогу учасникам делегації МПА, як і іншим
представникам іноземних держав та міжнародних організацій. Він повідомив, що на цей час Центральна виборча комісія зареєструвала для спостереження за перебігом виборів 384 офіційних міжнародних спостерігачів.
Загалом МПА планує делегувати для спостереження за президентськими виборами в Україні 67 офіційних спостерігачів, які представлятимуть 8 країн-учасниць СНД. Він запевнив, що у своїй роботі спостерігачі
керуватимуться нормами українського виборчого законодавства та відповідними рекомендаціями Центральної виборчої комісії.
Як повідомив генеральний секретар Ради МПА М.Й.Кротов, після реєстрації Комісією перших спостерігачів від Міжпарламентської асамблеї
СНД ця міжнародна організація утворила 4 робочих групи довгострокового моніторингу в різних регіонах України. Тісно співробітничає МПА також
з колегами з ОБСЄ та Ради Європи.
Детально розповів Голова ЦВК і про запровадження Державного реєстру виборців, а також деякі проблеми його функціонування, уточнення
персональних даних виборців, які ще доводиться вирішувати. Володимир
Шаповал висловив упевненість, що попри наявність таких проблем списки виборців під час голосування 17 січня 2010 року, складені на підставі
даних Реєстру, будуть набагато точнішими й коректнішими, ніж на попередніх виборах.
Відділ взаємодії із засобами масової інформації
Секретаріату Центральної виборчої комісії.

Андрій ДОЛГАНОВ: «ШУЛЕРСЬКІ
МЕТОДИ ВЛАДИ ПЕРЕД
ВИБОРАМИ НЕ ПРОЙДУТЬ»

У картярських шулерів
є один принцип, яким вони
керуються, обманюючи інших гравців – «не можеш
виграти чесно, спробуй
виграти хоч як-небудь».

передвиборчій боротьбі.
Насправді ж таких прийомів у штабу кандидата
від влади заготовлено чимало. Найнебезпечнішим
із них є використання ад-

Очевидно, що саме так
ставляться до виборів Президента деякі кандидати
від влади.
Так, нещодавно Партією
регіонів була попереджена масштабна провокація
щодо її кандидата у Президенти – на підпільній друкарні було виявлено кілька
сотень тисяч листівок із
символікою Партії регіонів.
Ці листівки, видрукувані,
очевидно, на замовлення одного з кандидатів від
влади, були покликані дискредитувати Лідера регіоналів Віктора Януковича в
очах виборців. Цікаво, що
в цій самій друкарні друкувалися і БЮТівські листівки, які зараз роздаються з
агітаційних палаток цієї політичної сили.
Чорний піар – лише
один з шулерських прийомів, які використовує
Блок Юлії Тимошенко у

міністративного ресурсу
в інтересах кандидатапрем’єра. Проявів використання бютівцями адмінресурсу зафіксовано
вже досить багато – це і
протиправна агітація під
вивіскою видачі актів на
землю, і виділення квартир (прямо перед виборами, чи не дивно?)
«потрібним» людям – працівникам судів, прокуратури, правоохоронних
органів.
А останнім часом влада
вдається до відвертих маніпуляцій із документами
Окружних виборчих комісій. Розповідає довірена
особа кандидата на пост
Президента України Віктора Януковича Андрій Долганов.
- З наближенням 17
січня все помітніше стає
наступна тенденція: розуміючи, що її кандидату

нічого не світить, влада
намагається використовувати усі, в тому числі –
далеко не зовсім законні
методи, аби хоч якось
вплинути на результат
майбутніх виборів.
Яскравим прикладом
подібних махінацій є випадок, який стався 17 грудня
у місті Бровари на засіданні
Окружної виборчої комісії.
Член комісії від БЮТ Марія
Білик виступила з пропозицією провести розподіл
посад у дільничних виборчих комісіях керуючись,
начебто, чинною постановою Центральної виборчої
комісії. Але, як виявилось,
постанова, на яку посилалася пані Білик, давно
втратила свою чинність.
Особливість цього ходу в
тому, що згідно цієї незаконної постанови, на яку
посилалася представник
БЮТ, Партія регіонів отримувала меншу кількість керівних посад у дільничних
комісіях, ніж це має бути
згідно закону. Такі випадки
в окружних комісіях – непоодинокі. Влада намагається
використати будь-які шулерські методи, аби завадити своїм опонентам.
Відповідально
заявляю, що шулерські методи
влади, які вона використовує перед виборами, не
пройдуть. Партія регіонів
не допустить використання протиправних дій у цій
передвиборчій кампанії,
ми не дозволимо жодній
політичній силі незаконними методами впливати
на волевиявлення народу.
Наша Партія, на чолі з її
Лідером Віктором Януковичем, зробить усе, щоб
люди, які прийдуть 17
січня на виборчі дільниці, проголосували так, як
вони вважають за потрібне. Вірю, що вони зроблять правильний вибір.
Оксана СТРИГАНЬ.

БЛИЖЧЕ ДО НАРОДУ ТА ЙОГО ПРОБЛЕМ

Основні пункти передвиборної програми «Присягаю народу
України» голови Всеукраїнської
громадської організації «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка це: Президент сам очолює
уряд і несе відповідальність перед
виборцями за свою виконавчу
владу; чиновників за хабар карати позбавленням волі на 15 років,
а суддів – довічним; встановити
перелік безкоштовних медичних
послуг; 10-річну середню освіту;
найвищий соціальний статус й
високу заробітну плату вчителям;
«нічийної» землі немає, вся вона
належить місцевим громадам;
спрощення ведення бізнесу…
Саме цю програму народний
кандидат у Президенти доносив
до виборців Фастівського та Макарівського районів минулого понеділка у Фастівському будинку
культури.
Кандидат у Президенти навів багато прикладів, яким чином
можна впровадити свою передвиборну програму, а також що уже
частково зроблено. Так, за час
його перебування на посаді Міністра оборони виконано основні положення президентської програми
«Десять кроків назустріч людям»:
скорочено термін строкової служби з 1,5-річного до річного, втричі
підвищено рівень грошового забезпечення військовослужбовців
строкової служби і курсантів; зривалися погони з військовослужбовців за перевищення службових
обов’язків та корупційні дії...
Після виступу Анатолій Гри-

ценко відповів на запитання виборців, які в основному стосувалися проблем у військових частинах,
військовослужбовців. А також
порушувалися дуже болючі для
селян питання приватизації землі, про підтримку розвитку села,
про допомогу молодим сім’ям та
ставлення до депутатського свавілля в сесійній залі. Також згадали, що останнім часом набула великої популярності приватизація
гуртожитків. І трапляється так, що
їх жителі дізнаються про нового
власника, коли змушені залишити
рідні домівки.
На всі ці запитання він відповів
конструктивно та суттєво, не «ходив навкруги» й не змінив теми.
«Щоб село процвітало, необхідно повернути землю громаді та
створити фінансову державну
підтримку сільськогосподарським
підприємствам. Адже вкладені
кошти в сільське господарство не
відразу повертаються сторицею…
Свавілля депутатів у сесійній залі
– це їх виховання, безвідповідальність та корисливість. Ось я, щоб
зустрічатися з виборцями в різних
куточках України, написав заяву на
відпустку за власний кошт. Адже
заробітна плата депутата – це
гроші народу і я не маю жодного
морального права їх отримувати
«ні за що» – зазначив кандидат.
Виборці відзначили відмову
Анатолія Гриценка від державної
охорони та автомобіля, які надаються всім кандидатам у президенти. Це свідчить, що йому
немає чого боятися, що за його

плечима відсутні
злочинні справи.
Таким чином він
став ближче до
народу, до його
проблем.
Також
виборців вразив
короткий біографічний відеофільм
про Анатолія Гриценка своєю правдивістю. У кінці
відеофільму прозвучали основні
аспекти його передвиборної програми та шляхи її втілення.
Виборці відмітили, що протягом всього спілкування з вуст
Анатолія Гриценка жодного разу
не звучало лозунгу «голосуйте за
мене», проте неодноразово закликав людей 17 січня наступного
року прийти до виборчих дільниць
та зробити свідомий вибір.
– Адже протягом п’яти років
лише одного дня ви, виборці, вирішуєте долю нашої країни, – зазначив він. – Від нього залежить
наше майбутнє. Тому дійдіть до
виборчих дільниць, як далеко б
вони не знаходились, й зробіть
свій власний вибір. Його робіть,
оцінивши зроблені справи всіх
претендентів на пост президента,
а не за обіцянками, не за яскравими рекламами, не за гроші чи
подарунки. Перед вибором зважте усі «за» та «проти». Прошу не
голосувати за рейтингом. Адже
він створюється за ваші кошти.
Зробіть свій вибір таким, щоб вам
потім, у майбутньому, не було соромно перед своїми дітьми.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЗВЕРНЕННЯ ДО ГРОМАДЯН КИЇВЩИНИ

Я К У Б Е Р Е Г Т И С Я В І Д Н Е П Р И Є М Н О С Т Е Й У П Е Р І О Д З Н АЧ Н О Г О
ПОГІРШЕННЯ ПОГОДНИХ УМОВ

ОЖЕЛЕДИЦЯ

1. Обходьте металеві люки.
Як правило, вони покриті льодом. Крім того, можуть бути не
надійно закріплені і перевертатися.
2. Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а
на слизьких дорогах особливо.
3. Не перебігайте проїжджу
частину дороги. Пам’ятайте, що
в ожеледицю значно збільшується гальмівний шлях машини
і падіння перед автомобілем,
що рухається, призводить, як
мінімум, до травм, а то й до загибелі.

4. Дуже небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому
стані. У стані сп’яніння травми
частіше всього тяжкі, бо люди не
так чутливі до болю і при наявності травми своєчасно не звертаються до лікаря, що завдає
згодом додаткових проблем та
неприємностей.
5. Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість
не тільки падіння, але і більш
тяжких травм, особливо переломів.

ТУМАН
Особливо густий туман накопичується в низинах. У результаті різкого обмеження ви-

* * *

Понеділок, 28 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Савана”.
11.25 Життя триває...
11.50 Ситуацiя.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 М/ф “Рiздвянi пригоди
гномiв”.
14.05 Т.Цимбал представляє: “Лiнiя
долi”.
15.00 Новини.
15.15 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.
19.15 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.

21.00 Новини.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.10 Олiмпiйський хронометр.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1+1

6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють
до раю”.
7.30,8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Крем”.
11.00 Х/ф “Аромат кохання”.
12.50 Х/ф “Карнавал”.
15.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.40 “ТСН”.
17.00 “Криве дзеркало”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Х/ф “Нiчнi сестри”.
23.15 “ТСН”.

вівторок, 29 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/ф “Полiт чайки. Лариса
Латинiна”.
11.25 Життя триває...
11.50 Ситуацiя.
12.00,15.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Здоров`я.
14.10 Автоакадемiя.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.25 М/ф “Доннер”.
16.50 Фестиваль дитячої творчостi
“Зоряна осiнь”.
17.15 Ситуацiя.
17.35 Український вимiр.
18.05 Анонс передач.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00,19.30 Вибори - 2010. Виступи
кандидатiв на пост Президента України.
19.15 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 Президент-шоу “Українська
рулетка”.

21.00 Новини.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Право на захист.
22.20 Далi буде...
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють
до раю”.
7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.20 Т/с “Крем”.
10.20 “Караоке на майданi”.
11.25 Х/ф “Коала на кухнi”.
13.15 Мелодрама “Любов iще
можлива”.
15.10 Т/с “Район Мелроуз”.
15.55 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.50 “ТСН”.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.05 Т/с “Крем”.
19.10 “Погода”.

Середа, 30 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/ф “Люди та ляльки”.
11.25 Життя триває...
11.50 Ситуацiя.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Знайдемо вихiд”.
14.25 Хай щастить.
14.50 Служба розшуку дiтей.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.25 М/ф “Пошта Санта Клауса”.
16.50 Всеукраїнський конкурс
дитячої творчостi “Податки
очима дiтей”.
17.15 Ситуацiя.
17.35 Український вимiр.
18.05 Анонс передач.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00,19.30 Вибори - 2010. Виступи
кандидатiв на пост Президента України.

19.15 Дiловий свiт.
20.00 Особливий погляд.
20.30 Громадська варта.
20.45 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.10 Автоакадемiя.
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+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,16.50 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють
до раю”.
7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.20 Т/с “Крем”.
11.25 Х/ф “Викрадений”.
15.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.55 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.05 Т/с “Крем”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.

димості, збільшується кількість
дорожньо-транспортних пригод
на дорогах.

Пам’ятайте:
- Ваша увага і обережність є
гарантією безпеки руху. Вибирайте швидкісний режим, який
забезпечить своєчасне гальмування перед перешкодою, що
з’являється зненацька;
- мокре дорожнє покриття
збільшує гальмівний шлях автотранспорту;
- користуйтесь протитуманними фарами;
- уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються
попереду;
- не допускайте різкого галь-

мування без особливих на те
причин.

ХУРТОВИНИ
Із оголошенням штормового
попередження необхідно обмежити пересування, особливо на
власному транспорті, створити
вдома необхідний запас продуктів (води, палива), виконати герметизацію житлових приміщень,
що допоможе зберегти тепло і
зменшити витрати палива.
Під час руху на автомобілі
не варто намагатися подолати
снігові замети, необхідно зупинитися, укрити двигун з боку
радіатора. Якщо є можливість,
автомобіль треба встановити

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
23.45 “Проспорт”.
23.50 Х/ф “Аромат кохання”.
1.25 “Документ”.
2.25 Х/ф “Украдене щастя”.

ІНТЕР

6.00 “Перепустка в Європу з Самантою Браун”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Х/ф “Стиляги”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “В.Леонтьєв. Загублений
смiх”.
14.15 Х/ф “Тихе сiмейне життя”.
16.50 Новини.
17.10 “Чекай на мене”.
18.55 Т/с “Вiзьми мене з собою”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Вiзьми мене з собою”.
23.45 “Фантастичнi iсторiї.
Таємнi слова. Змова на
щастя”.
0.45 “Мiста пiдземного свiту.
Едiнбург”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Хафф”.
3.05 “Знак якостi”.
3.50 “Мiста пiдземного свiту.
Едiнбург”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Х/ф “Дiвчина мого найкращого друга”.
23.15 “ТСН”.
23.45 “Проспорт”.
23.50 Х/ф “Щасливо неодруженi”.
1.25 “Документ”.
2.25 “ТСН”.
2.45 Х/ф “Щасливо неодруженi”.
4.15 Х/ф “Дiвчина мого найкращого
друга”.
5.50 М/ф.

ІНТЕР

6.00 “Перепустка в Європу з Самантою Браун”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,8.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Формула кохання.
10.05 Х/ф “Щастя за рецептом”.
11.00 Модний вирок. Найкраще.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”. Червона iкра.
13.00 “Жертви краси”.
14.10 “Позаочi”. Б. Брильська.
15.20 “Ключовий момент”.
16.35 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.45 Новини.
18.05 “Судовi справи”.
18.55 Т/с “Вiзьми мене з собою”.
20.00 “Подробицi”.
19.30,23.05,2.40 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Х/ф “Тариф Новорiчний”.
23.35 “Проспорт”.
23.40 Х/ф “Навiщо ми одружилися?”
1.40 “Документ”.
3.00 Х/ф “Викрадений”.

ІНТЕР

6.00 “Перепустка в Європу з Самантою Браун”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Формула кохання.
10.05 Х/ф “Щастя за рецептом”.
11.05 Модний вирок. Найкраще.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”. Шампанське.
13.00 “Любов проти правил”.
14.10 “Позаочi”. С. Безруков.
15.25 “Ключовий момент”.
16.35 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.45 Новини.
18.05 “Судовi справи”.
18.55 Т/с “Вiзьми мене з собою”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Вiзьми мене з собою”.
23.45 “Я - Тализiна”.
0.45 “У пошуках правди. У пошуках
царя Соломона”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.

4.30 Т/с “Хафф”.
5.25 Уроки тiточки Сови. Весела
новорiчна подорож.

ICTV

4.55 Служба розшуку дiтей.
5.05 Країна повинна знати. К.
Стогнiй.
5.35 Факти тижня.
6.20 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00,8.55,12.55 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Х/ф “Грифон”.
10.55 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Година Волкова”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
16.25 Х/ф “Загiн “Дельта” 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
20.55 Т/с “Слiпий 3”.
20.30 Т/с “Вiзьми мене з собою”.
23.45 “Таємницi вiчної молодостi”.
0.45 “Повiтрянi бої”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.25 Т/с “Хафф”.
3.20 “Знак якостi”.
4.00 “Повiтрянi бої”.
4.45 Т/с “Хафф”.
5.35 Уроки тiточки Сови. Весела
новорiчна подорож.

ICTV

5.50 Погода.
5.55 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00,8.55,12.55 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
12.25 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Година Волкова”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
2.30 Т/с “Хафф”.
3.20 “У пошуках правди. У пошуках
царя Соломона”.
4.05 Т/с “Хафф”.
4.55 Уроки тiточки Сови. Весела
новорiчна подорож.

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00,8.55,12.55 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
12.25 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.35 Т/с “Далекобiйники”.
17.40 Т/с “Слiпий 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
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.

22.00 Свобода слова.
0.30 Спорт.
0.40 Надзвичайнi новини.
1.10 Х/ф “Хлопець на Рiздво”.
3.25 Факти.
4.00 Свобода слова.

СТБ

5.15 Т/с “Коломбо”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Старi шкапи”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки”. “Загублене
немовля”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Зоряне життя. Зорянi тата”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “У пошуках iстини. Третiй
Рейх проти СРСР: як створити
надлюдину?”
20.10 “Чужi помилки”. “Безмовний
свiдок”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зорянi
близнята”.
17.40 Т/с “Слiпий 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,1.15 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
21.05 Т/с “Слiпий 3”.
22.05 Т/с “Далекобiйники”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.25 Х/ф “Снiговик”.
3.05 Факти.
3.35 Х/ф “Найкращий бордель в
Техасi”.
5.25 Т/с “Альф”.

двигуном у невітряний бік.
Періодично треба виходити
із автомобіля, розгрібати сніг,
щоб не опинитися похованим
під ним. Крім того, не занесений
снігом автомобіль – гарний орієнтир для пошукової групи. Двигун автомобіля необхідно періодично прогрівати. При цьому
важливо не допускати затікання
в кабіну (кузов, салон) вихлопних газів; важливо слідкувати,
щоб вихлопна труба не завалювалася снігом.
Пожежно-рятувальна служба Макарівського району
ГУ МНС України в Київській
області. Телефони: 101 або
5-13-77.

* * *

0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Китайський сервiз”.
3.00 Х/ф “Командир щасливої
“Щуки”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Колобков. Справжнiй
полковник!”
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 М/ф “Добриня Нiкiтiч i Змiй
Горинич”.
10.30 Т/с “Курсанти”.
11.50 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”.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.25 Teen Time.
16.30 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
21.35 Т/с “Батьковi дочки”.
22.40 Т/с “Щасливi разом”.
23.40 Т/с “4400”.
0.35 Репортер.
0.50 Спортрепортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Цiни. Iсторiя всеросiйського
обману”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Дублери
зiрок”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Золоте теля”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Коломбо”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Посилка з Марса”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Дiти
сновиднi”.
13.50 “Чужi помилки”. “Безмовний
свiдок”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Зоряне життя. Зорянi
близнята”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.

5.30 Т/с “Колобков. Справжнiй
полковник!”
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Пастка для батькiв 3”.
10.55 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”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Мить щастя”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
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 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
23.50 Т/с “4400”.

23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.05 Спорт.
1.20 Х/ф “Аферисти”.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Дещо ще”.
5.05 Т/с “Альф”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Обпаленi
славою”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Зигзаг успiху”.
2.25 Х/ф “Невиправний брехун, або
Казка з хорошим кiнцем”.

СТБ

СТБ

5.10 Т/с “Коломбо”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “В двох кiлометрах вiд
Нового року”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Дiти
сновиднi”.
13.50 “Чужi помилки”. “Проклята
вдова”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Зоряне життя. Дублери
зiрок”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Зоряне життя. Зорянi
товстуни”.
20.15 “Чужi помилки”. “Свята
правда”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Колобков. Справжнiй
полковник!”
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Пережити Рiздво”.
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”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Мить щастя”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
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 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
21.40 Т/с “Батьковi дочки”.
22.45 Х/ф “Один вдома”.
0.50 Репортер.
1.05 Спортрепортер.

1.05 Х/ф “Генрi i Джун”.
3.20 Т/с “Смальков. Подвiйний
шантаж”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Випадковий запис”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. На голцi
кайфу.
9.15 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.10 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.05 Т/с “Закон i порядок”.
12.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.10 Х/ф “Експедицiя в пекло”.
15.55 Х/ф “Справи Лоховського”.
16.35 Х/ф “Небезпечнi друзi”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Спецназ по-росiйськи 2”.
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 “Експеримент “Скорпiон”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.
0.45 Репортер.
1.05 Спортрепортер.
1.15 Х/ф “Агент прибульцiв”.
2.40 Т/с “Смальков. Подвiйний
шантаж”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос
вiруючого”.
6.50 Х/ф “Небезпечнi друзi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.40 Т/с “Спецназ по-росiйськи 2”.
16.40 Х/ф “Без строку давнини”.
18.25 “Речовий доказ”. Легкозаймисте свято.
19.00,21.30 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Спецназ по-росiйськи 2”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00,2.25 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.50 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Х/ф “Нова рiздвяна казка”.
2.55 Т/с “Смальков. Подвiйний
шантаж”.
3.35 Х/ф “Очищення”.
5.05 М/ф “Мортал Комбат. Подорож
починається”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос
вiруючого”.
6.50 Х/ф “Без строку давнини”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.25 Т/с “Пуаро”.
14.35 Т/с “Спецназ по-росiйськи 2”.
16.30 Х/ф “Людина з бульвару
Капуцинiв”.
18.25 “Правда життя”. Новорiчнi
драми.
19.00,21.30 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Смерть за заповiтом”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00,2.20,4.50 “Свiдок”.
0.30 Найкращi бої братiв Кличкiв.
2.45 “Особистий погляд”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 52 25 грудня 2009 р.
чеТвер, 31 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Православний календар.
6.10 Новини.
6.20 Спорт.
6.25 Подiї очима майбутнього.
6.30 Погода.
7.00 Новини.
7.10 Cпорт.
7.15 Подiї очима майбутнього.
7.20 М/ф.
7.25 Погода.
8.00 Новини.
8.10 Спорт.
8.15 Подiї очима майбутнього.
8.20 Погода.
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.10 Погода.
9.15 М/ф “Як їжачок та ведмежа
зустрiчали Новий рiк”.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.25 Х/ф “Мама”.
12.00 Новини.
12.10 Погода.

12.45 М/ф “Гуси-лебедi”.
13.10 Х/ф “Прикрасити зали”.
14.45 Погода.
14.50 Служба розшуку дiтей.
15.00 Новини.
15.20 Iндиго.
15.45 Х/ф “Дульсинея Тобоська”.
18.10 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Погода.
19.15 Х/ф “Я бачив, як мама
цiлувала Санта Клауса”.
21.00 Новини.
21.20 Погода.
21.25 Новорiчна нiч на Першому.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 ТРК “Ера”.
23.45 Новорiчне привiтання Президента України.
0.00 Новорiчне привiтання Прем`єрмiнiстра України.
23.00 Новорiчна програма.
23.45 Привiтання Президента
України.
0.00 Новорiчна програма.
1.20 Новорiчна нiч на Першому.

п’ятниця, 1 січня
УТ-1

16.00 Мiс Iнтерконтиненталь - 2009.

4.45 Фольк-music.
5.40 Вихiднi по-українськи.

1+1

6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “Смакуємо”.
7.30 М/с “Усi собаки потрапляють
до раю”.
7.55 Мелодрама “Вам i не снилося”.
9.35 Т/с “Крем”.
11.20 Фентезi “Алiса в Країнi
Чудес”.
13.50 М/ф “Щасливий ельф”.
14.35 Комедiя “Силач СантаКлаус”.
16.20 Комедiя “Тариф Новорiчний”.
17.55 “Червона Шапочка та всi,
всi, всi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 М/ф “Аладiн”.
22.00 Комедiя “Операцiя “И” та iншi
пригоди Шурика”.
23.50 “Новорiчне привiтання Президента України В.Ющенка”.
0.00 “Новорiчна дискотека”.
3.05 “Дискотека 80-х”.

СТБ

5.30 Х/ф “Летюча миша”.
7.55 “Дуже новорiчне кiно”.
10.15 Х/ф “Сужений-ряжений”.

5.40 Х/ф “Снiгова королева”.
7.25 Погода.
7.30 Х/ф “Бетховен 3”.
9.20 Погода.
9.25 Х/ф “Космiчний джем”.
11.00 Х/ф “Полярний експрес”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Каламбур.
13.25 Анiмац. фiльм “Веселi нiжки”.
15.20 Х/ф “Незламний шпигун”.
16.50 Х/ф “Помiнятися мiсцями”.
19.00 Наша Russia.

10.55 Комедiя “Силач Санта-Клаус”.

12.50 Х/ф “Кольє для Снiгової

9.10 Х/ф “Чарлi i шоколадна

ІНТЕР

12.35 Комедiя “Диво на тридцять
четвертiй вулицi”.

19.00 Погода.

14.35 Комедiя “Лось на Рiздво”.

7.10 Лис Микита.

19.15 Х/ф “Самотнiй Санта шукає

16.10 Фентезi “Магiчна книга та

мiсiс Клаус”.

21.50 Велика рiзниця (Україна).
23.50 Поздоровлення Президента
України з Новим роком.
0.00 Велика рiзниця.
1.50 Анiмац. фiльм “Пiвденний
парк”.
5.20 Мюзiкл “Попелюшка”.
7.15 Х/ф “Новорiчнi пригоди Машi
i Вiтi”.
8.55 Х/ф “П`ятий елемент”.
11.55 “Україна має талант! Кастiнг
в Одесi”.
14.50 “Україна має талант! Кастiнг
в Харковi”.
17.00 “Україна має талант! Кастiнг в
Днiпропетровську”.
19.00 “Україна має талант! Кастiнг в
Донецьку”.
21.25 “Україна має талант! Кастiнг
в Львовi”.
23.55 Новорiчне привiтання Президента України В.Ющенко.
0.00 “Україна має талант! Кастiнг
в Києвi”.
1.45 “Україна має талант! Перший
пiвфiнал”.
3.50 “Україна має талант! Другий
пiвфiнал”.

6.00 Фiльм-казка “Новий Гулiвер”.
7.35 Будiвельний майданчик.

12.10 Анiмац. фiльм “Iлля Муромець i Соловей-Розбiйник”.
13.50 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою
парою!”
17.40 Х/ф “Iронiя долi. Продовження”.
20.00 “Подробицi року”.
20.30 “Вечiрнiй квартал”.
23.20 Мюзикл “Козаки”.
23.50 Новорiчне звернення Президента.
0.00 Мюзикл “Козаки”.
1.05 Мiсце зустрiчi.
3.10 “Велика полiтика”. The Best.
4.10 Пiсня року.

дракон”.

ICTV

Баби”.

фабрика”.

14.40 Концерт “Найкращi пiснi
року”.

11.10 Х/ф “Помiнятися мiсцями”.
13.30 Анiмац. фiльм “Роги i копита”.

17.15 Х/ф “Термiново потрiбен Дiд
Мороз”.

14.55 Велика рiзниця (Україна).
17.10 Наша Russia.

7.45 Новорiчна програма.

21.00 Новини.

17.45 М/ф “Аладiн”.

18.55 Концерт “Парад зiрок”.

9.00 Анонс передач.

21.15 Музичнi перегони - 2010.

19.30 “ТСН”.

20.00 “Подробицi”.

9.05 Погода.

22.55 Трiйка, Кено.

20.00 “Ювiлейний концерт А.

20.20 Концерт “Парад зiрок”.

22.00 Велика рiзниця.

9.15 М/ф “Золота куля”.

23.00 Новорiчний концерт.

10.45 М/ф “Новорiчна пiсенька Дiда

0.15 Концерт В. Меладзе.

Мороза”.

1.20 Музичнi перегони - 2010.

10.50 М/ф “Диво мороз”.

2.50 “Надвечiр`я”.

11.00 М/ф “Старий чоботар”.

3.15 Д/ф “Полiт чайки. Лариса

11.35 Фестиваль дитячої творчостi
“Всi ми дiти твої, Україно!”

Латинiна”.
3.45 Особливий погляд.

12.10 Погода.

4.15 Громадська варта.

12.15 “Надвечiр`я”.

4.35 Х/ф “Самотнiй Санта шукає

12.45 Будемо жити.

мiсiс Клаус”.

1+1

13.40 Концертна програма “Мелодiя
двох сердець”.
15.50 Погода.

6.55 М/ф “Щасливий ельф”.
7.40 “Новорiчна дискотека”.

Пугачової”.

20.00 Х/ф “Канiкули суворого
режиму”.

9.50 М/ф “Острiв скарбiв”.

19.25 “Антикризовий концерт М.

СТБ

13.10 Фабрика зiрок.

21.50 Х/ф “Детонатор”.

3.35 Х/ф “За щучим велiнням”.

5.05 Ключовий момент.

6.30 Х/ф “Морозко”.

15.35 Фабрика зiрок.

4.30 Х/ф “Доктор Айболить”.

5.45 Уроки тiточки Сови. Весела

7.55 Х/ф “Варвара краса - довга

19.10 М/ф “Шрек”.

23.50 “Свiдок”.

5.35 Х/ф “Кощiй Безсмертний”.

новорiчна подорож.

ІНТЕР

ICTV

5.50 М/ф “Пригоди пiнгвiна Лоло”.

4.15 Х/ф “Старi буркотуни”.

6.10 Мюзикл “Зорянi канiкули”.

5.55 Погода.

8.00 Х/ф “Карнавальна нiч”.

6.00 Х/ф “Бетховен 4”.

9.30 Новорiчний вогник “Карнаваль-

7.40 Погода.

на нiч на Iнтерi”.

коса”.

20.45 Хто проти блондинок?

9.35 “Україна має талант! Кастiнг
в Києвi”.
11.40 “Україна має талант! Перший

5.45 Уроки тiточки Сови. Весела

21.40 Велика рiзниця.

9.55 Iгри Чемпiонiв.

0.15 “Острiв скарбiв”.

10.50 “3108”.

1.20 Х/ф “Безiменна зiрка”.

11.25 Хто в домi хазяїн?
11.55 Вихiднi по-українськи.

12.55 М/ф “Коли засвiчуються
ялинки”.

FM”.

16.40 Х/ф “Канiкули суворого
режиму”.

новорiчна подорож.

ІНТЕР

ICTV

НТН
6.00 Х/ф “Народжений романтиком”.

23.55 Голi i смiшнi.

2.05 “Свiдок”.
2.30 “Речовий доказ”.
2.55 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

16.00 “Україна має талант! Фiнал”.

19.00 М/ф “Шрек 2”.

18.20 “Україна має талант! Гала-

20.25 Х/ф “Хронiки Нарнiї. Принц

концерт”.
21.55 “Україна має талант!”

23.15 Прожекторперiсхiлтон.

0.25 Х/ф “Справу зроблено”.

Невiдома версiя.

Каспiан”.
23.05 Х/ф “Бандитки”.
0.40 Т/с “Таємницi Смоллвiля”.

НТН

23.10 Мюзiкл “Божевiльний день,
або Одруження Фiгаро”.
2.00 Х/ф “Великий атракцiон”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 “Особистий погляд”.
6.55 Детектив “Розлучення та
дiвоче прiзвище”.

6.05 “Велика полiтика”. The Best.

6.30 Погода.

0.15 Х/ф “Дiвчата мрiї”.

6.50 Х/ф “Санта Хрякус”.

9.05 М/ф “Оггi та кукарачi”.

7.05 Мюзикл “Снiгова королева”.

6.35 Х/ф “Бетховен 5”.

2.30 Х/ф “Медовий мiсяць”.

8.30 М/с “Дональд Дак пред-

10.15 М/ф “Непереможний

9.10 “У Городку. Дайджест”.

8.10 Погода.

3.55 Х/ф “Вулкан”.

3.35 Далi буде...

9.40 “Городок”.

8.15 Х/ф “Блондинка в квадратi”.

5.35 Анекдоти по-українськи.

4.00 Х/ф “З Новим роком”.

10.15 Концерт “Iванушки

10.00 Анiмац. фiльм “Роги i

1+1

12.15 Погода.
12.25 М/ф “Пiсня янгола”.

2.25 “Дискотека 80-х”.

22.10 Концерти “Легенди Ретро-

пiвфiнал”.

0.25 Мелодрама “Мулен Руж”.

Пугачової”.

1.40 Т/с “Таємницi Смоллвiля”.

пiвфiнал”.
14.05 “Україна має талант! Другий

7.45 Х/ф “Заморожена Калiфорнiя”.

22.30 Х/ф “Євротур”.
0.00 Х/ф “Дорожня пригода”.

21.10 Наша Russia.

23.00 Свiт моєї любовi.

Задорнова”.

5.55 “ВусоЛапоХвiст”.

19.00 Х/ф “Поїздка до Америки”.

9.15 Доки батьки сплять.

11.50 Т/с “Батьковi дочки”.

4.25 Знак якостi.

четвертiй вулицi”.

4.15 “Ключовий момент”.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

дiвоче прiзвище”.

3.10 Х/ф “Старi буркотуни 2”.

2.10 “Знак якостi”.

22.45 Мегалот.

НОВИЙ КАНАЛ

16.50 Детектив “Розлучення та

3.00 Х/ф “Кольє для Снiгової Баби”.

22.20 Комедiя “Пiвтора лицаря”.

9.05 Погода.

Збруєва”.

14.20 Х/ф “Мiф”.

1.50 Х/ф “Карнавальна нiч”.

20.00 Комедiя “Мiсiс Даутфайр”.

9.00 Анонс передач.

2.40 Х/ф “Сiм наречених єфрейтора

разом”.

1.45 Комедiя “Диво на тридцять

18.55 Спорт.

21.30 Фольк-music. Спец. випуск.

пiвфiнал”.
1.00 Х/ф “Мiсяць - Одеса”.

дермен”.
12.00 Концерт М. Галкiна “Ми знову

0.35 “Смiшнi пiснi”.

0.30 Мюзикл “Снiгова королева”.

7.50 Свiт моєї любовi.

22.20 “Україна має талант! П`ятий

10.10 М/ф “Непереможний Спай-

19.00 “Свiдок”.

19.30 “ТСН”.

21.20 Погода.

тий пiвфiнал”.

9.15 М/ф “Оггi та кукарачi”.

7.10 Файна Юкрайна.

18.45 Факти. Пiдсумок дня.

21.00 Новини.

19.30 “Україна має талант! Четвер-

7.40 Х/ф “Зак i диво-собаки”.

1.40 Х/ф “Помiняти тата”.

0.10 “Подробицi” - “Час”.

ключик”.

пiвфiнал”.

23.50 Х/ф “Блондинка в квадратi”.

17.50 М/ф “Роботи”.

7.20 Лис Микита.

16.55 “Україна має талант! Третiй

1.25 “Подробицi” - “Час”.

УТ-1

18.20 Х/ф “Безiменна зiрка”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Людина з бульвару

Капуцинiв”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.15 “Масовi заворушення”.
12.00 “Ув`язненi поза контролем”.
12.50 “Найвитонченiшi полiцейськi
операцiї”.
13.45 Найкращi бої братiв Кличкiв.
16.00 Х/ф “Звичайне диво”.
18.25 “Легенди бандитського Києва”. З Новим роком, фраєри!
19.00 “Свiдок”.
19.20 Мюзiкл “За двома зайцями”.
21.20 Концерт М. Галкiна “Ми знову
разом”.
23.30 Новорiчний вогник “Однокласники”.
23.50 Новорiчне звернення Президента України.
0.10 Новорiчний вогник “Однокласники”.
3.20 “Новорiчнi iсторiї зiркових
однокласникiв”.
4.00 “Океан Ельзи”. Концерт iз
симфонiчним оркестром.

22.25 Х/ф “Великi перегони”.

15.25 “Ювiлейний концерт А.

6.00 Фiльм-казка “Золотий

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Колобков. Справжнiй
полковник!”
7.00 “Пiдйом”.
7.30 Погода.
7.35 “Пiдйом”.
8.30 Погода.
8.35 “Пiдйом”.
9.00 М/ф “Острiв скарбiв”.
11.10 Х/ф “Один вдома 3”.
13.30 Репортер.
13.35 Даєш молодь.
13.45 Т/с “Друзi”.
14.10 Х/ф “Один вдома 4”.
16.00 Х/ф “Один вдома”.
18.05 Репортер.
18.15 Спортрепортер.
18.20 Погода.
18.25 Х/ф “Один вдома 2”.
21.00 Фабрика зiрок. Гала-концерт.
23.55 Виступ Президента України.
0.00 Фабрика зiрок. Фiнал. Оголошення переможця.
1.15 Файна Юкрайна. Новий Рiк.

22.20 Мелодрама “Мулен Руж”.

субота, 2 січня
18.05 Погода.
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6.45 Фентезi “Магiчна книга та
дракон”.

International” в
Олiмпiйському.
12.00 Х/ф “Iронiя долi, або З

8.15 “Свiтське життя”.

легкою парою!”

копита”.
11.40 Анекдоти по-українськи.
12.00 Люди, конi, кролики i...

СТБ
4.30 “Руйнiвники мiфiв”.
6.15 Х/ф “Мерi Поппiнс, до побачення!”

ставляє”.

Спайдермен”.

8.50 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”.

11.10 Х/ф “Хiльдегард”.

9.15 Х/ф “Перший герой в дворi

12.50 Х/ф “Мiф”.

короля Артура”.
10.50 Х/ф “Перший герой в палацi
Алладiна”.

15.10 “Вайп Аут”.
16.00 Мюзiкл “За двома зайцями”.
18.00 “Антикризовий концерт М.

9.00 “Їмо вдома”.

12.25 Файна Юкрайна.

12.25 Квартирне питання.

10.00 “ВусоЛапоХвiст”.

13.00 Смачнi пригоди.

20.20 Х/ф “Усе можуть королi”.

домашнi ролики.

Задорнова”.

13.20 Наша пiсня.

9.05 “Лото-Забава”.

14.00 Погода.

10.00 М/с “Качинi iсторiї”.

13.10 Спорт.

10.55 М/ф.

13.30 Дольчевiта Капут.

23.00 Х/ф “Спорт майбутнього”.

14.10 О. Злотник. “Музика рiдного

10.45 М/ф “Рiздвяна казка”.

18.10 Х/ф “Загадай бажання”.

13.15 Х/ф “Кенгуру Джек”.

12.50 Х/ф “Морозко”.

14.00 Хто проти блондинок?

0.55 Х/ф “Схованки душi”.

12.15 М/ф “Нiко. Шлях до зiрок”.

20.00 “Подробицi”.

14.50 Провокатор.

14.20 Х/ф “Варвара краса - довга

15.40 Х/ф “Зачарована”.

2.25 “Речовий доказ”.

13.45 Т/с “Шлях чарiвника”.

20.20 Мюзикл “Золота рибка”.

15.45 Пiд прицiлом.

17.25 М/ф “Шрек”.

3.20 “Особистий погляд”.

16.40 “Я люблю Україну”.
17.55 М/ф “Лiло та Стiч”.
19.30 “ТСН - Телевiзiйна служба
новин”.
20.00 “Криве дзеркало”.
21.55 “Свiтське життя”.
22.50 Х/ф “Гаролд i Кумар
вiдриваються”.
0.25 Х/ф “Пiвтора лицаря”.
2.15 “Новорiчнi танцi з зiрками”.
5.00 “Алi-Баба та 40 розбiйникiв”.

2.55 “Позаочi”.
3.40 “Знак якостi”.
5.00 “Ключовий момент”.
5.45 Уроки тiточки Сови.

дому”.
17.35 Кiно.ua.

неділя, 3 січня
УТ-1

6.00 Шлях до святинi.
6.20 Лис Микита.
7.00 Свiт моєї любовi.
8.05 Сiльський час.
8.35 Укравтоконтинент.
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 М/ф “Старий добрий Санта
Клаус”.
10.50 Погода.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
11.55 Аудiєнцiя.
12.25 Погода.
12.35 Здоров`я.
13.30 “Околиця”.
14.00 Благовiсник.
14.30 Концертна програма “Свiт
моєї любовi”.

16.40 Погода.
16.50 Пiсенний конкурс Євробачення - 2009. Фiнал.
20.45 Погода.
21.00 “Золота булава”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Свiт моєї любовi.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 О. Злотник. “Музика рiдного
дому”.
4.20 Муз.ua.
4.45 Стильна штучка.
5.05 Аудiєнцiя.
5.30 Благовiсник.

1+1

6.35 “Лiтаючий будинок”.
7.35 Х/ф “Лось на Рiздво”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Караоке на майданi”.
11.50 “Смакуємо”.
12.25 “Шiсть кадрiв”.
12.45 М/ф “Роботи”.
14.20 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.

15.55 Х/ф “Iронiя долi. Продовження”.

ІНТЕР

5.50 М/ф “Ну, почекай”.
7.10 Мюзикл “Фiгаро”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Позаочi”.
11.40 “Найрозумнiший”. Старша
лiга. Фiнал.
13.35 Т/с “Нiжна зима”.
17.55 Х/ф “Чоловiк на годину”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Х/ф “Снiг на голову”.
22.20 Концерти “Легенди РетроFM”.
0.15 “Подробицi” - “Час”.
0.35 Мюзикл “Фiгаро”.

ICTV

6.10 Погода.
6.15 Факти.
6.30 Т/с “Альф”.
7.35 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
8.00 Х/ф “Холодний свiт”.
9.45 Прожекторперiсхiлтон.
10.20 Квартирне питання.
11.05 Ти не повiриш!
11.45 Козирне життя.
12.15 Iнший футбол.
12.40 Спорт.
12.45 Пiд прицiлом.
13.35 Провокатор.
14.25 Х/ф “Поїздка до Америки”.
16.40 Наша Russia.
17.05 Велика рiзниця.
18.45 Факти.
19.00 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.
20.45 Х/ф “Блейд 2”.
22.50 Велика рiзниця.

коса”.
23.55 Х/ф “Вампiр в Бруклiнi”.
1.45 Iнтерактив: Тижневик.
2.00 Х/ф “Рiк без Санта Клауса”.
3.25 Х/ф “Крик сови”.
4.55 Т/с “Американський татко”.

СТБ

4.30 “Руйнiвники мiфiв”.
6.15 Х/ф “Руслан i Людмила”.
9.00 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.05 Х/ф “Не може бути!”
13.55 “У пошуках iстини. Третiй
Рейх проти СРСР: як створити надлюдину?”
14.50 “Слiдство вели. Фабрика
грошей”.
15.45 “Цiни. Iсторiя
всеросiйського обману”.
18.00 “Паралельний свiт”.
18.55 “Битва екстрасенсiв”.
19.55 Х/ф “Моя мама Снiгуронька”.
21.40 Х/ф “Лузер”.
23.45 Мюзiкл “Снiгова королева”.
1.40 Х/ф “Єсенiя”.

НОВИЙ КАНАЛ

8.25 М/ф “Оггi та кукарачi”.

6.10 Х/ф “Санта Хрякус 2”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.30 Даєш молодь.
9.00 М/с “Мiккi Маус”.
9.25 М/с “Мої друзi Тигруля i
Пух”.
9.50 Файна Юкрайна.
10.55 Х/ф “Бандитки”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.10 Аналiз кровi.
14.45 Зорянi драми.
15.35 Info-шок.
16.25 Файна Юкрайна.
17.25 М/ф “Шрек 2”.
19.00 М/ф “Шрек 3”.
20.30 Х/ф “Ельф”.
22.10 Файна Юкрайна.
23.10 Х/ф “Євротур”.
0.45 Т/с “Таємницi Смоллвiля”.

10.10 М/ф “Непереможний

6.00 “Особистий погляд”.
6.50 Х/ф “Хiльдегард”.

4.10 “Речовий доказ”.

НТН

Спайдермен”.
11.10 “Вайп Аут”.
12.10 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.40 “Легенди бандитського
Києва”. З Новим роком,
фраєри!
15.15 “Речовий доказ”. Легкозаймисте свято.
15.50 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Усе можуть королi”.
21.10 Х/ф “Любовний напiй
№9”.
23.15 Х/ф “Хижак Юрського
перiоду”.
1.00 Х/ф “Спорт майбутнього”.
2.40 Х/ф “Схованки душi”.
5.10 “Особистий погляд”.

Макарівські вісті
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МИ ПАМ’ЯТАЄМО

ТЕНІС

АФГАНІСТАН – ЦЕ ПАМ’ЯТЬ І БІЛЬ

Рівно 30 років тому 25 грудня
1979 року о 15-й годині за Московським часом у відповідності з
наказом Міністра оборони СРСР
розпочалося введення радянських
військ до Афганістану.
У той час мова йшла про порятунок справи Саурської (квітневої)
революції 1978 року та збереження ДРА як суверенної держави, дружньої до Радянського Союзу.
До Москви через радянських представників було направлено більше
20 звернень із Кабула з проханням
про надання військової допомоги.
Рішення на введення військ політичним і державним керівництвом
СРСР приймалося не відразу і не
спонтанно, а після довгих роздумів і аналізу обставин, що склалися. Пакистан з Іраком уже мали
попередні угоди щодо спільного
використання запасів афганських
уранових руд для створення ядерної зброї. Обстановка в регіоні
була дуже складною, і якби не були
введені радянські війська, то на їх
місці були б американські. Радянський Союз не зміг би запустити
з космодрому Байконур жодного
космічного об’єкта без контролю з
американської сторони. Ще одна
важлива причина введення військ
наступна – для підтримання ядерного паритету, адже, якби американські війська зайшли на територію Афганістану, то практично вся
територія Радянського Союзу накривалась би ядерними ракетами
середньої дальності.
Для більшості людей Афганська війна – це не тільки трагедія –
це ще доблесть і мужність людей,
які побували в епіцентрі найкривавішого за всю історію Радянського
Союзу конфлікту. А ще – застереження на майбутнє. У лютому 1989
року закінчилася остання війна
Радянського Союзу, але, на жаль,
не остання на нашій Планеті. Уроки “афганської війни” і сьогодні
актуальні і значимі як для України,
Росії…, так і для країн СНД в ціло-

му. Ні для кого не секрет скільки
збройних конфліктів виникло в світі після тієї війни. А чого варта так
звана миротворча діяльність ООН
у різних регіонах нашої планети
(Югославії, Афганістані, Іраку…).
У третьому тисячолітті Афганістан знову нагадав про себе. Починаючи з 2001 року в результаті
проведення
антитерористичної
операціі, США зуміли здійснити ті
задуми, які їм не вдалися у 19791989 роках: під воєнний контроль
взято всю територію Афганістану,
забезпечена їх військова присутність у середньоазіатських країнах, що раніше входили до складу
Радянського Союзу.
Все далі і далі відходить в історію афганська війна. Для більшості людей вона була і залишається
далекою, чужою і невідомою. Невідомою тому, що у те криваве десятиліття та після виведення радянських військ з території ДРА мирні
жителі Радянського Союзу мали
обмежену інформацію про цю війну. А з плином часу інтерес до цієї
війни з боку суспільства, а найважливіше влади – все згасав і згасав.
Треба віддати належне – все ж у
радянський період ветерани Афганістану мали значно більшу повагу і увагу до їх повсякденних
турбот та проблем. З часом, особливо після розвалу Радянського
Союзу, шанобливе ставлення та
всіляка підтримка з боку держави
до ветеранів усіх воєн і військових
конфліктів збереглося хіба що у
сусідній Білорусі.
На жаль, афганська війна залишилася бідою та незагоєною
раною для батьків загиблих та
тих, хто в ній брав участь. Нам,
учасникам бойових дій на території Афганістану та інших військових конфліктів, незважаючи
на періодично створювану істерію представниками тих чи інших
громадських організацій чи політичних партій, політичними і
державними діячами, нема за що

каятися і виправдовуватися теж
нема за що. Маю особисту відповідальну та принципову позицію:
участь наших солдат у “афганській війні” неможливо трактувати інакше як чесно і до кінця
виконаний військовий обов’язок
перед Батьківщиною і народом.
Та війна для нас ще не скінчилася, вона і сьогодні б’є рикошетом
її учасників - різними хворобами, покаліченими долями. Війна
в Афганістані не повинна забуватися ніколи, адже наше минуле
нікуди не зникає, воно назавжди
залишається з нами. З гіркотою і
скорботою ми згадуємо наших героїв - жителів району, які загинули
при виконанні інтернаціонального
обов’язку: Василя Івановича Довгича з Мотижина, Миколу Федоровича Малюченка з Забуяння,
Володимира Івановича Мацака з
Гавронщини, Вадима Михайловича Плевако з Липівки, Віктора Сергійовича Семенченка з Ситняків.
Макарівська селищна рада
постійно співпрацює з районною організацією ветеранів
Афганістану та надає постійну увагу і опікується проблемами батьків загиблих воїнів,
воїнів-інтернаціоналістів,
які
проживають у районі. За період 2006-2009 років капітально
відремонтовано та забезпечено
обладнанням, технікою госпітальну кімнату в Українському
республіканському
госпіталі
«Лісова поляна» в смт Пуща Водиця у м. Києві на суму 30,0 тис.
грн., надано фінансову допомогу центральній районній лікарні на матеріально-технічне
забезпечення у загальній сумі,
що перевищує 100 тис., Макарівському медичному училищу
та онкокабінету поліклініки ЦРЛ
придбано меблі на загальну
суму 14 тис., лікарні смт Кичеєво Бородянського району надано на проведення ремонту
2,5 тис. грн. Щорічно здійсню-

„НАЙКРАЩИЙ ЧИТАЧ УКРАЇНИ – 2009-2010 р.”
Другий етап Всеукраїнського
конкурсу „Найкращий читач
України 2009-2010 р.р”
серед читачів району
днями організували методисти районного відділу освіти О.В.Гордійчук
та Н.В.Зінченко. Взяти в
ньому участь у райцентр
з’їхалися учні 6-7 класів
шкіл району. Передувала конкурсу тривала і
творча робота. Юні читачі багато перечитали,
осмислили і опрацювали книг. Писали відгуки,
підбирали
ілюстрації,
складали кросворди до
прочитаних творів. А ба-

гато учасників навіть написали власні вірші.
В кожному конкурсі завжди бувають переможці і важко було
визначити, хто найкращий. Проте, члени
журі об’єктивно розподілили призові місця,
враховуючи правильність аналізу творів, інтерпритацію, загальну
ерудицію, артистизм у
виступі. Обговорювались книги різної тематики і різних авторів.
Перше місце серед семикласників виборола
Ліза Головченко, а перше місце серед шостих

класів - Ольга Волосовська, обидві вихованки
Гавронщинської школи.
Другі і треті місця завоювали Юлія
Звєрькова
(Макарівська ЗОШ №2), Анна
Степанчук (Бишівська
ЗОШ), Анжела Кудріна
(Гавронщинська ЗОШ),
Богдана Романів (Макарівська ЗОШ №2).
Припали до душі читачам книги Миколи Гоголя, Джека Лондона,
Марка Твена, Олександра Дюма...
Відрадно, що діти
читають, розуміють і
високо цінують книгу і

черпають з неї знання,
бо „книги просвітлюють
душі”.
На закінчення хочеться висловити подяку
організаторам
конкурсу, працівникам
бібліотек, що вони докладають чимало зусиль
до того, щоб діти читали, духовно розвивались і збагачувались, бо
„читання – ось найкраще навчання”, як сказав
Олександр Пушкін.
Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча районною
бібліотекою
для дітей.

ється фінансування заходів до
днів Перемоги та вшанування
учасників бойових дій на території інших держав у середньому до 20 тис. грн. на рік. Батькам, загиблих у Демократичній
республіці Афганістан, які проживають у районі, селищна
рада спільно з районною організацією ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів) щорічно надає допомогу продуктовими наборами та постільною білизною на суму 4-5 тис.
грн., за сприяння сільських та
селищних голів вирішуємо інші
соціально-побутові питання, зокрема, завезення дров, ремонт
будівель. Нещодавно селищна
рада надала матеріальну допомогу матері померлого воїнаінтернаціоналіста І В.Глюзі з
с. Гавронщина у сумі 2500 грн.
Таким чином, загальна сума коштів, направлених на здійснення вищезазначених заходів, перевищує 220 тис. грн. 15 грудня
2009 року в загальноосвітній
школі І-ІІІ ст. № 2 проведено День
пам’яті до 30-ої річниці введення
радянських військ на територію
ДРА, а у передноворічні дні селищна рада спільно з ветеранською організацією здійснить
естафету пам’яті (проводиться
щорічно) для зустрічі з батьками
загиблих та наданням їм необхідної допомоги.
Досвід і уроки бойових дій в
Афганістані потребують глибокого
вивчення і аналізу на державному
рівні, адже ще не знайдено засобу
здатного не допустити та зупинити
чисельні війни і збройні конфлікти
на нашій Землі. А саме головне,
керівництву держави, місцевій
владі необхідно приділяти належну
увагу та турботу сім’ям загиблих
та учасників тієї страшної війни.
Геннадій ЗДОЛЬНИК,
учасник бойових дій на
території ДРА, Макарівський
селищний голова.

ТУРНІР В
УЧИЛИЩІ

День св. Миколая порадував не тільки дітей
своїми подарунками, а й
студентів Макарівського
медичного училища. 19
грудня був проведений
турнір з тенісу серед студентів та випускників навчального закладу в честь
пам’яті колишнього директора медичного училища Миколи Федоровича Книра.
Змагання
відбулися
у спортзалі Макарівської
школи №1. Дружня обстановка зарядила всіх
позитивною енергією і
змагатися було великим
задоволенням. Серед дівчат перемогла Марина
Подлужна, друге місце
зайняла Марина Літейко,
третє - Тетяна Буртківська.
Серед хлопців перше місце виборов С.Сайчішин,
друге – В.Поляк, третє –
А.Гудімов. Серед випускників училища перемогу
вибороли Володимир Самусь, Олег Савощенко,
Сергій Поляков.
Усіх переможців нагородили грамотами та цінними подарунками.
По закінченню турніру
випускники поклали квіти
до могили Миколи Федоровича.
Марина СТАРЧЕНКО,
студентка
медичного училища.

ФУТБОЛ

СЕЗОН ЗАКІНЧИВСЯ

Цікавим на футбольні події виявився сезон 2009 року для учнів Королівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Чемпіонський титул найкращої команди (у третє
поспіль) виборола команда гравців 1996-1997 років народження.
Яскравим святом для юних футболістів став фінал першості району серед учнів 1995 - 1996 років народження. У ньому королівці вибороли друге
місце. А вихід до фінальної четвірки найкращих шкіл в старшій віковій групі
(1993 - 1994 р. н.) став яскравим завершенням дитячо-юнацького футбольного сезону. Найкращі представники школи захищали честь Макарівщини
в команді ФК Макарів - ДЮСШ в обласній першості.
Приємно і радісно, що до футболу охоче залучаються й дівчата. Команда
дівчат стала першою у чемпіонаті району й фіналістками спортивних ігор школярів Київщини.
Футбол став головним видом спорту в програмі малих шкільних олімпійських ігор, що проходять регулярно в школі.
Яскравий сезон закінчився, а вже в січні наступного року все розпочнеться спочатку.
Володимир САВЧЕНКО,
старший вчитель, вчитель фізичної культури
Королівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

ПОНАД 3 ТИСЯЧІ ЗАПИТІВ ВИКОНАВ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ

Архіви є неодмінною складовою владної структури кожної правової держави. Вони становлять пам’ять націй і суспільства, формують
їхню ідентичність. Надаючи свідчення дій і справ людства, архіви
сприяють ефективному державному управлінню, захищають права
особи, організацій, держав. Гарантуючи громадянам право на доступ до офіційної інформації і на пізнання власної історії, архіви є
фундаментом демократії, відповідальності й влади.
24 грудня працівники архівних установ відзначили своє професійне свято.
В 2009 році на державне збе- Лишнянська сільська рада (сільрігання в архівний відділ Макарів- ський голова А.А.Шевчук, відської райдержадміністрації було повідальна за роботу архівного
прийнято 781 справу від 22 уста- підрозділу Г.С.Парфенюк), Юрівнов, підприємств та організацій ська сільська рада (сільський горайону. Найоперативніше прове- лова А.А.Скибун, відповідальна
ли науково-технічне опрацюван- за роботу архівного підрозділу
ня документів і вчасно, відповідно Н.І.Чалюк), Гружчанська сільська
до графіка та у встановлені зако- рада (сільський голова Л.Б.Каран,
ном терміни, передали докумен- відповідальна за роботу архівного
ти на зберігання в архівний відділ підрозділу Л.О.Міщенко).
65 установ (98%) з 66, які є
комунальний вищий навчальний
заклад «Макарівське медичне джерелами комплектування аручилище» (директор А.Д.Кижлай, хівного відділу, передали уповідповідальна за роботу архів- рядковані документи постійноного підрозділу Н.А.Голота), Ма- го зберігання в архівний відділ
карівська районна організація у встановлені законом строки.
профспілки працівників охорони Якщо порівняти з минулими роздоров’я (голова П.М.Туряниця, ками, то в 2005 році таких установ
відповідальна за роботу архівно- було 58%, в 2006 – 71%, в 2007
го підрозділу С.І.Ісідорова), Ве- – 91%, в 2008 – 97%. Лише одна
ликокарашинська сільська рада установа не передала вчасно до(сільський голова П.С.Волошин, кументи на зберігання – це Макавідповідальна за роботу архів- рівська селищна рада (селищний
ного підрозділу К.М.Латушко), голова Г.П.Здольник), яка згідно

з графіком передавання документів повинна була передати їх
в архівний відділ ще в 2006 році.
Не вперше нагадуємо про несвоєчасність передавання документів КСП «Яблуневе» с. Яблунівка
(єдиному з усіх колишніх КСП),
яке мало передати документи після реорганізації в 2000 році.
В цьому році архівний відділ
провів 14 комплексних перевірок стану діловодства та архівної
справи, 2 тематичних та 3 контрольних перевірки роботи архівних
підрозділів в установах. Слід відмітити, що в останні роки стало
більш відповідальним ставлення в
установах до роботи архівних підрозділів. Наприклад, у 2009 році
в ході проведення контрольних
перевірянь в архівних підрозділах
фінансового управління райдержадміністрації та УДК у Макарівському районі встановлено, що
у згаданих установах ліквідовані
майже всі недоліки, які були виявлені раніше.
У поточному році в архівному
відділі продовжувалося планове
перевіряння наявності та стану
справ архівних фондів (перевірено 8862 справ 44 фондів, що майже в 3 рази більше, ніж торік).
Надзвичайно складним ви-

явився рік, а особливо його осінні
місяці, в зв’язку зі збільшенням
запитів про надання архівних
копій, витягів, довідок громадянам та установам для реалізації
їх права власності на землю. За
вересень-листопад було видано 2390 архівних витягів, тоді як
за відповідний період 2008 року
лише – 180. Всього ж за 2009 рік
виконано 3283 запити громадян і
установ. Для прискорення пошуку документів про землекористування архівним відділом здійснювалася каталогізація документів
Макарівської селищної ради, із
зазначеного питання – складено
1583 каталожних картки. Всього
ж в архівному відділі є 10456 каталожних карток про землекористування, утворення, ліквідацію, реорганізацію, найменування тощо
установ, підприємств та організацій району.
Архівний відділ відвідали багато користувачів. Приємно, що
їх цікавили не тільки питання підтвердження своїх прав на землю,
а й інформація для шкільного музею про історію села Мар’янівка,
написання наукової дисертації
«Культура і побут населення Макарівського району Київщини ІІ
половини ХХ – початок ХХІ століт-

тя», збір матеріалів про творчість
поета Флоріана Мілевського, написання книги «Історія села Неграші».
Протягом 5 років у архівному відділі збиралися відомості з
архівних документів про визначні, ювілейні дати установ району. Наслідком цієї роботи стало
створення друкованої збірки
«Пам’ятні події Макарівського району (1943-2004)».
Заслуговує на увагу і діяльність
комунальної установи «Макарівський районний Трудовий архів»,
у якій сьогодні зберігається 18368
справ з особового складу, 7451 з
яких прийнято протягом року, 103
ліквідованих підприємств району.
В Трудовому архіві за поточний рік
виконано 1132 запити, необхідні
жителям району для їх пенсійного
та соціального забезпечення.
Хочу побажати всім працівникам архівних установ щастя, міцного здоров’я, благополуччя і нехай
вашими зусиллями документальна
скарбниця нашої нації зберігається та примножується, зміцнюючи
нерозривний зв’язок попередніх і
прийдешніх поколінь.
Юлія КРАВЕЦЬ,
начальник архівного відділу
райдержадміністрації.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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О ГЛ Я Д И - К О Н К У Р С И Х УД О Ж Н Ь О Ї С А М О Д І Я Л Ь Н О С Т І Т Р И В А Ю Т Ь

АКТИВНІСТЬ І ТАЛАНТ
ПОРУЧ ІДУТЬ

Після карантину, оголошеного
у
листопаді
в Україні у
зв’язку з епідемією грипу,
знову,
символічно,
що
незадовго до Нового року,
відновились у районі оглядиконкурси художньої самодіяльності. Вони стали ще однією
репетицією для самодіяльних
колективів у переддень новорічних та різдвяних свят. Цього
разу він пройшов у Копилівському будинку культури. З
цікавими номерами приїхали
аматори сцени будинку культури с.Мотижин. З приходом на
посаду директора Ніни Володимирівни Марченко та з поверненням художнього керівника Сергія Хижняка ми знову
побачили на сцені знайомих та
талановитих учасників художньої самодіяльності, а саме:
прекрасних солістів Софію
Безсмертну, Сергія Хижняка,
Ніну Твердохліб, Валентину
Ярмольську, гумористку Валентину Чорненко, декламатора Тетяну Баклан.
Людвинівський
сільський
клуб представив естрадних виконавців Богдана та Машу Півоварових, Ірину Колосюк. Їх
виступ з особливою теплотою й
захопленням сприйняла насамперед молодь. Честь Андріївського будинку культури завжди
відстоюють талановиті солісти Віталій Кормільцев, Тетяна Єршова, Раїса Гайнуліна, а також
Діана Чорна - маленька зірочка,
яка майстерно співає та представляє колоритні костюми,
дует у складі сестер Ліди та Ніни
Місюкевичів. Вразив глядачів
і виступ вокального ансамблю
«Полісяночка».
Танцювальний колектив Ко-

пилівського будинку культури
(директор А.С Крикун), учасники якого є Аліна Кіча, Ірина
Коваль, Настя Гноєвська, Алла
Фатюк, Маша Коваль, полонив
усіх своєю майстерністю хореографії, а солісти Яна Колеснікова, Аліна Сидорова, Анна
Негель, Наташа Костюченко,
Гарік Райсон, Лідія Петровська,
Ніна Бурцева дарували жителям свого села пісні, а Любов
Бугай, неперевершена гумористка, твори П.Глазового.
***
Учасники художньої самодіяльності Рожівського будинку культури зустріли гостей
з сусідніх сіл запашним короваєм та наливкою. Ведуча
Людмила Поливач привітала
«Із калитою, із золотою», вокальний ансамбль виконав
українські народні пісні, заспівувачами якого є Людмила Білан, Галина Шулькевич,
Борис Шульга. У фойє будинку культури була розгорнута
виставка місцевих народних
умільців: вишивки свої представили Ольга Блінова, Леся
Мельник, Галина Шулькевич,
Ольга Кондратюк, а обереги Ольга Шулькевич.
Чудовим був виступ учасників художньої самодіяльності будинку культури с.
Червона Слобода. Вокальний
ансамбль «Оріони» (керівник
В’ячеслава Терещук) майстерно виконав як авторські,
так і українські народні пісні. Солісти Любов Артюхова,
Михайло Шульга, В’ячеслав
Шрамко, дует у складі Світлани Перепечко та Валентини Дідченко полонили усіх
співом. Гучними оплесками
глядачі не відпускали зі сцени
талановитих танцюристів (керівник танцювального колективу Оксана Смоленська) .
Борівський сільський клуб

представив
танцювальний
колектив (керівник Ольга
Давиденко). Його учасники
Марія Кромбет, Тетяна Хоменко, Інна Клімчук, Наташа
Кондратенко, можна сказати,
досягли високої майстерності в цьому виді мистецтва.
Естрадні сучасні пісні виконали Маша Чоповенко, Оксана
Саченок, Юлія Саченок, Валентина Панчук Великорашинського будинку культури.
Честь села Комарівки відстоював новостворений жіночий
ансамбль (керівник Зінаїда
Зузанська), а також солістка
Софія Бернацька, довівши,
що й у них є свої таланти. Також учасники художньої самодіяльності Комарівського
будинку культури представили сучасний танок. Вокальний
ансамбль «Родина» Наливайківського будинку культури
виконав українські та російські пісні (солістка Людмила Костенко). В огляді взяв
також участь новостворений
танцювальний колектив (керівник Ірина Говядовська).
Своє мистецтво дарували
глядачам учасники художньої самодіяльності Ситняківського будинку культури.
Це - Максим Захарченко та
читав гуморески П.Глазового
Анатолій Скліпис.
Будинок культури Небилиці
розпочав виступ з гімну свого
села. У виконанні вокального
ансамблю «Полісяночка» звучали українські народні пісні,
а також дуету у складі Любові
Бабенко та Тетяни Коваленко. Не обійшлося звісно і без
гумору, який читала Олена
Охріменко. Мар’янівський будинок культури привіз на огляд
вокальний жіночий ансамбль
«Мар’яночка», дует у складі Петра Хіхлача та Олени Багнюк,
солістів Анну Новикову, Юлію

Сидоренко, які майстерно виконували українські народні
та сучасні пісні. Липівський
будинок культури представив
жіночий вокальний ансамбль
(керівник Тетяна Ясинецька),
солістів Марію Патейчук, Тетяну
Євтушенко, дует у складі Тетяни
Ясинецької та Марії Патейчук;
гумореску та вірш прочитала
Ніна Юхименко.
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації дякує
усім учасникам художньої
самодіяльності, котрі взяли участь в огляді-конкурсі
2009 року, за майстерні виступи, відродження народної пісні, танцю; народним
умільцям, які представляли
свої прекрасні вироби на виставки, а також сільським
головам сіл Андріївка, Бишів,
В.Карашин, Борівка, Гавронщина, Комарівка, Колонщина,
Копилів, Королівка, Липівка,
Лишня, Людвинівка, Грузьке,
Мар’янівка, Козичанка, Мостище, Наливайківка, Новосілки, Мотижин, Ч.Слобода, Небилиця, Ситняки, Пашківка,
Рожів, Фасова, Чорногородка, Яблунівка, Ясногородка,
які приділяють велику увагу
закладам культури на селі,
надають матеріальну допомогу, а також є активними
учасниками масових заходів,
що проходять. У році, що минув у багатьох будинках культури та сільських клубах зроблені капітальні або поточні
ремонти, закуплено апаратуру для проведення масових заходів та змістовного
дозвілля, сценічні костюми,
а саме головне, що сільські
голови турбуються, щоб було
тепло в приміщеннях.
Зінаїда БОЖОК,
головний спеціаліст
відділу культури та туризму
райдержадміністрації.

РОЗ’ЯСНЕННЯ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПО ФОРМУВАННЮ ТА ПОДАННЮ
ЗВІТУ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ З 1 СІЧНЯ 2010 РОКУ ДЛЯ
РОБОТОДАВЦІВ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З 2010 року звітність до
системи персоніфікованого
обліку, починаючи зі звіту за
січень, необхідно подавати
щомісяця, а не раз на рік.
З 1 січня Пенсійний фонд
України запроваджує Порядок формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, який
затверджено постановою
правління Пенсійного фонду України від 5.11.2009 №
26-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.11.2009 № 1136/17152:
1. Відтепер подавати до
ПФУ потрібно буде лише
один звіт, який поєднуватиме в собі нині діючий «Розрахунок суми страхових
внесків» (додаток 23) та
відомості, що використовуються в системі персоніфікованого обліку.
2. Звітуватися роботодавцям,
юридичним
та
фізичним
особампідприємцям потрібно щомісяця, не пізніше ніж через
20 днів із дня закінчення
звітного місяця.
3. Звіт формулюється
та подається фізичними
особами, які не використовують найману працю (всіх
форм оподаткування) та
особами, що забезпечують
себе роботою самостійно
(адвокати, нотаріуси) не

пізніше 1 квітня року наступного за звітним. Базовим звітним періодом для
них є календарний рік.
4.
Звіт до органів
Пенсійного фонду може подаватися:
- в електронній формі
з використанням електронного цифрового підпису.
Для його отримання та використання звертатися до
відділу персоніфікованого
обліку (каб. 7). При поданні звітності з використання
електронного цифрового
підпису звіт на паперових
носіях не подається;
- на паперових носіях,
завірених підписом керівника/страхувальника
та
скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
- на паперових носіях,
якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не
більше десяти.
Звіт повинен подаватися в повному обсязі, складений українською мовою,
не містити виправлень,
затирань, помилок. У разі
неподання однієї із необхідних таблиць звіт не приймається.
Р о б о т о д а в ц і
зобов’язані:
- подати за грудень 2009
року «Розрахунок суми
страхових внесків» (додаток 23);
- подати за 2009 рік звіт до

системи персоніфікованого
обліку на бланках та в порядку,
що діяли в попередніх роках.
Звертаємо вашу увагу, що
страхувальники зобов’язані
з’явитися до управління ПФУ
у Макарівському районі (каб.
№7) для отримання термінів
подачі звіту за 2009 рік. Для
отримання програмного забезпечення, що використовується при складанні звіту,
при собі мати магнітний носій
інформації.
Фізичні особи-підприємці, що не використовують працю найманих
працівників, та самозайняті
особи (адвокати, нотаріуси) повинні:
- до 1.04.2010 року подати «Розрахунок суми
страхових внесків» (додаток 25, 33), «Річний звіт
про нараховані та сплачені
суми фіксованого розміру
страхових внесків» (додаток 26);
- до 1.04.2010 подати
дані до системи персоніфікованого обліку (форма
«Індані»);
- до 1.05.2010 подати
«Розрахунок
авансових
сум страхових внесків» (додаток 24).
Роботодавцям, юридичним та фізичним особам,
щоб отримати повну версію
порядку формування та подання звіту з усіма бланками
та методичними рекомендаціями по їх заповненню,
звернутись до відділу пер-

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

соніфікованого обліку (каб.
№7), при собі мати магнітний носій інформації. Крім
цього, з 14.12.2009 року
Пенсійним фондом проводяться семінари - навчання
страхувальників правилам
формування та подання звіту. Інформація щодо місця
та часу проведення розміщується на інформаційній
дошці в управлінні ПФУ у
Макарівському районі. Для
участі в семінарі необхідно
зареєструватися
на сайті http://www.spov.
com.ua.
Нагадуємо, що до страхувальників та фізичних осіб
- суб’єктів підприємницької
діяльності за неподання,
несвоєчасне подання, подання не за встановленою
формою або подання недостовірних відомостей, що
використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством,
до територіальних органів
Пенсійного фонду застосовуються фінансові санкції
та накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні
стягнення у порядку, визначеному законодавством.
Тетяна ТУРЯНИЦЯ,
начальник
управління
Пенсійного фонду
України у Макарівському
районі.

КОЛЕКТИВ ЛІКАРІВПРОФЕСІОНАЛІВ ТА
ДОБРОЗИЧЛИВИХ
ЛЮДЕЙ

Я,
жителька
с.
Грузьке, сорок років
працювала вчителем
в школі. Зараз часто
хворію, тож доводиться
лікуватися у центральній районній лікарні. Колектив лікарівпрофесіоналів та доброзичливих людей працює тут.
Мені особисто довелося мати
справу з Л.Г.Красовською, коли я лікувалася в кардіологічному відділенні.
Людмила Георгіївна – лікар від Бога.
Вона всю душу вкладає у роботу, лікує
не тільки медикаментами, а й добрим
словом, розрадить, підтримуючи цим
у хворих віру у видужання. Йдучи на
роботу, Людмила Георгіївна всі свої
негаразди старається залишати за
порогом лікарні, тож, входячи в палату
до хворих, посміхається і від цього їм
стає ніби легше на серці, зникає біль.
Багато хороших, теплих слів можна сказати про невропатолога Ларису Борисівну Левченко – лікаря з великим стажем роботи, щиру людину.
Маючи чималий професійний досвід,
вона впевнена у діагнозах хвороби та
методах її лікування. Завжди лагідна,
привітна і ніби відігріваєшся душею
під час спілкування з нею.
Вітаємо Л.Г.Красовську, Л.Б.Левченко та всіх лікарів, медсестер, молодших медсестер з наступаючим
Новим роком та Різдвом Христовим.
Нехай вам Бог дає здоров’я, майте
поменше хворих і побільшу заробітну
плату. Щастя, благополуччя у родинах
на довгі роки! І нехай не згасне іскра
доброти у ваших серцях.
Віра КОВАЛЬ,
від імені колишніх хворих
палати №16 кардіологічного
відділення центральної
районної лікарні.

ІНФОРМУЄ ДПІ

ВІДДІЛ ПО БОРОТЬБІ
З КОРУПЦІЄЮ ЗАСТЕРІГАЄ

Починаючи із 1.12.2009 р. на адреси громадян,
які обіймають або обіймали певні посади на підприємствах, надходили листи із наступним змістом:
,,Шановний П. І. п. –б., ідентифікаційний номер. Повідомляємо Вас, що станом на 1.11.09, згідно даних
особових рахунків борг вашого підприємства складає 17грн. 50 коп. Щоб у разі уникнення зустрічної
перевірки сплатіть борг до 1.12.09 “.
Також до повідомлення додавалися реквізити
банку, а саме: „ЛК. Банк „Південий”, Отримувач: Фінвідділ 26155000522433, МФО: 322809, Код ЄДРПОУ:
2857003621, Призначення: Заборгованість.” Вказані
повідомлення надходять без підпису посадової особи підрозділу ОДПС, але із відбитком штампу „Державна податкова адміністрація України”. Державна
податкова адміністрація України не має відношення
до даних фактів. Інформуємо з метою запобігання
можливих аналогічних фактів дискредитації податкових органів.

РОБОТА ТРИВАЄ

За одинадцять місяців 2009 року працівниками
відділу по боротьбі з корупцією в ОДПС ДПА в Київській області (ВБК) складено 13 адміністративних
протоколів про порушення ст. 5 ЗУ «Про боротьбу з
корупцією». Притягнуто до адміністративної відповідальності 12 посадових осіб ОДПС в Київській області.
Також за 11 місяців року відділом по боротьбі з
корупцією до органів прокуратури в порядку ст. 97
КПК України направлено 20 матеріалів службових перевірок стосовно незаконних дій посадових осіб ДПС
в Київській області. Порушено шість кримінальних
справ за фактом скоєння злочинів, передбачених ст.
358, 364, 366, 367 КК України.
Повідомляємо, що у відділі постійно діє гаряча
лінія «телефон довіри 246-23-55», по якому просимо
звертатись у разі якщо вам стало відомо про незаконні дії працівників ОДПС.
За матеріалами ВБК в органах ДПС ДПА
в Київській області.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

10

№ 52 25 грудня 2009 р.

ЗУСТРІЧАЄМО
НОВИЙ
2010 РІК

ВІН ПРОВІЩАЄ
БОРОТЬБУ І ЗЛЬОТИ

Як зазначають астрологи, новий, 2010 рік потрібно святкувати під егідою надії і гідності. Тигр за вдачею схожий із царем звірів - левом. Сам він несе силу
і дію, потужність і амбіції, зневажаючи при цьому консервативні правила та ієрархії, збудовані десятиліттями. Якщо ви неординарна особа, не боїтесь випробувань на міцність – це ваш рік. Він провіщає боротьбу
і зльоти, грандіозні битви й недосяжні висоти.
Зустрічаючи Новий рік,
якщо ви хочете задобрити
його покровителя, варто
трохи відійти від традицій.
Щоб отримати прихильність жовтого металевого тигра, підберіть новорічний декор золотистих
або сріблястих відтінків.
У будинку перед або над
вхідними дверима вивісіть
картину із зображенням
тигра, і він охоронятиме
будинок увесь рік. Привілеї
року, що наближається, –
розкіш і пафос. У домі має
бути багато різноманітних
прикрас. Крім стандартної
символіки – проявіть винахідливість і трохи фантазії – прикрасьте будинок
незвичайними
речами.
Наприклад,
розставте
металеві вази з фруктами
або розвісьте золотисті
дзвіночки. Святкові прикраси можна урізномані-

тити рогом з інкрустацією.
Це слугуватиме символом
добробуту й достатку, .
Святковий стіл теж треба прикрасити. Цього року
одними з головних атрибутів новорічного декору
стануть свічки. Вони мають
бути двох кольорів, переважна гама – смужка, золото, пурпур або чистий білий.
Накрийте стіл скатертиною
і сервіруйте його своїм кращим сервізом, при цьому,
не забуваючи про символіку
року, що наближається. Помістіть у центрі одну велику
фігуру Тигра або поставте
між тарілками декілька маленьких. Можна придбати
серветки із зображенням
цього звіра.
Складіть меню, і не
лише на новорічну ніч, а
й на наступні дні, щоб розумно підготувати необхідні продукти і не викидати

СИНОПТИКИ
РОЗПОВІЛИ, ЯКОЮ БУДЕ
ПОГОДА ПЕРШОГО СІЧНЯ
Гідрометеорологічний центр прогнозує невеликі
опади й температуру повітря 0 ...- 5 градусів на Новий рік.
За словами начальника Гідрометцентру Миколи
Кульбіди, уже 25 грудня на всій території країни температура повітря становитиме +2 ... +6 градусів, на
півдні до +7 градусів. Він зазначив, що значних опадів очікувати не варто, тільки на заході країни можливий невеликий мокрий сніг або дощ.
Крім того, з 28 грудня в Україні знову похолоднішає, і температура становитиме 0 ...- 5 градусів.
Водночас, Кульбіда додав, що за останні дні через
південні, східні та центральні області пройшло три
активних циклони. Внаслідок їх дії в Одеській області за п’ять діб випала двомісячна норма опадів. При
цьому в Одеській та Донецькій областях зафіксована
максимальна глибина сніжного покриву. В Одеській
області в деяких місцях його глибина склала 60 сантиметрів. Він додав, що дія останнього циклону відчувається тільки в Луганській області. В Києві випало
14 мм опадів, що дорівнює 15 мм сніжного покриву.
“Починаючи з 28 грудня, ми очікуємо невелику
хвилю холоду. Це будуть невеликі і помірні морози,
які протягнуться до початку Нового року. Така погода повинна зберегтися і на Новий рік”, - повідомив
Микола Кульбіда.
За його словами, значних опадів не буде, але сніговий покрив розтанути до Нового року не встигне.
Також він додав, що за попередніми даними така ж
погода збережеться 1-5 січня 2010 року.
Нагадаємо, за даними МНС, внаслідок ускладнення погодних умов та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередачі в Україні залишаються знеструмленими 335 населених пунктів
у 12 областях.

ПОСМІХНИСЬ

І чому вони там стовпилися?
Сало ж краще за віагру

смачні, але вже сумнівної
свіжості страви святкового столу. Основна складова новорічних закусок
2010 року – м’ясо всіх видів: нарізка асорті, стейки
й шашлик, м’ясні салати і
буженина. Проте, якщо ви
вегетаріанець, не втрачайте надії на прихильність вередливого Тигра. Велика
кількість овочів, бобових і
навіть соєвих продуктів на
святковому столі теж буде
до смаку.
Складіть новорічне меню і починайте купувати
продукти тривалого зберігання. І вже зараз подумайте, як розважати гостей,
інакше святкування буде
нудним, а гості сонними.
Цього року графини і
пляшки мають переливатися бурштиновими, червоними або бордовими
кольорами. А тому наповніть їх вином або коньяком, компотами зі слив або
персиків,
апельсиновим
або морквяним соками.
Пам’ятайте, що зловживати спиртним цього року не
можна, щоб не стати схожим ще на одного старого
ворога Тигра – Мавпу.

Наближення Нового року – це не просто переддень нових 12 місяців. Усе набагато складніше: це – ворота, які ведуть
в нове, ні з чим незрівняне життя, сповнене тих самих чудес, в які ми вже й не віримо. Але ж у Новий рік можливо все, чи не
так? Недарма народна мудрість каже: як
зустрінеш його, так і проведеш.
Зустріч Нового року – дуже стара традиція. Уперше відзначати його почали ще
в стародавній Месопотамії. Проте найбільше на сучасні атрибути цього свята
вплинули китайці. Вони, наприклад, ввели традицію пускати петарди в Новорічну ніч. Ті ж радянські мандарини – також

НОВОРІЧНІ
Нашого Діда Мороза до Європи не пускають

Зустрічаються першого січня ввечері двоє друзів:
- Ну, як Новий Рік відзначив?
- Не знаю, мені ще не розповіли...
*****
1 січня в квартирі лунає дзвоник. Після десь
п’ятнадцятого дзвоника господар бере трубку і репетує:

від них. Китайською мовою “мандарин”
співзвучний зі словом “золото”. Стіл з
мандаринами – багатий стіл.
А ще, звичайно ж, Китай передав нам
свій календар, який представляє рік у
вигляді 12 тварин. Так-от, за китайським
повір’ям, Новий 2010 рік – це Новий рік
Тигра. Тигр завжди йде вперед, зневажає
умовності, ієрархію і консерватизм розуму. Тигр – знак незвичайної дії, несподіваних ситуацій і виняткової долі. У будьякому випадку, рік Жовтого Металевого
Тигра – це рік видатних особистостей і
битви сильних людських амбіцій, рік досягнень і випробувань на міцність всього
життя. Одяг також повинен сподобатись
новому господарю.
Приготуйте “тигрові” новорічні привітання. А от подарунки на Новий рік Тигра
– це ваш особистий політ фантазії. Головне, щоб приємно було. Якщо ж у вас в
цю ніч новорічна ялинка вийде смугастою, то вважайте, що від успіху в 2010му доведеться просто відмахуватися. У
тому ж випадку, якщо і Дід Мороз цього
дня змінить традиційну шубу й шапку на
що-небудь веселеньке в чорно-оранжеві
смужки – не дивуйтеся. Ніч чудес, як
ніяк!

УСМІШКИ
- Ну, і який балбес дзвонить о 16 годині
ранку?!!
*****
Тато телефонує з роботи додому, цікавлячись, як справи у хворого синочка:
- Як ти там? Яка у тебе температура?
- Сорок три.
- Та ти що?! Не може бути!
- Може. Мама щойно вимірювала – так і
сказала: «Тридцять шість і сім».
*****
Приходить бабця до магазину і купує
мішок гречки, рису, цілу упаковку сірників,
кілька кілограмів солі, кілька ящиків горілки..
Продавщиця і питається:
– бабцю, а навіщо вам те все?
– ой, доню.. прийдуть же ж комуністи – дефіцит буде…
– а за кого, бабцю, голосувати будете?
– та за них, рідненьких..
*****
Дотепник одружився. Через чотири місяці
дружина народила йому сина.
– Як ми назвемо свого сина? – запитує вона чоловіка.
– Назви його Скороходенком, – відповів чоловік, –
бо шлях, на який витрачають дев’ять місяців, він пройшов за чотири.

Г О Т У Є М О РА З О М

ТИГРОВІ КРЕВЕТКИ
ПІД СОУСОМ
Свіжі тигрові креветки (якомога
більші) - 600-800 г, соус “Дари моря”
або “Тисяча островів” - 200 г, червона
ікра - 50-80 г
Креветки (сирі) миємо, видаляємо голову і лапки, ріжемо уздовж
навпіл і викладаємо в жаростійкий
посуд. Перемішуємо соус “Дари
моря” і червону ікру і одержаною
сумішшю
заливаємо
креветки.
Форму накриваємо фольгою, по
можливості щільніше, і ставимо в
нагріту до 220-250 градусів духовку. Запікаємо 20 хвилин. Подавати
в гарячому вигляді. Увага! Креветки
повинні бути саме сирими, відварені не підійдуть!

НОВОРІЧНЕ МЕДОВЕ ПЕЧИВО
З ЛИМОНОМ
1/3 склянки цукрового піску, 1
яйце, 2/3 склянки меду,1 чайна ложка лимонного екстракту, 3/4 склянки
просіяного борошна, 1 чайна ложка
харчової соди,1 чайна ложка солі
Збийте міксером цукор, яйце,
мед і лимонний екстракт. Просійте
борошно з содою і сіллю, потім все

перемішайте. Охолоджуйте тісто
протягом години. Поки тісто охолоджується, нагрівайте духовку до
190° С. Розкачайте тісто і поріжте на
частини бажаної форми. Викладіть
на деко, покрите пергаментним папером, змащеним маслом. Випікайте 8-10 хвилин. Не допускайте, щоб
печиво вкрилося коричневою скориночкою. Можна змастити його зверху збитими вершками. Смачного!

ТОРТ “БЕЗЕ В СНІГУ”
400 г цукру, 6 яєчних жовтків, 1 кг
морозива, шоколад, волоські горіхи
400 г цукру збити з 6 яєчними білками, половину викласти на кальку в
круглу форму, а інше - розподілити ложкою по листу невеликими “башточками”. Поставити в
нагріту духовку і випікати на повільному вогні 2 години.
Укласти на безейную основу шар будь-якого морозива (1
кг), прикрасити безейними “башточками”, засипати волоськими горіхами і залити зверху весь
торт розтопленим шоколадом
(підійде для цих цілей і будь-яка
шоколадна паста). Остудити.

КОКТЕЙЛЬ
З ШАМПАНСЬКОГО
З ВИНОГРАДНИМ СОКОМ
Шампанське - 40 мл, виноградний сік - 50 мл, 10 крапель бальзаму
“Ангостура”
Всі інгредієнти змішати в стакані
хайбол з льодом.
ШАМПАНСЬКЕ
З АПЕЛЬСИНОВИМ СОКОМ
Шампанське - 60 мл, горілка - 10
мл, апельсиновий сік - 40 мл, лікер
“Шамбор” - 20 мл, скибочка лимона
Змішати всі інгредієнти в шейкері. Подавати у склянці з льодом, прикрасити скибочкою лимона.
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Щиросердні
поздоровлення

Президія районної організації ветеранів України щиросердно поздоровляє з ювілейною датою – 80річчям від Дня народження славних ветеранів району:
ГОРДОНА Андрія Васильовича з Андріївки,
КРИСАН Ганну Яківну з Соснівки,
ПЕТРУСЕНКА Василя Макаровича з Грузького та
ЛАЗЕБНУ Антоніну Денисівну з Наливайківки.
Від усього серця зичимо Вам, шановні ювіляри, міцного здоров’я, безхмарного
неба над головою та радісних днів у житті.
Гарного Вам настрою щодня, миру та злагоди в родинах, щастя, добра, тепла і завжди
поруч дорогих, рідних і близьких людей. Невичерпної Вам енергії та сили.

*****

Колектив Маковищанського НВО якнайщиріше
поздоровляє з ювілейними датами від Дня народження
вихователя дитячого садочка «Ягідка»
ШЕВЧУК Анну Вікторівну
та вчительку української мови і літератури
С Т Е Ц Е Н К О Л а р и с у І в а н і в н у.
Шановні іменинниці. Сердечно бажаємо
Вам благополуччя, миру злагоди та любові.
Хай зерна теплоти та доброзичливості проростуть рясно в серцях Ваших вихованців. Сонячного
Вам довголіття та усіляких життєвих гараздів.
Дай, Боже, Вам здоров’я і наснаги,
Щоб Ви ще довго з нами працювали!

*****

Колектив пологово-гінекологічного відділення
якнайтепліше вітає з ювілейною датою від Дня народження
ТКАЧА Генріха Йосиповича.
Сердечно зичимо Вам щастя, здоров’я, добра, достатку, злагоди й миру в родині, успішних трудових
буднів і радісних свят. Хай постійними супутниками у
Вашому житті будуть вірні друзі, людська повага і щира
вдячність пацієнтів. А ще:
Ви не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте
Хоча б до ста прекрасних літ!
Усіх Вам земних благ.

*****

Приєднуємось до сонячних вітань та щирих побажань міцного здоров’я, добра та щастя з нагоди ювілейної дати від Дня народження, яку зустрічає наша дорога іменинниця
КРАМАРЕНКО Валентина Володимирівна.
Де взяти нам такого слова,
Щоб в день святковий побажать,
Міцного й доброго здоров’я
І сотню літ не сумувать.
Щоб холод в серце не закрався,
Щоб місця не було біді
І щоб ніхто не здогадався
Який це рік пішов тобі!
З любов’ю рідні.

ПІНОБЛОКИ

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

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

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

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.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
МІНЯЮ приватизовані 25 соток (є акт) у селі
Зурівка на автомобіль у відмінному стані. Телефони: 096-383-54-00; 050-975-67-93.
ПРОДАЮ автомобіль «Газель» вантажнопасажирський, синього кольору, 2002 року
випуску в нормальному стані. Ціна – за домовленістю. Телефони: 6-09-10, 063-714-69-37.

Від усього серця, щиро вітаємо з ювілейною датою від Дня народження лагідну, ніжну дружину, матіргероїню
Валентину Францівну
МИХАЙЛОВСЬКУ.
Наша рідна, найдорожча в світі!
Хай щастить Тобі кожної днини,
А в житті бажаєм, щоб старість
затрималась, а
молодість
лишилась.
Щоб щастя в домі
вікувало,
Щоб Ти менш переживала.
Щоб мир був на землі, в душі, в сім’ї.
Низько кланяємося Тобі,
Ніжна люба матусе, дружина.
Чоловік та діти.

*****

Чуйну людину, гарну жінку, матір-героїню, дорогу
куму і любу хрещену
Валентину Францівну МИХАЙЛОВСЬКУ
сердечно вітаємо зі святковим ювілеєм від Дня народження.
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було,
Щоб смутку не знала –
ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, люба, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба,
Хай доля боронить від лиха й біди
Сьогодні, завтра і завжди!
З повагою сім’я Кравченків.

*****

Дорогу, шановну куму
Валентину Францівну
МИХАЙЛОВСЬКУ
від усієї душі та щирого серця поздоровляю з
ювілейною датою від Дня народження.
Бажаю невичерпного у своєму багатстві
здоров’я, сімейного щастя, миру, злагоди,
добра, тепла, благополуччя та достатку.
З повагою кум Єрмолаєв.

*****

Колектив споживчого товариства «Громхарч»
щиро вітає з ювілейною датою від Дня народження
ШВЕЦЬ Валентину Кузьмівну
і сердечно їй бажає:
Сонця й тепла Вам до Вашої хати,
Здоров’ям і друзями будьте багаті,
У настрою доброму, в радості
й згоді
Сто років живіть, як кажуть в народі.
Душу хай гріє людська доброта,
Будьте здорові на довгі літа!

П П “ Н А Т А Л - Т Р Е Й Д “ ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат
на право приватної власності на земельну частку
(пай) серії РН №357167, виданий на підставі рішення
Макарівської райдержадміністрації від 22 лютого 2001
року за №48 КСП «Оберіг»
по Ситняківській сільській
раді на ім’я СВОТІНА Івана
Івановича, вважати недійсним.
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ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем
працівника державної виконавчої служби!
Основним завданням відділу державної виконавчої служби Макарівського районного управління
юстиції є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, що підлягають виконанню
державною виконавчою службою. У відділі працюють державні виконавці, які сприяють виконанню
основних завдань відділу: здійснюють виїзди на
дільниці, проводять прийоми громадян та інше.
Виконання судових рішень – це важлива державна справа, яка потребує високої професійної
відповідальності та моральних чеснот, справа, яка
працює на благо громадян України та стоїть на захисті їх конституційних прав.
Нехай професійні зусилля працівників державної виконавчої служби будуть винагороджені довірою і повагою громадян України! Зі святом!
Макарівське районне управління юстиції.

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

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.

27 ГРУДНЯ 2009 РОКУ О 13.00

відбудуться збори Макарівської районної організації
політичної партії «НАРОДНА ВЛАДА» за адресою:
смт Макарів, вул. Леніна, 59-Б (нульовий поверх).
Телефони: 6-07-37, 093-086-01-95.
27 грудня о 15 годині в кінотеатрі «Ольвія»
відбудеться урочиста академія, присвячена
пам’яті Святителя Димитрія Ростовського.
Під час святкової зустрічі відбудеться виступ духовного хору під керівництвом кандидата мистецтвознавства, професора Національного педагогічного університету імені Драгоманова протодиякона Димитрія
Болгарського, а також перегляд фільму-переможця
фестивалю духовного кіно «Покров» православного режисера Олександра Столярова за участю автора.
Будемо раді бачити всіх на святкуванні.
Прес-служба Макарівського Благочиння УПЦ

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ

Велике горе передчасно увірвалось в нашу сім’ю,
забравши з життя дорогу нам людину – чоловіка та
батька
ГІБЕЛЯ Олександра Володимировича.
Спасибі добрим людям, які не лишили нас наодинці з горем, а підтримали морально та допомогли
матеріально, розділили з нами скорботу. Щиро вдячні
близьким, сусідам, односельцям, колективу Плахтянської медамбулаторії та особисто завідуючій Людмилі
Федосіївні Ткач, а також усім, хто прийшов провести
покійного в останню путь.
Спасибі вам, люди. Нехай вас біда обходить далекою дорогою, нехай щастить вам в усьому і ніколи не
підводить здоров’я.
Дружина та син,
с. Плахтянка.

ЗАГУБЛЕНУ довідку №1
форми 4ОПП, видану 9 січня 2008 року Державною
податковою інспекцією в Макарівському районі на СОК
«Бишів-сервісцентр», вважати недійсною.

Адміністрація та профком центральної районної бібліотеки висловлюють глибокі співчуття провідному бібліотекарю Цілепі Ользі Миколаївні з приводу тяжкої
втрати – смерті матері
ХОХЛЮК Надії Федорівни.

СЕРДЕЧНО ДЯКУЄМО ВАМ,
ДОБРІ ЛЮДИ

Адміністрація та трудовий колектив Макарівської
ЗОШ №1 висловлюють глибоке співчуття вчителю
школи Максименко Юлії Володимирівні з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка
МАКСИМЕНКА Анатолія Михайловича.

2 листопада 2009 року спіткало нас нещастя – загорілася наша будівля в Макарові по вулиці Дружби.
Сьогодні так не просто долати труднощі та негаразди.
Єдина відрада в тому, що не цураються добрі та небайдужі до чужого горя люди. Вони не залишили нас
наодинці в таку тяжку хвилину, підтримали морально і
допомогли матеріально.
Висловлюємо від усієї душі та щирого серця подяку всім людям, які прийшли нам на допомогу, а
особисто голові райдержадміністрації В.М.Горбику,
селищному голові Г.П.Здольнику, директору Держлісгоспу В.С.Рижуку, начальнику виробничого управління
житлово-комунального господарства А.В.Соломенку
та його колегам, а також усім чуйним, добрим людям,
які не цураються чужого горя і готові прийти на поміч.
Нехай у ваші домівки ніколи не заходить горе, а
тільки радість, добро та тепло. Будьте здорові та багаті. Хай щастить вам у новому році.
З повагою сім’я Журавлів.

Колектив Липівського НВО висловлює глибоке співчуття вчителю трудового навчання Максименко Юлії
Володимирівні з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті чоловіка
МАКСИМЕНКА Анатолія Михайловича.
Адміністрація та профком Макарівської ЦРЛ глибоко
сумують з приводу передчасної смерті колишнього
працівника лікарні
МАКСИМЕНКА Анатолія Михайловича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійного.
Адміністрація, профком та працівники відділення реанімації висловлюють щирі співчуття медичній сестрі
Соломенко Ользі Анатоліївні з приводу тяжкої втрати
– передчасної смерті батька
МАКСИМЕНКА Анатолія Михайловича.
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ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04)

Овни на шляху до гармонiї
з навколишнiм свiтом. Активне життя, легка i доброзичлива атмосфера, що панує
навколо, сприятимуть упевненостi
Овнiв у собi i в своєму майбутньому. Ймовiрним є визнання їх заслуг
i достоїнств. Сприятливий тиждень
для духовного прозрiння, подолання сумнiвiв, перемоги над недругами i спокутування грiхiв. Овни можуть усвiдомити правоту тих, кому
довго не вiрили.
Сприятливi днi: 28;
несприятливi: 3.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)

Суперечливий тиждень.
У першiй його половинi на
Тiльцiв чекає успiх, i вони
можуть на деякий час впасти
в ейфорiю. У другiй половинi тижня
зайва активнiсть може призвести
до ускладнень i навiть хвороб. Перша половина тижня виявиться достатньо тяжкою, тому що накопичилося багато невирiшених питань
i непередбачених проблем. Багато
Тiльцiв стануть для оточуючих вельми неприємними людьми, якi виправдано прагнуть контролювати
будь-яку ситуацiю.
Сприятливi днi: 28, 2;
несприятливi: 30.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
2 8 Г Р УД Н Я 2 0 0 9 3 СІЧНЯ 2010 РОКУ
застерiгають вiд сварок на грунтi
ревнощiв.
Сприятливi днi: 28;
несприятливi: 2.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

Сприятливий перiод для
розширення кола спiлкування. Вiрогiднi новi знайомства або вiдновлення старих
зв`язкiв. Ваша комунiкабельнiсть
зробить
вплив
на
стиль
поведiнки i спосiб життя. Проте
в другiй половинi тижня можлива несподiвана суперечка, яка
вирiшиться не на вашу користь.
Терези будуть схильнi до суперечливих iдей і навіювань.
Сприятливi днi: 1, 2;
несприятливi: 30.

СКОРПIОН (24.10-22.11)

Суперечливий
тиждень вiдмiчений роздвоєнням свiдомостi i почуттiв.
Внаслiдок цього можливi рiзкi
i раптовi перепади у настрої, прорахунки, неадекватне сприйняття дiйсностi. “Ураженi” Скорпiони
будуть схильними до агресiї. Несприятливий тиждень, працювати
стане складно, i настрiй може рiзко
гiршати.
Сприятливi днi: 28;
несприятливi: 30.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Вiрогiднi прояви лояльностi Близнюкiв у висловах,
але вони цiкавитимуться
тими людьми, які можуть
стати надiйними партнерами в
справi. Тиждень вдалий для накопичення грошей, для продовження
ранiше розпочатих справ i досягнення мети. Ймовiрно, що команда
однодумцiв, яка дiє разом з ними,
знайде можливiсть для успiшного
продовження справи. Звернення за
будь-якою фiнансовою пiдтримкою
можуть бути задоволенi.
Сприятливi днi: 31;
несприятливi: 2.

Тиждень
припускає
iлюзорнi уявлення, брехливi
обiцянки, обман. Велика
небезпека травми, агресiї
або грубостi. Будь-який конфлiкт
закiнчиться не на користь Стрiльцiв.
Сприятливий тиждень для нових
знайомств, нових захоплень. Змiни
в особистому життi можуть сильно
змiнити ваше життя. Вдалi зустрiчi
з громадськими i полiтичними
дiячами. Тi, хто прагне зайнятися полiтикою, зможуть нарештi
здiйснити своє бажання.
Сприятливi днi: 28, 2;
несприятливi: 1.

РАК (22.06-22.07)

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)

На початку тижня можливе серйозне нездужання
або загострення хронiчних
захворювань. Раки можуть
вiдчувати нез`ясовну тривогу. Але
образ ворога iснуватиме тiльки
в їх уявi. Бiльшість Ракiв зможуть
вирiшити проблеми, що виникли
в недавньому минулому, змiнити
оточення на краще i змiнитися
самі. Проте, можливо, що в другiй
половинi тижня їх розчарують дiї
близьких друзiв або родичiв.
Сприятливi днi: 31;
несприятливi: 30.

ЛЕВ (23.07-23.08)

На цьому тижнi у духовно розвинених Левiв може
з`явитися внутрiшнє осяяння, прозрiння. I навпаки,
духовно нерозвиненi, “ураженi”
Леви поводитимуться як слiпцi у
всiх ситуацiях. Тиждень невдалий
для поїздок i подорожей: вiрогiднi
дорожньо-транспортнi
пригоди.
Тиждень примирень, сприятливий
для навчання, вирiшення релiгiйних
i iдеологiчних питань. Ймовiрною
є згода в сiм`ї, але проблеми
старiючих батькiв можуть затьмарити загальний благополучний фон
тижня. У другiй половинi тижня велика небезпека побутової травми
або помилки, яка вiддалить завершення початої справи.
Сприятливi днi: 28, 29;
несприятливi: 2.

ДIВА (24.08-23.09)

На вас чекає суперечливий тиждень. В особистому життi вiрогiдний успiх,
проте зiрки застерiгають
вiд прагнення видiлитися або поставити свою думку вище за думку
партнера. Прагнення до порядку,
що доходить деколи до педантизму, може ускладнити вiдносини з
близькими. Життєвий потенцiал
на високому рiвнi, проте надлишок внутрiшньої енергiї може виявитися для вас руйнiвним. Зiрки

Можливо
виникне
необхiднiсть
привернути
до своїх планiв впливових
людей. На жiнок чекають
iнтенсивнi контакти i зустрiчi. Вони
зможуть проявити свою чарiвнiсть
для самоствердження i пошуку
нових партнерiв. Тиждень припускає очищення думок, перемогу
мудростi над емоцiями. Пiдтримка,
яку ви знайдете в сiм`ї, допоможе
вам знайти правильнi рiшення з
важливих питань. Гармонiя i любов
у вашому будинку ймовірні за умови щиростi i довiри.
Сприятливi днi: 30, 1;
несприятливi: 28.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)

Тиждень
характеризується ослабленням аури,
депресiєю, тягою до насолоди i спокус. Перед
Водолiями вiдкриються багато
життєвих шляхiв. Буде складно
зробити правильний вибiр. Тиждень пройде пiд знаком невiрностi,
помилкових обiцянок. Можливо,
цей тиждень буде наповнений
подiями, пов`язаними з невдалою
комерцiйною дiяльнiстю. Не виняток, що Водолiї одержать свiдоцтва
невiрностi їх обранцiв.
Сприятливi днi: 29, 30;
несприятливi: 3.

РИБИ (20.02-20.03)

Цей тиждень сприятливий для початку цiлительства.
У багатьох Риб виникнуть
iнтуїтивнi осяяння. Вони зможуть реалiзувати себе як творцi, не
обмежуючись пасивним спогляданням. Тиждень припускає очищення,
пiзнання вищих iстин, отримання
благодатi. Сприятливi самопожертвування, спiвчуття i спiвучасть у
проблемах ближнiх. Невпевненi в
собi Риби можуть зустрiти людину,
яка пiдтримає їх внутрiшнє прагнення до етичної чистоти.
Сприятливi днi: 28;
несприятливi: немає.
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БОГ ПРЕДВІЧНИЙ НАРОДИВСЯ,
ЩОБ ДАРУВАТИ НАМ ЖИТТЯ ВІЧНЕ
25 грудня католики усього світу
святкують
Різдво Христове

Історично достовірна дата народження Христа наразі невідома. Святе Письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме народився Христос. Це
пов’язано з тим, що в юдейській традиції, звідки він походив, не було
заведено святкувати день народження взагалі. Лише після того, як у громади віруючих увійшли греки й інші елліністичні народи, під впливом їхніх традицій і звичаїв почали святкувати Різдво Христове. А офіційне ж
рішення про святкування 25 грудня було прийняте на Третьому Всесвітньому Ефеському церковному соборі лише 431 року.
За католицькою традицією це свято з трьома
церковними богослужіннями, що здійснюються
опівночі, на світанку і
вдень. А саме святкування Різдва починається
зі сходом першої вечірньої зорі, яка сповістила
всьому світу про час народження Сина Божого. Католицьке Різдво
відзначається протягом
восьми днів (октави).
Другий день свята,
26 грудня, присвячується
пам’яті святого первомученика Стефана. Третій
день, 27 грудня - пам’яті
святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова
(цього дня здійснюється
обряд освячення вина),
четвертий день, 28 грудня - пам’яті святих Без-

невинних Немовлят Вифлеємських (священики
цього дня дають особливе благословення дітям).
У неділю, що випадає на
один з восьми днів святкування, або 30 грудня,
якщо на ці дні не випадає
неділя,
відзначається
свято Святої Родини:
Ісуса, Діви Марії і Йосипа Обручника. Святкування Різдва завершується 1 січня, у цей день
з особливою урочистістю
відзначається День Пресвятої Богородиці.
24 грудня - Вігілійна
вечеря. Ввечері вся родина збирається за столом. Вігілія з латинської
означає
очікування.
Традиційною (запозиченою католиками у східних християн) різдвяною

стравою є кутя - варена
пшениця з медом. Пшениця вважається символом вічності, бо її зерно
щороку оживає. А мед
- символ вічного щастя
святих у небі.
Крім неї, на столі накривається багата вечеря, яка традиційно
складається з 12 страв.
Це символ 12-ти місяців
минулого року, за котрі
складають Богові подяку, та 12 місяців майбутнього року, які віддають
у руки Христа з проханням про благословення. Римсько-католицька
церква не вимагає, щоб
вечеря була пісна.
Під час вечері здійснюється обряд - ламання хліба (облатки). Польською мовою - “оплатек”

- це прісний хліб, яким
під час вечері діляться її
учасники.
За святковим столом завжди залишається одне вільне місце. Ця
традиція пов’язана з очікуванням Месії, і кожний
дім повинен бути готовим
прийняти Його до себе.
Господь може прислати й
своїх посланців. Тож, це
вільне місце може бути
й для якогось гостя - бідного чи сироти. Приймаючи їх за стіл, згідно зі
святим писанням, люди
приймають до себе самого Христа. Під кінець
вігілійної вечері вся родина співає колядки - релігійні пісні, які оспівують
Різдво Христове.
Важливо пам’ятати,
що, готуючись до Різдва,
віруючим
обов’язково
слід помиритись зі своїми близькими, простити
образи, повернути борги, зробити все необхідне, щоб у спокої і з чистим серцем перед Богом
і людьми зустріти це велике свято.

ПОГОДА У ДОМІ

ЯК ПІДГОТУВАТИ СВЯТО І ВСЕ ВСТИГНУТИ
Тигр любить яскраві тони, але
це зовсім не означає, що треба
вбратися, склавши конкуренцію
новорічній ялинці. Найкраще підійдуть червоні відтінки (у піку Бику,
який не любить червоного кольору). А якщо вибрати сонячні і, звичайно, смугасті ансамблі – Тигра
це дуже потішить. Можна їх комбінувати та створювати різноманітні образи. Головне – граціозність
силуету. Можна одягти облягаючі
кофтинки та брюки, приталені жа-

красних пані прикрашають заколки із стразами, а талії – ремені з
декоративними пряжками. Проте
підбирати їх треба зі смаком – Тигр
не терпить недбалості.
Якщо ви збираєтеся зустрічати
Новий рік у гостях, заздалегідь обговоріть із господинею гостинного дому, яким буде ваш внесок до
сервіровки святкового столу, аби
був час купити продукти та приготувати страви.
Якщо ж гостей у новорічну ніч
приймати вам, то перевірте заздалегідь кількість посадочних місць,
посуд, столові прилади – усе, що
вам може знадобитися для приготування страв та сервіровки столу.

кети або вузькі спідниці з високим
поясом. До речі, наближення року
під знаком цього благородного
звіра - найбільший привід влаштувати костюмовану вечірку, родзинкою якої можуть стати: тільняшки
та плюшеві жилети, розшиті стеклярусом і люрексом!
Якщо ж ви ставитеся до торжества серйозно, а ваш гардероб
стриманий і лаконічний, не зайвими будуть прикраси. Це може бути
і симпатична біжутерія, і дорогоцінні вироби. Рік, що настає, відзначений знаком жовтого металу,
тому новорічної ночі не скупіться
на аксесуари. Нехай волосся пре-

Заздалегідь перемийте та почистіть усе, що необхідно, та підготуйте чисті серветки і скатертину для
новорічного столу.
30 грудня звільніть шафу в
передпокої для одягу гостей, наведіть останній блиск та порядок
на кухні, в спальні, ванній, туалеті.
Відвідайте з коротким дружнім візитом сусідів та знайомих, зробіть
усі необхідні дзвінки і приступайте
до підготовки святкових страв.
А 31 грудня за декілька годин до приходу гостей прийміть
контрастний душ, зробіть маску,
займіться зачіскою та макіяжем. І
пам’ятайте, що ви найкраща!

Власне, підготовка до зустрічі Нового 2010 року та Різдва повинна
розпочатися якомога раніше. Лише в цьому випадку ви встигнете все
і почуватиметеся чудово, залишивши напередодні святкового заходу
декілька годин, аби привести себе в порядок.
Вибір новорічних дарунків теж
бажано зробити заздалегідь, поки
в магазинах не почалася передсвяткова метушня, і ви неспішно
зможете вибрати потрібні та приємні речі для рідних та друзів, які
дійсно їх порадують. Якщо з якихось причин ви не встигаєте підібрати подарунки заздалегідь,
краще відпросіться на кілька годин
із роботи, прихопивши і обідню перерву, і пройдіться магазинами,
аби уникнути стовпотворіння. Так
ви зможете закінчити підготовку
подарунків, зберігши при цьому
сили та час.
Генеральне прибирання перед
святом здійснюйте поступово.
Щодня робіть щось конкретне: вимийте батареї, поперіть штори або
відберіть та викиньте непотрібні
старі речі. Якщо поступово розібрати шафи, випрати та почистити
все, що необхідно, перед самим
святом залишиться лише невелика частина роботи – навести остаточний глянець на квартиру, яка
виблискує чистотою.
Не забудьте купити та підписати вітальні листівки – відправляти їх
теж потрібно заздалегідь, аби вони
встигли до Нового року та Різдва.
Добре продумайте оформлення свого будинку та новорічної
ялинки. Якщо ви любите саморобні
прикраси та іграшки, саме час засісти всією сім’єю за їхнє виготовлення. Можна своїми руками зробити і новорічні дарунки. Ідеї таких
подарунків можна знайти в жіночих
журналах та на їхніх сайтах.
Заздалегідь підготуйте святкове новорічне вбрання для всієї
сім’ї, аби потім гарячково не бігти
за колготками або шукати засіб для
видалення плям, що невідомо звідки взялися на святковій сукні. Та й
дітям потрібні або маскарадні костюми для найменших, або святкове
модне вбрання старшим. Купіть про
всяк випадок кілька “золотих” париків та масок, червоних ковпаків і носів - вони можуть стати у пригоді.
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