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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ОДНИМ АБЗАЦОМ

ВЕТЕРАНИ - ПІД ОПІКОЮ ДЕРЖАВИ

На брифінгу після закінчення засідання Кабміну Прем’єрміністр Микола Азаров, зокрема, повідомив, що урядом прийнято
постанову про порядок надання квартир учасникам війни.
“Усім інвалідам І групи уже
протягом кількох найближчих місяців будуть виділені квартири або
в новобудовах, або в будинках, де
їм буде зручніше. Ми, таким чином, хоча і з великим запізненням,
свій борг ветеранам якоюсь мірою
повернемо”, - пообіцяв Прем’єрміністр.
***
На 198 млн грн. порівняно з
2009 роком збільшено видатки
держбюджету цього року на програми соціального захисту ветеранів в Україні. Про це повідомив
голова ради Організації ветеранів
України, перший заступник голови

Комітету Верховної Ради у справах
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Петро Цибенко.
Він наголосив, що цього року
“практично подвоєно” суму разової допомоги ветеранам війни до
дня Перемоги: інваліди різних груп
вже отримали по 800-1000 грн.,
учасники бойових дій - по 630 грн.
Загальна сума видатків держбюджету на програми соціального
захисту ветеранів складає 601 млн
грн., повідомив П.Цибенко.
Цього року вперше за весь
період незалежності у бюджеті
передбачені кошти на придбання житла для інвалідів війни, які

найбільш потребують поліпшення житлових умов. “На це виділено 140 млн. грн., що дасть змогу
придбати приблизно 1,5 тисячі
квартир”, - повідомив П.Цибенко,
зазначивши, що до такої категорії
інвалідів можна віднести приблизно 20 тисяч осіб.
На придбання автомобілів для
інвалідів виділено 85 млн. грн., на
фінансування реконструкції харчоблоку в Республіканському центрі соціального захисту ветеранів
війни - 7,5 млн. грн., на фінансування діяльності ветеранських організацій – 11 млн 256 тис. грн.
П.Цибенко також повідомив,
що бюджетом передбачено збільшення фінансування на санаторнокурортне лікування для ветеранів
- на 25 млн, надання пільг та жит-

лових субсидій - на 66 млн грн.
Голова ради Організації ветеранів України наголосив, що у
зв’язку з прийняттям державного бюджету на 2010 рік з 1 травня
розпочалася реалізація нових соціальних стандартів. “Найперше
радує те, що помітно зріс показник
прожиткового мінімуму в цілому,
і, зокрема, прожитковий мінімум
для громадян, які втратили працездатність, - до 706 грн. Саме
цей показник покладено в основу
формування пенсій для громадян”, - наголосив він. За словами
П. Цибенка, це дає змогу підвищити розміри пенсій ветеранам
та інвалідам війни, учасникам бойових дій, збільшити інші соціальні
виплати.
(УКРІНФОРМ).

Іде весна.
О, хто її не
ждав
під небом
голубим,
у кожнім домі.
Щоб Перемога
гуркотом октав
прийшла
до нас теплом
і першим
громом.
Про святкування Дня Перемоги
в Макарові читайте на 2 сторінці.

Міністерство юстиції зареєструвало нову політичну партію — “Твоя Україна”.
Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр Лавринович. Згідно
з інформацією, наданою
до Мін’юсту, рішення про
утворення організації було
ухвалено установчим партійним з’їздом від 5 грудня
2009 року. Головою партії
обрано приватного підприємця з Донецька Дмитра
Мироновича (1982 р.н.).
Партія стала 177-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.

НА СВЯТО У
НОВІ-ПЕТРІВЦІ

8 травня делегація від Макарівського району в складі ветеранів Великої Вітчизняної
війни, воїнів-інтернаціоналістів та ветеранів
праці на чолі з головою райдержадміністрації Ярославом Добрянським взяла участь в
обласних заходах з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, що відбулися
на території Державного музею-заповідника
„Битва за Київ у 1943 році” у с. Нові Петрівці
Вишгородського району. Також у заході взяв
участь голова районної ради Микола Вараницький.
Святкування розпочалося з привітань голови Київської облдержадміністрації Анатолія
Присяжнюка, голови обласної ради Володимира Майбоженка та концерту.
По завершенню офіційної частини всі ветерани були запрошені до польової кухні на
солдатську кашу.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ЧОТИРИ НЕОБХІДНИХ УМОВИ УСПІШНОЇ РЕФОРМИ
Мова про них піде нижче. А зараз коротко про те, в якому економічному стані знаходиться сьогодні наша країна

На думку керівника групи радників голови Національного банку
України Валерія ЛИТВИЦЬКОГО,
економіка, звичайно, поки що виглядає не дуже привабливо, проте,
процеси розвиваються більш-менш
очікувано і в прийнятному напрямі. Галузі, які створюють близько
38 відсотків ВВП, демонструють
позитивну динаміку. Зокрема, такі
важливі галузі реального сектора,
як промисловість, сільське господарство, транспорт покращили
свої показники відповідно на 10,8,
5,3 і 16 відсотків.
Водночас, будівництво - локомотив економіки, інвестиційностворююча галузь - уже кілька разів
“тестувала” дно, показуючи падіння
(-21,4 відсотка). Непокоїть і те, що
торгівля також скорочується (-3,1
відсотка).
Незадовільна ситуація і з інвестиціями, хоча їх падіння сьогодні
дещо уповільнилося до -21 відсотка (у 2009 році було -38 відсотків),
це свідчить про слабку перспективу
для будівництва.
На зростання економіки у першому кварталі позитивно вплинув
експорт, трохи підняв голову споживчий попит, почала гальмувати

інфляція - 4,7 відсотка за квартал
проти 5,7 відсотка за аналогічний
період минулого року (11 відсотків у вимірі 2009 року).
У березні зростання споживчих цін уповільнилося до 0,9 відсотка у порівнянні до 1,9 відсотка
у лютому. На думку Валерія Литвицького - це швидше правило
ніж виняток. А сприяло цьому посилення обмінного курсу гривні
та стабільність тарифів на комунальні послуги.
До позитиву експерт відніс
також те, що імовірність збереження курсу гривні на поточному
рівні в другому кварталі є найвищою. З початку року НБУ купив і продав на міжбанківському
валютному ринку приблизно однаковий обсяг валюти. І надалі
купуватиме і збільшуватиме пропозицію гривні на ринку. Крім
того, НБУ вдаватиметься до превентивних заходів щодо зовнішніх спекулятивних атак на курс
гривні. Курс тримається на рівні
7,9216 грн./дол. З початку року
він посилився на 7 відсотків у номінальному вимірі, і на 5,5 відсотка - у реальному вимірі.
В контексті співпраці з МВФ

зберігатиметься орієнтир на гнучкість курсу, поступове скорочення
адміністративного втручання в роботу ринку, а також на утримання
курсових коливань на безпечному
рівні. Ситуація з платіжним балансом у поточному році істотно покращиться, адже за два місяці він
виріс у 2,3 раза.
Україна має добрі прогнози
щодо залучення прямих іноземних
інвестицій, тоді як тенденція припливу валюти за рахунок нових запозичень поки не стійка. Економічну активність у першому кварталі
гальмувала відсутність бюджету,
(27 квітня ВР прийняла Державний
бюджет на 2010 рік – авт.) програми співробітництва з МВФ у тій частині, яка дає інвесторам відповідні
сигнали.
Президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР
- член трьох відповідних комісій,
які готують стратегічні документи
щодо економічних реформ, зосереджує увагу на необхідності
структурних реформ і умовах їх
проведення.
За його переконанням, причина відставання від країн, що оточують нас, саме в не проведенні

тих реформ, які провели вони. За
останні п’ять років Україна впала в
усіх рейтингах, які проводили міжнародні організації відносно якості
управління економікою. Це - досить
тривожний сигнал, і це, за словами економіста, усвідомлює новий
уряд: процес іде інтенсивно, але
старим способом.
“Практика доводить: на будьякі зміни завжди є негативна реакція, яку можна подолати, лише захищаючи реформи нестандартним
чином. Через відомства, через доручення чиновникам, які і так завантажені, ми не зможемо кардинально провести жодної реформи - ні
дерегуляцію, ні судову, ні пенсійну,
ні інші”, - впевнений Олександр
Пасхавер.
На його переконання, для позитивного результату, по-перше,
реформа має бути захищена законом (до речі, у нас сьогодні захищене законом лише реформування
житлово-комунального господарства).
По-друге, неможливо зробити
реформи шляхом тільки суспільних
доручень чиновникам і безкоштовно. На кожну серйозну реформу
необхідні фінансування і окремий

рядок у бюджеті. Як тільки закон
ухвалений, відразу мають бути визначені терміни його впровадження
і фінансування.
По-третє, центр реалізації реформування відповідних відомств
має бути поза цими відомствами вони чинитимуть опір реформі. Не
можна, наприклад, щоб, скажімо,
міністерство економіки, яке займається регуляцією, займалося б дерегуляцією.
І, нарешті, по-четверте. Необхідно призначити політично відповідальну особу під кожну реформу
або окремий напрям, яка візьме на
себе всю відповідальність перед
суспільством і нічим іншим не займатиметься.
Небезпекою є також змішування стратегічних реформ із поточною роботою. В результаті і поточна робота постраждає, і стратегічні
реформи підкорятимуться поточним інтересам.
Висновок напрошується сам
собою - особиста відповідальність,
фінансування, окрема структура і
закон – ось чотири необхідних умови успішного проведення реформ.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.
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Ось минув ще один рік відтоді, як радянські солдати розгромили лютого ворога – фашистсько-німецьких
окупантів. 9 Травня ми відзначили вже 65-річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
…Святково вбрані, з військовими нагородами на грудях,
гордо крокували ветерани центральною вулицею Макарова. Не
кожному з них під силу (дороги
війни, старі рани даються взнаки) подолати шлях від військкомату до центральної площі,
однак вони переборюють біль у
ногах, спині, в черговий раз проявляючи мужність і витримку,
– вони перемогли лихо, яке спіткало людство – війну, тож дійдуть
до кінця і цього разу.
Процесію
супроводжували
школярі: попереду несли повітряні кулі у вигляді цифр 65, юні барабанщиці чітко відбивали ритм,
а учні молодших класів, вбрані у
вишиваночки, з букетами в руках, йшли по обидва боки колони. Солдати та учні зайняли почесну варту біля стели загиблим
односельчанам та пам’ятника
воїнам-визволителям, воїнамафганцям.
Задля
відчуття
справжнього військового свята

привезли військову техніку – вулицею їхав БТР. Молоді солдати
київського та макарівського гарнізонів, що стояли обабіч дороги,
віддавали честь крокуючим учасникам бойових дій, війни, ветеранам праці, воїнам-афганцям.
Поруч з ветеранами йшли керівники району, учні шкіл, солдати –
богунівці.
– Дорогі наші ветерани,
воїни-фронтовики, вдови, партизани і підпільники! – звернув-

цей славний, святий день ми повертаємось до незабутньої весни 1945 року, згадуємо тих, хто
у жорстокій битві з фашизмом
виборов свободу
України, народів
колишнього Радянського Союзу,
визволив Європу.
З кожним роком
усе далі від нас той
самий пам’ятний
день. Та з кожним роком дедалі
більш величним
стає
значення
подвигу солдатафронтовика, партизана, підпільника, трудівника
тилу!
День Перемоги – це особливе, неповторне
свято, це свято
зі сльозами на
очах, із сивиною
на скронях, із
радістю на обличчях.
Воно
пропахло порохом і свинцем,
запахом згарищ
і тяжкої праці. В
ньому поєднані
біль і смуток за
загиблими, тріумф і віра в майбутнє. Це свято по-особливому
відчувають всі, кого своїм чорним крилом зачепила війна, хто
в бурхливому 1941 році грудьми
став на захист рідної землі, хто
бачив смерть і кров своїх товаришів, рідних, кого катували в
застінках гестапо, хто невтомно
працював у тилу в ім’я Перемоги.
Теплим словом згадав Ярослав Добрянський імена: Воло-

ся до присутніх, відкриваючи
урочистий мітинг, голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський. - Сердечно вітаю вас
з 65-річчям Великої Перемоги! У

димира Єлисеєва, якого обком
комсомолу направив на Макарівщину для створення молодіжного
підпілля, Андрія Лопати, Анатолія
Лазебного, Семена Варницько-

го, Олени Романівської, Миколи
Зубченка та багатьох інших підпільників, партизанів, відзначив
вклад у перемогу над ворогом
партизанських загонів Івана Хитриченка, Миколи Колоса, Сидора Ковпака, Михайла Наумова та
Олексія Сабурова, які базувалися на території району.
- Вічна слава всім полеглим
в ім’я Перемоги над фашизмом,
в ім’я України, в ім’я майбутніх
поколінь. Ми низько схиляємо голови перед їх нетлінною
пам’яттю, перед братськими
могилами і безіменними похованнями, перед обелісками Невідомому солдату, – продовжив
далі голова адміністрації. – Від
імені виконавчої влади, від себе
особисто висловлюю вдячність і

доземний уклін ветеранам Великої Вітчизняної війни нашого району. Складаю глибоку шану вам,
які сьогодні присутні на нашому
святі, і мільйонам таких, як
ви, які вистояли і не здалися
під Брестом, Києвом, Москвою, Ленінградом, Курськом і Сталінградом, вам,
яких вітала звільнена Європа. Вам, які залишили свої автографи
на стінах Рейхстагу.
Вам, які невтомною
працею – під гаслом
„УСЕ ДЛЯ ФРОНТУ,
ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ” – у холод і спеку
робили неможливе,
допомагаючи Червоній Армії. Вам, хто
боровся з ворогом у
його тилу. Вам, хто
відбудовував Україну в повоєнні роки.
З привітальним
і вдячним словом
звернувся до присутніх
голова районної ради
Микола
Вараницький,
який наголосив на неймовірному
подвигу,

що
здійснили
ветерани заради
майбутнього своєї країни.
Звернув увагу на
важливість цієї
дати в житті майбутніх поколінь.
Приєдналась до поздоровлень заступник голови Київської
облдержадміністрації
Тетяна
Подашевська,
котра щиро перейнялася тим
болем і смутком, який панував у серцях
ветеранів.
По
завершенню
промови, розчулена до сліз,
власноруч
вітала учасників
бойових дій.
Голова районної організації ветеранів
України Вацлав
Янковський вітав своїх товаришів, односельчан, побажав їм
здоров’я і сили.
Подякував за їх
героїчні вчинки.
З нагоди 65-ї
річниці
Перемоги у Великій
Вітчизняній війні, згідно Указу Президента
України Віктора
Януковича, ветеранам Великої Вітчизняної

війни, під музику духового оркестру, голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський,
голова районної ради Микола
Вараницький та заступник голови Київської облдержадміністрації Тетяна Подашевська вручили
ювілейні медалі, а також почесні
грамоти та грошові премії держадміністрації та районної ради.

Всі бажаючі привітали шановних ветеранів із величним святом
Перемоги, подарували квіти та
теплі слова.

Учасники свята згадали
всіх, хто здобув Перемогу на
фронті і в тилу, в партизанських загонах і в підпіллі, а
кого вже немає поруч з нами,
вшанували хвилиною мовчання та залпами салюту.
Після покладання квітів
до обелісків та братських
могил по площі Героїв Сталінграду урочистим маршем,
під воєнну пісню, пройшли
солдати київського гарнізону. Попереду богунівців їхав
бронетранспортер. А сивочолі ветерани направились
до парку, де на них чекала
солдатська каша. Цього дня
її куштували всі охочі. До
уваги присутніх – святковий
концерт. Увечері на макарівчан чекала танцювальнорозважальна програма. А
дещо пізніше небо засяяло тисячами різнокольорових вогнів
святкового феєрверку.
Історія повторилась, щоправда, тоді, 65 років тому, небо світилось від тисячі залпів із зброї
– радянські солдати торжествували свою Перемогу.
Марина ІЛЬЧЕНКО,
Ірина ЛЕВЧЕНКО.
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Макарівщина
заплатила високу ціну за
перемогу у Великій Вітчизняній війні. 6700
її синів і дочок не повернулися до рідних
домівок, віддали в ім’я
Перемоги найдорожче – життя. За мужність
і відвагу четверо наших
земляків удостоєні високого звання Героя
Радянського
Союзу:
Андрій Архипович Петриченко - уродженець
села Андріївка, Микола
Петрович Новик із Гавронщини, Іван Хомич
Кучеренко із Новосілок,
Володимир Трохимович
Попович із Соснівки.

ЗНАЙШОВ ВІЧНИЙ СПОКІЙ ЧЕРЕЗ 70 РОКІВ
Й сьогодні ми чуємо відлуння Великої Вітчизняної війни. Дуже
часто на території України знаходять снаряди, міни, залишки військової техніки. Також час від часу розкопують останки воїнів, які
віддали життя за мир на рідній землі.

*****

Непоправного лиха
нанесла війна нашому
району. Вже в перші дні
окупації фашисти влаштували масовий розстріл військовополонених Червоної Армії та
мирних жителів у парку
над Здвижем, по дорозі на Наливайківку, в
яру біля села Зурівка. В
селі Бишів 15 ще живих
людей кинули в криницю, катували в застінках гестапо партизанів
та підпільників, більше
4-х тисяч юнаків та дівчат вивезли на каторжні роботи в Німеччину.
Але народ не скорився
перед загарбниками.
Масово створювалися підпільні партійнокомсомольські
організації. Активно вони
діяли в Макарові, Бишеві, Забуянні, Ніжиловичах, Гавронщині, Борівці та багатьох інших
селах.

Майже 70 років білоруський
солдат Іван Гончар вважався безвісти зниклим, а нині рідні зможуть
приїхати на його могилу покласти
квіти, вшанувати пам’ять. Урочисто перепоховали мужнього солдата Радянського Союзу, червоноармійця біля монумента загиблим
воїнам у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 роках у Новосілках.
Провели його в останню путь радник посольства Білорусі в Україні
Юрій Слука, голова Всеукраїнської
організації «Закінчимо війну» Юрій
Зубко, перший заступник УМВС
України в Київській області Анатолій Кислий, голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський,
голова районної ради Микола
Вараницький,
Новосілківський
сільський голова Наталія Кубай,
представники громадських організацій, учні місцевої школи та Білоцерківської ЗОШ №1, громада
села. На жаль, рідних загиблого
воїна поруч не було. Його батьки,
сестра померли.

лися з полів брані. Багато мужніх
воїнів навіки залишилися лежати
у холодній землі. Завдячуючи їх
подвигу, ми сьогодні зустрічаємо
кожен день у мирі. Дай, Бог, нам і
нашим дітям не знати такого горя.
– Іван Карпович з гордістю виконав свій обов’язок,
– додав Юрій Слука, – і
знайшов вічний спокій й вічну пам’ять на українській
землі, як знайшли свій спокій на теренах Білорусі наші
побратими – українці.
Він також подякував за
повагу до його співвітчизника.
Зі словами подяки до
присутніх звернулася ветеран війни, лейтенант Тетяна
Шемет і побажала ніколи й
нікому не пізнати гіркоти війни.
Школярі
Білоцерківської школи присвятили
всім загиблим і сивочолим
ветеранам
літературну
композицію «Чекай мене і
я повернуся». Дивлячись на

прізвищ, викарбуваних на
гранітних плитах братської

могили, що у центрі населеного пункту, є й прізвище лейтенанта Давида
Матусовича
Соболєва.

Два роки тому його сестра
Сабріна Матусовна приїж-

НЕЗАБУТНЯ ЗУСТРІЧ
У нашому класі відбулася цікава виховна година, присвячена 65-річчю Великої Перемоги.
Ми переоповідали спогади ветеранів нашого
села про їх боротьбу з фашистами, слухали пісні та музику тих далеких років. Також вшанували
пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
На уроці пам’яті був присутній ветеран Великої Вітчизняної війни Микола Федотович Богдан.
Він розповів нам про свої шкільні роки, бойовий
шлях. На згадку про зустріч ми подарували йому
квіти та сфотографувалися.
Вікторія ПРАВДЮК,
учениця 5 класу В.Карашинської ЗОШ.

юнь у військовій формі, ветерани
немов себе побачили у молодості
й у них на очі накочувались сльози.
Відслужили
панахиду
за
християнським звичаєм Благочинний Макарівського Благочиння
протоієрей
Богдан
Лисиченко,
Благочинний
Києво-Святошинського району
Митрофорний протоієрей Василь Чупровський з духовенством Макарівського та КиєвоСвятошинського благочиння.
Останки воїна віддали землі
під салют другої оперативної роти
батальйону міліції особливого
призначення «Беркут» у Київській
області та звуки оркестру головного управління внутрішніх справ
в Київській області.
Присутні висловили безмежну
вдячність ветеранам, схилили голову перед їх рідними, вшанували
пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
Марина ЄВТУШОК.
На знімках: фрагменти перепоховання.

– Останки білоруського воїна знайшли випадково, – розповів
Юрій Зубко. – Міліція,
розслідуючи вбивство,
затримала вбивцю. Він
вказав на приблизне місце захоронення тіла. Там
було знайдено останки
двох тіл. Розкопуючи,
знайшли
медальйон.
Завдяки йому стало відомо, що в 1941 році,
захищаючи
Новосілки
від навали фашистських
окупантів, Іван Гончар
загинув. Білоруському
солдату тоді було лише
22 роки.
– Дружба між народами
Радянського
Союзу допомогла здобути перемогу в цій
кровопролитній війні, –
звернувся до присутніх
Ярослав Добрянський. –
На жаль, не всі поверну-

ЗАГИНУВ ЗА ВЕЛИКИЙ КАРАШИН
З полів Великої Вітчизняної війни не повернулося багато жителів Великого Карашина. У списку
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джала у Великий Карашин
з сім’єю, щоб вклонитися
братовому праху, і подарувала учням місцевої школи незабутню зустріч
(привезла фотографії
брата, документи).
Лейтенант Соболєв народився 12 квітня 1924 року в Полтаві.
Тут закінчив чотири
класи середньої школи і разом з батьками
переїхав у місто Ленінобад (Таджикистан).
Сюди направили його
батька – офіцера Радянської Армії. Війна
пролунала
відразу
після закінчення школи. Давид почав проситися на фронт, але
його не брали, тому
що не досяг призовного віку. Але вже 26 серпня
1942 року його направили

у військове артилерійське
училище в м. Мари, потім
перевели в м. Кушка (Туркменістан). Після закінчення
училища пішов на фронт
(польова пошта №57269).
У званні лейтенанта він був
командиром противотанкового взводу.
Давид
Матусович
визволяв
Україну
від
німецько-фашистських загарбників, форсував Дніпро і визволяв Київ. Указом Президіума Верховної
Ради СРСР від 4 грудня
1943 р. за мужність і відвагу нагороджений орденом
«Червона Зірка». 23 листопада 1943 року в жорстокому бою біля нашого села
загинув смертю хоробрих.
Ніна ЧОП’ЯК.

На світлині: Давид з
мамою.

УРОК МУЖНОСТІ

«Допоки пам’ятаємо – живемо» - під такою назвою пройшов
урок мужності у Колонщинській школі з учнями шостого класу.
Провели його завідуюча сільською бібліотекою Леоніда Петрівна
Семенік та учитель української мови й літератури Тетяна Петрівна Харченко. Учні із цікавістю слухали розповіді про Велику Вітчизняну війну, адже це частинка нашої історії. Вони розуміють,
що завдяки подвигу сивочолих ветеранів нині живуть під мирним
небом. Шестикласники провели перегляд літератури. Обговорили книги: С.Аксєєвої «Три Перемоги», О.Ковальчук «Ночі розвідницькі», Д.Нетреби «Збережемо пам’ять про подвиг» та інші.
Допомогли їм у цьому Вікторія Колісніченко, Ганна Григорович,
Дарія Ушакова та Ольга Бондар.
Світлана ГУМЕНЮК,
педагог-організатор Колонщинської ЗОШ.

НОВИЙ КОНКУРС
ДЛЯ МОЛОДІ
Донецька обласна державна адміністрація
повідомляє про відкриття Х Відкритого фестивалю молодіжної культури «Молода хвиля».
Бажаючих взяти участь просимо звертатись
за детальною інформацією за телефонами:
(062) 208-16-19, (050) 428-04-00
або на сайт фестивалю:
www.molod.dn.ua, e-mail: mx@show.dn.ua

ПРИВІТАЛИ ВЕТЕРАНІВ
У ГРУЗЬКОМУ
Минулої п’ятниці начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Світлана Шабанова, виконуючий обов’язки директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян Василь Демченко,
педагог-організатор Гружчанської школи Ольга Моголівець з учнями та народний фольклорний колектив Гружчанського будинку культури «Живиця» привітали з Днем
Перемоги людей похилого віку в стаціонарному відділенні для постійного проживання одиноких непрацездатних
громадян у Грузькому та вручили їм подарунки.
Учасникам бойових дій Едуарду Анатолійовичу Зотову, Олексію Харитоновичу Деркачу, Федору Степановичу
Клименку та дітям війни довелося пережити страшні роки
війни, важкі часи відбудови.
– Завдяки вашій мужності, силі, незламному духові, –
звернулася до ветеранів Світлана Анатоліївна, – нині ми
живемо у мирі та злагоді. Велике вам спасибі за ваш подвиг. Живіть ще довго нам на радість, розповідайте про
військові події, про Перемогу у Великій Вітчизняній війні.
Школярі продекламували вірші, а колектив «Живиця»
подарував святковий концерт. Звучали пісні військової
тематики, народні та сучасні. Ветерани з радістю й водночас із сумом підспівували. По завершені концерту на
ветеранів чекав святковий обід.
Інф. «М.в.».
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15 ТРАВНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІМ’Ї

„НАШЕ ПРІЗВИЩЕ БУКЕТ”
Книгу під такою назвою 8 травня презентували в Грузькому. Автор її - наш земляк, родом з
Грузького, голова Макарівського районного осередку Національної спілки краєзнавців України,
журналіст, лауреат Міжнародної літературної україно-німецької премії ім. Олеся Гончара Євген
Букет. До сільського будинку культури завітали представники роду Букетів з Грузького, Макарова, селища Борова Фастівського району, Фастова, Білої Церкви, Києва.
В районі Євгена Букета знають як дослідника історії рідного краю. В 2000 році він видав першу свою книгу „Історія українського села Грузьке”. Потім була перша професійна монографія
– книжка „Козичанка”, ще дві книги з цієї ж серії. Євген є співавтором і упорядником видань „Нариси з історії Макарівського району”, „Макарівський район – 85 років”, співавтором і редактором антології „Літературна Макарівщина”, до якої вперше увійшли твори усіх літераторів нашого
краю, долучився він і до видання каталогу „Макарівська картинна галерея” та розробки гербів
чотирьох сіл Макарівщини.

- Про що нова книжка “Наше прізвище Букет”? - запитуємо у автора.
У виданні наведено генеалогію роду Букетів від початку XVIII
століття до наших днів (9 – 11 поколінь, понад 550 осіб), досліджено походження прізвища.
Описано історію села Грузьке
з часу його заснування до 1793
року, проаналізовано 86 грузецьких прізвищ. Подано короткі
біографічні відомості понад 200
осіб, наведено дати народження і смерті, освіта, професія,
зацікавлення, участь у громадському житті. Наведено генеалогічні таблиці, книжку ілюструє
100 родинних світлин. Подано
спогади, уривки публікацій про
життя і діяльність окремих осіб.
Також у виданні представлено
інформацію про однофамільців із Франції, Великобританії,
країн Бенілюксу, Польщі, Молдови, Білорусі, Росії та інших.
На думку рецензентів видання
буде корисне не лише Букетам і вихідцям з Грузького, а і
краєзнавцям, історикам, усім,
хто цікавиться генеалогією та
українськими родоводами Правобережної Київщини, а також
широкому колу шанувальників
минувшини.
- Родовід – це цікава тема.
Можете зупинитися на цьому
детальніше. Як і наскільки глибоко можна дослідити сьогодні
власний родовід?
- Мені вдалося побудувати
генеалогічне дерево на 10 колін,
тобто розкрити 300 років історії
роду. Я з селянської родини, а
генеалогія селян не має так багато джерел, як, скажімо, дворян
чи духовенства. Дослідження родоводів нині надзвичайно популярні. Фонди по Києву і Київській
губернії зберігаються в столичних архівах. Варто прийти туди

і почати працювати. Все це
надзвичайно цікаво. Коли
дізнаєшся про історію своєї
родини, рідного краю, своєї країни – починаєш краще
розуміти самого себе. А це
в наш час надзвичайно важливо, адже, людина, яка забула
свою історію змушена її повторювати.
- Цікаво, як матеріалізувалася ідея не просто дослідити

В архівах (Центральному державному історичному архіві України і Державному архіві Київської
області) майже одразу я відшукав
відповідь на перше питання, згодом, продовжуючи пошуки, дав
відповідь і на питання про можливе походження прізвища. В
цьому мені дуже допоміг рецензент майбутньої книги, кандидат
філологічних наук, молодший
науковий співробітник Інституту

нуло два роки. За цей час я познайомився майже з усіма більш
і менш близькими родичами,
усім без винятку ідея створення
книги була цікавою і вони охоче
допомагали збирати матеріали.
Сприяли в роботі і соціальні мережі “В контакті” та “Однокласники”, через які я спілкувався з
родичами в інших міста України
і за кордоном. Результат пошуків
— дерево з понад 550-ма людь-

власний родовід, а створити
цілу книжку про свій рід?
- Усе почалося з того, що мій
дід Микола Макарович Букет уже,
на жаль, покійний, не пам’ятав по
батькові свого діда Демида. Крім
того, ніхто з рідні достеменно не
знав звідки походить і яке значення має наше прізвище. І от
якось у нас з батьком і його братом Анатолієм виникла ідея —
зробити дослідження родоводу,
а оскільки я пишу книжки, — то і
книжку про наш рід.

української мови Національної
Академії наук України Олександр
Володимирович Іваненко, який
щиро перейнявся проблемою
походження прізвища Букет. Я
навіть виступив із доповіддю на
ХІІІ Міжнародній ономастичній
конференції, що відбулася 27-29
квітня в м. Ужгороді.
У ході дослідження виявилося, що Букетів взагалі не так
уже й багато і не складно буде
зібрати інформацію про всіх
представників роду. Відтоді ми-

ми, 44 співавтори і чудова, як на
наш погляд, книжка.
Паралельно з дослідженням
архівів виник іще ряд цікавих проектів. Спочатку, спираючись на
знайдені в Інтернеті герби французьких Буке, я створив і зареєстрував “Родовий герб Букетів”.
Потім виник родинний сайт (http://
buket.ucoz.com/), запущений у
лютому 2009 року. Я розміщував
там генеалогічні дерева і фотоархів, який відображав процес
зібрання матеріалів для книги. З

ВЧИМОСЯ БУТИ
ГАРНИМИ БАТЬКАМИ
Батьки часто задають
собі запитання: як правильно виховувати дитину
та коли починати цей процес? Дати відповідь на нього, як виявляється, інколи
буває складно. Адже нас
ніде не навчають бути гарними батьками, а даремно,
бо як сказав Абрахам Лінкольн: “Дитина – це людина, яка продовжить те, що
почали ви. Вона буде там,
де тепер є ви, а коли вас не
стане, займатиметься тією
справою, яку ви вважали
важливою. Ви можете намітити будь-які стратегічні
плани, але те, як вони реалізовуватимуться, залежатиме від неї... Доля людства в її руках”.
У 2009 році Представництво
благодійної
організації «Надія і житло
для дітей» в Україні започаткувало навчання для
батьків. Навчальний процес проходить в інтерактивній тренінговій формі,
що дає можливість вільно

спілкуватися між собою та
ділитися своїм досвідом,
вивчати кращі практики закордонних та українських
вчених, обговорювати наболілі проблеми та спільно
шукати шляхи їх подолання. Зустрічі відбуваються
кожні два місяці. Перший
наш захід проводився
лише для мам, але вже на
другому виявили бажання і
батьки приїхати.
Остання зустріч відбулася в тренінговій кімнаті
районного будинку культури. У ній взяли участь 20
осіб: мами, батьки та діти.
Оскільки всі зустрічі є тематичними, то і цього разу
було запропоновано тему:
«Здорова сім’я – щаслива
сім’я». Вона була розроблена за побажаннями
батьків та з урахуванням
проблем, що виникають
у сімей. Зокрема, обговорили про профілактику
і лікування інфекційних
захворювань у дітей, попередження, виявлення

та лікування венеричних
хвороб. Особливу увагу
було звернуто на планування вагітності, засоби
контрацепції, правила поведінки вагітних, зміни у
житті сім’ї з появою новонародженого. Для сімей
новою інформацією були
деякі засоби контрацепції, ознаки захворювань,
методи лікування в домашніх умовах.
Особливістю цього тренінгу було те, що до роботи з батьками та з дітьми
були залучені волонтеристуденти
Макарівського
медичного училища. Вони
повністю забезпечили розважальну програму для дітей та в деяких моментах
надавали консультації, що
стосувалися здоров’я дітей та батьків.
Ольга МОРОЗ,
координатор проекту
в Макарівському районі
ПБО «Надія і житло для
дітей» в Україні.

часом на ньому з’явився розділ,
присвячений батьківщині Букетів
— селу Грузьке, тепер — обертів
набирає задум створити “Родовід
села Грузьке” — величезне генеалогічне дерево родинних зв’язків
усіх гружчанців.
А скільки цікавого трапилося
в процесі роботи над книгою! Я
знайшов могилу прадіда, який
загинув на війні, її не могли знайти 60 років. Ми з’їздили туди,
пом’янули його, — здійснилася
мрія усього життя діда. Про це
навіть вийшла стаття в “Макарівських вістях”. Знайшлися родичі,
з якими вже багато десятиліть
тому розірвався зв’язок. Дивним,
як на мене, чином відшукувалися
архівні справи, яких не було навіть у картотеках, наснилося кілька “віщих” снів, що допомогли в
роботі. Роду Букетів у моїй особі
навіть повернули лицарський титул. Знаєте, після всього цього я
повірив у “силу роду”.
- Над чим працюєте в даний час?
- У мене підготовлені до
друку дві краєзнавчі роботи —
“Нариси з історії Ясногородки”
та наново перероблена історія
Грузького, обидві — у співпраці з
іншими краєзнавцями під моєю
загальною редакцією.
- Ви, певно, стикалися з
тим, що коли запитуєш про
предків у підлітків, та й у людей зрілого віку, часто чуєш у
відповідь: “Та навіщо мені це
потрібно”?
- Букети — не такі. Усіх нас цікавлять наші корені. 44 мої далекі
і близькі родичі стали співавторами нашої родинної книжки. У жодного не виникло сумніву в необхідності такої справи. Більш того,
книжка побачила світ завдяки коштам, що зібрали всією родиною.
- Зрозуміло, що не кожну
людину можна зацікавити краєзнавством, особливо в наших
умовах, коли цієї науки немає в
шкільній програмі, коли любов
до рідного не поставлено в пріоритети держави.
Прищеплювати любов до
рідних коренів має системна
моральна освіта, поодинокі ентузіасти з цим не впораються. Коли
людина знає, ким були її предки,
цінує їх, вона елементарно знаходить основу, інстинктивно намагається стати кращою, а це і є
природний розвиток. Зростання
сумління, інтелекту, досвіду особистостей приводить до зростання нації. Ось що таке, на мою
думку, краєзнавство.
Наш кор.
На світлині: представники
роду Букетів.

ПЕРЕМОЖЦІ ЗНАВЦІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
27 знавців української мови стали переможцями X
Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика.
Премії вручали у Національному драматичному
театрі імені Франка у Києві. Конкурс проходив у чотири етапи. Щороку кількість його учасників перевищує
5 мільйонів дітей. Цьогорічні переможці – школярі та
студенти з 16 регіонів України. Переможців нагородили стипендіями Президента, дипломами та книжками. Мовний конкурс імені Петра Яцика проходить
по всьому світові і має на меті підвищення престижу
української мови. Наступний, XI конкурс, стартує в кінці року з Дніпропетровська.

* * * * *
У районі (ІІ етап) у Х Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика
взяли участь 26 команд з навчальних закладів району. Призові місця завоювали команди із Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. природничо-математичний ліцей» та Макарівських шкіл №2 і №3. Високі знання української мови продемонстрували А.Власюк (Макарівська ЗОШ №3, 3 кл.), В.Монукало (Макарівська ЗОШ №3, 4 кл.), А.Старовойтенко
(Макарівьке НВК, 8 кл.), Ю.Звєрькова (Макарівська ЗОШ №2, 7 кл.), Б.Романів (Макарівська ЗОШ №2, 6 кл.), Т.Хоменко (Андріївське НВО, 9 кл.), Н.Кромбет (Бишівська
ЗОШ, 10 кл.), А.Орєхова (Макарівське НВК, 11 кл.).
На обласних змаганнях (ІІІ етап) наш район представляли Ю.Звєрькова, А.Орєхова
та В.Монукало. Вони зайняли 7, 9, 21 місця відповідно.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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18 ТРАВНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗЕЇВ

ГРАФІК

В ЕКСПОЗИЦІЯХ – ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ

проведення „прямого телефонного зв’язку”
населення області з керівництвом Київської
облдержадміністрації у другому кварталі 2010 року

Районний
історикокраєзнавчий музей в Макарові має цікаві експонати
про історію нашого краю з
найдавніших часів до сьогодення. Багато матеріалів
- про Велику Вітчизняну війну.
В День Перемоги цьогоріч відвідали музей біля
двохсот осіб, переважно
молоді люди сім’ями. Наймолодшим
відвідувачем
став однорічний Данило.
«Я приймала багато предметів побуту як металобрухт, тепер буду направляти до музею власників
таких речей», «Правда, що

перший сотник Макарівської козацької сотні Сава
Туптало жив у трьох століттях?», «Чи є доцільність
в Макарові змінити назву
вулиці Фрунзе на Димитрія
Ростовського?». Уже такі
уривки розмов, запитання
відвідувачів свідчать про
зацікавленість земляків історією рідного краю, роботою музею.
Сьогодні для районного історико-краєзнавчого
музею потрібне більше за
площею приміщення. Будівля, в якій нині музей,
не забезпечена достатнім
електроосвітленням, від-

сутнє опалення в зимовий
період. Згадані питання
нині на порядку денному
діяльності виконавчої та
представницької влади району.
Свій же внесок може
зробити для поповнення
експозиції музею кожен
мешканець району? Запрошую всіх, хто має цікаві речі, або документи про
макарівців і Макарівщину:
передавайте до музею. Тут
будуть зафіксовані речі та
документи від громадян та
їхні імена. Запрошую пошуківців, юних істориківкраєзнавців, які працюють

під керівництвом педагогів
у навчально-виховних закладах району та Центрі
творчості дітей та юнацтва
імені Данила Туптала до
тісної співпраці з районним музеєм.
Історія нашого району,
імена його кращих представників, які проявили
себе в різні часи і в різних
галузях людської діяльності заслуговують висвітлення в експозиції нашого
музею.
Веніамін ВІТКОВСЬКИЙ,
директор районного
історико-краєзнавчого
музею.

Травень Червень
19.05
16.06
20.05
17.06
18.05
15.06
17.05
21.06
26.05
23.06
20.05
17.06
28.05
25.06

«Прямий телефонний зв’язок» проводиться у
приймальні громадян облдержадміністрації (каб.
№36) з 14 до 16 години.
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 286-84-11; 286-10-06.
Анатолій КОСЕНКО,
заступник голови - керівник апарату
адміністрації.

ОФІЦІЙНО

За даними Головного управління статистики в Київській області будівельними підприємствами району, які
працювали у січні-березні 2010 р., виконано будівельних робіт на суму 4263 тис. грн., що на 81% менше ніж за
січень-березень 2009 р. Порівняно з січнем-лютим у січні
березні темп скоротився на 20,4 відсотки до відповідного
періоду. Серед міст та районів Київщини, за обсягом будівельних робіт, наш район посідає 10 місце, його частка
складає 2,5% від загальнообласного обсягу.
Із загального обсягу робіт за видами будівельної діяльності 4217 тис. грн. становили роботи по будівництву будівель та споруд (98,9% від загального обсягу), 46 тис. грн. –
з установлення інженерного устаткування будівель (1,1%).
За характером будівництва обсяги робіт розподілились
так: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 98,9% від загального обсягу, решта – з
капітального та поточного ремонтів (0,8% та 0,3% відповідно від загального обсягу будівельних робіт по району).
За дорученням ГСКо
Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу статистики
у Макарівському районі.

ФУТБОЛ НЕ ПІДВЛАДНИЙ РОКАМ
Так повелося, що у Мотижині особливо популярним
є футбол. Не раз місцева команда ставала чемпіоном
району, а кращих гравців запрошували до складу збірної Макарівщини, яка успішно виступала на обласних
чемпіонатах.
І нині часто збираються на місцевому стадіоні вже
посивілі майстри шкіряного м’яча і молоді спортсмени,
що виступають за команди «Колос», «Факел». У святковий День Перемоги відбулася товариська зустріч між
командами ветеранів і нинішніми футболістами.
На поле у складі команди ветеранів виходили Анатолій Домашенко, Микола Кривенко, Яків Петрина, Василь Крамаренко, Григорій Радченко…
Матч проходив з перемінним успіхом і закінчився з
рахунком 2:2.
Інф. «М.в.».

УРЯД ВСТАНОВИВ МІНІМАЛЬНІ
РОЗМІРИ ПОГОДИННОЇ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

“ЕВАКУЙОВУВАЛИ ПОРАНЕНИХ”,
ДОСТАВЛЯЛИ “БОЄПРИПАСИ”...
ли честь школи, доводячи тим самим, що вони найкращі.
Естафета виявилася для багатьох
досить складною. В ході її учні мали
евакуювати «пораненого», при цьому
врахувати стан «солдата» та тяжкість
поранення; «небезпечною» також
була доставка боєприпасів. Смуга
перешкод теж була організована за
всіма правилами військової науки.
Тут і колючий дріт, і розбиті вікна, через, які пролазили «захисники вітчизни». Словом, була атмосфера справжніх бойових дій. Усіма підручними
засобами та обладнанням школярів
забезпечила військова частина.
Зрозуміло, що по завершенню
баталій визначилися переможці.
Найбільше разів підтягнувся Максим Савосін з Макарівського НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
природничо-математичний
ліцей»
- його результат 26 разів. З цього ж

Прізвище, ім’я, по батькові
Присяжнюк А.Й.
Полочанінов В.Г.
Шевченко О.О.
Подашевська Т.Л.
Максименко В.М.
Головін Є.А.
Косенко А.П.

МЕНШЕ БУДУЄМОСЬ

СПОРТ ::: СПОРТ ::: СПОРТ

Фізична підготовка – важливий
елемент здорового способу життя сучасної молоді. Дуже важливо,
коли це усвідомлює ця ж таки молодь. Залучившись підтримкою викладачів предмету «Захист Вітчизни», одинадцятикласники району
взяли участь у 3-денних військовопольових зборах учнів загальноосвітніх шкіл району, які проходили на
базі військової частини «Макарів-1».
Вони демонстрували вміння стріляти з автомата, а також показали добру фізичну підготовку у військовоспортивній спартакіаді. В ході її
перед школярами було поставлено 5 завдань, серед яких метання
гранати на відстань, підтягування,
біг на 100 м, воєнізована естафета
та подолання смуги перешкод. Під
час спартакіади панував справжній
спортивний азарт, спортсмени, переповнені бойовим духом, захища-

№
1
2
3
4
5
6
7

навчального закладу лише за 12,32
секунди пробіг дистанцію Максим
Шовкун. На 49 метрів кинув гранату
Дмитро Камінський з Макарівської
школи № 3. В естафеті виявилися
найспритнішими учні Пашківської
школи, смугу перешкод подолали з
найкращими результатами школярі
з Бишева.
Перше загальнокомандне місце
посіли представники Макарова-1
(викладач В.Бахмут), за ними на
п’єдесталі розташувалися бишівчани (С.Андрійко) та вихованці Макарівського НВК (С.Вовкула).
Змагання завершилися, більшість учасників показали гарну фізичну підготовку. Сподіваємося, що
в подальшому їх результати лише
покращуватимуться.
Олександр ПІДОРІН,
директор ДЮСШ.

Кабінет Міністрів схвалив постанову про визначення та застосування мінімальної зарплати в погодинному
розмірі.
Це норматив, який більшою мірою захищає права найманих працівників. Уряд прийняв також постанову, яка
затверджує порядок перерахунку пенсій та соціальної
допомоги дітям-інвалідам і незахищеним категоріям громадян, починаючи з 1 січня 2010 року.

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРО РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
В зв’язку з розвитком торговельно-економічного
співробітництва між Київською областю та Республікою Білорусь Макарівська райдержадміністрація звертається до суб’єктів господарської діяльності району,
зацікавлених у співпраці, надати перелік білоруських
організацій, продукція яких цікавить українських споживачів, та пропозиції щодо подальшого розвитку
торговельно-економічного співробітництва між підприємствами району та Республіки Білорусь.
Відділ економіки райдержадміністрації.

ДІЛИВСЯ ДОСВІДОМ РАЙОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Загострення проблеми забезпечення освіти вчителями
викликало активізацію спільних
дій навчальних педагогічних закладів і районного відділу освіти.
Сьомий рік поспіль діє в районі
на базі Макарівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний
ліцей» університет майбутнього
вчителя.
Саме тут нещодавно відбувся обласний семінар-практикум
для керівників районних, міських університетів майбутнього
вчителя «Регіональні аспекти діяльності районного університету
майбутнього вчителя». На нього
з’їхалися 28 керівників і викладачів районних, міських університетів. У роботі семінару взяли
участь: начальник відділу освіти
районної державної адміністрації В.Гартфіль, завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти О.Матейчук, керівник
районного університету майбутнього вчителя О.Корабельська,

викладач районного університету майбутнього вчителя
О.Семененко, методист центру
координації роботи з методичними кабінетами Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
Г.Стадніченко, працівники методичного кабінету відділу освіти
райдержадміністрації, викладачі
районного університету, а також
молоді вчителі з числа випускників районного університету, працевлаштовані в заклади освіти
району після цільового навчання.
В ході семінару були розглянуті питання щодо особливостей
функціонування освітньої системи нашого району та роль методичного кабінету в організації
та координації діяльності районного університету майбутнього
вчителя.
Керівник районного університету О.Корабельська виступила з доповіддю «Допрофільна
підготовка майбутнього вчите-

ля як умова успіху в професії».
Вона підкреслила важливість
результативності вступу за цільовими направленнями випускників ІІІ курсу (11 класу)
до педагогічних університетів.
За шість років було виявлено
47 здібних до педагогіки учнів
і направлено їх на навчання. В
район повернулося 10 педагогів: Зоя Бедрицька, Альона
Чубукова, Тетяна Сокольчук,
Юлія Піхед, Олександр Сорокін,
Альона Северин, Вікторія Бернацька, Катерина Погребняк,
Наталія Огієвич, Марина Оберемчук. Це вчителі початкових
класів, трудового навчання, історії, практичні психологи, соціальні педагоги. Вони стали
надійним поповненням педагогічних працівників району.
Учасники семінару переглянули фрагмент навчального
заняття для слухачів ІІІ курсу,
а також презентований фільм
«Творчий звіт випускників районного університету майбутнього

вчителя» (ідея О.Корабельської,
режисер В.Суходольський). Він
став яскравим свідченням перших успіхів молодих педагогів,
працевлаштованих у заклади
освіти району. В своїх інтерв’ю
вони висловили думку, що саме
цей університет дав поштовх до
вступу до вищих педагогічних
закладів, націлив їх на творчість
і дав змогу реалізувати себе.
Вчитель-методист,
викладач університету О.Семененко
провела фрагмент навчального
заняття для нинішніх слухачів ІІІ
курсу «Основні вимоги до особистості вчителя».
У ході семінару був проведений круглий стіл “Регіональний
підхід до організації роботи районних, міських університетів майбутнього вчителя” з питань: забезпечення психолого-педагогічного
супроводу діяльності районних,
міських університетів майбутнього вчителя, співпраці районних, міських університетів з
вищими педагогічними навчаль-

ними закладами, організації роботи щодо працевлаштування
випускників вищих педагогічних
навчальних закладів після цільового навчання.
Учасники семінару також обговорили особливості психологічного супроводу університету,
отримали інформацію про застосування різних тестів, анкет,
методик.
Слухачі районного університету
привітали
учасників
семінару і побажали всім щасливої учительської долі, які в
свою чергу відзначили високу результативність діяльності
нашого університету та інших
таких університетів в області.
Всі учасники заходу щиро вдячні за оптимальне сприяння в
проведенні заходу директору
В.Тарнавському та адміністрації Макарівського НВК.
Надія САДКОВСЬКА,
викладач університету
майбутнього вчителя.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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АНОНС ::: АНОНС ::: АНОНС

ПОНЕДIЛОК, 17 ТРАВНЯ

1+1. 10.55 “Красунчик”.
(Нiмеччина, 2007 р.)
Мелодрама/Комедiя.
Журналiст Людо, що отримав вiсiм мiсяцiв в`язницi,
звiльнений на випробувальний термiн. Йому потрiбно
вiдпрацювати триста годин у
мiсцевому дитячому садку, де
в його життя знову входить Ганна - стара знайома, яка Людо
подобалася в школi. Дiвчина
вирiшує викувати з бешкетника
зразкового сiм`янина.
Режисер: Т. Швайгер.
У ролях: Т. Швайгер, Н.
Тширнер, М. Швайгхефер, Ю.
Фогель, Р. Каванiан, А. Рохд, В.
Штумпф, Б. Руднiк, К. Трамiц.

ВIВТОРОК, 18 ТРАВНЯ

СТБ. 9.00 “Тато напрокат”. (Росiя, 2008 р.)
Молода жiнка Iрина, бiзнесвумен, одна виховує сина Кирила 10-и рокiв. I все начеб-

* * *

то добре: є грошi, квартира в
центрi, син вчиться в коледжi...
Але хлопчику катастрофiчно не
вистачає батька. Вiн заздрить
однолiткам, у яких є тато i дуже
страждає...
Режисер: А. Литвиненко.
У ролях: С. Гармаш, О. Бабенко, М. Бiлоногий, I. Вiтовська,
А.Перков, Т. Плашенко, Т. Жирко, В. Щур, А. Трiтенко, В. Соломка, Є. Гладiй, Н. Набока.

СЕРЕДА, 19 ТРАВНЯ

УТ-1. 12.45 “Скандальна
пригода у Брiкмiллi”. (Свердловська к/ст, 1980 р.)
Комедiя. Герой фiльму управляючий провiнцiйним банком i дружина одного з багатих
мешканцiв мiста поривають з
буржуазним суспiльством, протестуючи проти його моралi,
вiдстоюючи права на справжнє
кохання.

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
11.00, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Паула Селiнг та
Овi (Румунiя).
11.15 Життя триває...
12.00, 15.00 Новини.
12.30 Хокей. ЧС.
Квалiфiкацiйний раунд.
14.35 Вiкно до Америки.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Наша пiсня.
16.30, 1.45 Т/с “Сiмнадцять
миттєвостей весни”.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Євробачення-2010. Проводи Альошi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Хокей. ЧС.
Квалiфiкацiйний раунд.
В перервi: Свiт спорту,
Трiйка, Кено.

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.30 Дiловий свiт.

“1+1”

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Бременськi музиканти”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
10.55 Комедiя “Красунчик”.
13.15 Т/с “Руда”.
14.15 Т/с “Район Мелроуз”.
15.15 Т/с “Маргоша”.
16.15 “ТСН”.
16.30 “Анатомiя слави”.
17.25 Комедiя “Час радостi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку”.
21.25 Комедiя “Особливостi
нацiональної риболовлi”.
23.35 “ТСН”.
0.05 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
0.40 Комедiя “Змова”.
2.30 “Документ”.
3.30 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
4.00 Т/с “Руда”.

вівторок, 18 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
11.00, 12.25, 19.50 ПКЄ2010. Представлення
країн-учасниць. Ansambel
Roka Zlindre & Kalamari
(Cловенiя).
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.30 “Сiльська правда”.
13.00 Хокей. ЧС.
Квалiфiкацiйний раунд.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Iндиго.
16.00 Д/с “Африка - зачарований континент”.
16.30 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Хокей. ЧС.

0.15 “Острiв скарбiв”.

“1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “По слiдах бременських музикантiв”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.15 Т/с “Район Мелроуз”.
12.00 Т/с “Руда”.
13.05 “Справжнi лiкарi”.
14.05 Т/с “Тiльки кохання”.
15.00 Т/с “Маргоша”.
16.05 “ТСН”.
16.20 “Справжнi лiкарi”.
17.20 Комедiя “Особливостi
нацiональної риболовлi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.
23.00 “ТСН”.
23.30 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
0.05 Комедiя “Добранiч”.
1.50 “Документ”.
2.50 Комедiя “Добранiч”.
4.15 Т/с “Руда”.

середа, 19 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
11.00, 12.20, 19.50 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Група “maNga”
(Туреччина).
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Х/ф “Скандальна пригода
у Брiкмiллi”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Погода.
15.30 Iндиго.
16.00 Д/с “Африка - зачарований континент”.
16.30 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Темний силует.
20.15 Громадська варта.
20.30 Право на захист.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.00 Далi буде...

Режисер: Ю. Соломiн.
У ролях: Ю. Соломiн,
Н.Корнiєнко,
Е.
Вiторган,
А.Яковлєва.

ЧЕТВЕР, 20 ТРАВНЯ

НТН. 16.30 “Полювання на
сутенера”. (Росiя, 1990 р.)
Детектив. Пiдручнi директора ринку пограбували квартиру його коханки i всю провину звалили на її колишнього
коханця. Шеф не став вплутувати в цю справу мiлiцiю i доручив вирiшити проблему своєму
“фахiвцю”.
Режисер: В. Дербеньов.
У ролях: А. Соколов, I. Волков, Я. Льовiнзон.

П`ЯТНИЦЯ, 21 ТРАВНЯ

ICTV. 20.25 “Будинок Великої матусi”. (Нiмеччина США, 2000 р.)
Комедiя. Грабiжник банкiв

Лестер Уеско вбив тюремного
лiкаря i виїхав з в`язницi на його
машинi. Два роки тому вiн пограбував банк на два мiльйони,
вбивши охоронця i керiвника.
Його зловили, але грошей так i
не знайшли. Шеррi Пiрс, подруга грабiжника, що працювала в
банку, дiзнавшись про втечу,
термiново виїхала з сином в
невiдомому напрямi.
Режисер: Р. Госнелл.
У ролях: М. Лоуренс, Н. Лонг,
П. Гiаматтi, Т.Д. Ховард.

СУБОТА, 22 ТРАВНЯ

НОВИЙ КАНАЛ. 19.55
“Ворошилiвський стрiлок”.
(Росiя, 1999 р.)
Драма. Покидьки згвалтували безневинну скромну дiвчину.
Через родиннi зв`язки в “верхах”
вони залишаються безкарними. Дiд постраждалої, ветеранфронтовик, не сподiваючись на

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 17 травня
УТ-1

№ 19 14 травня 2010 р.

22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Пiдсумки дня.
2.05 Дiловий свiт.
2.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

“1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф.
7.35 Снiданок з “1+1”.
9.45 “ТВ-Шоп”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.15 Т/с “Район Мелроуз”.
12.00 Т/с “Руда”.
13.00 “Справжнi лiкарi”.
14.00 Т/с “Тiльки кохання”.
14.55 Т/с “Маргоша”.
16.00 “ТСН”.
16.15 “Справжнi лiкарi”.
17.15 “Мала Москва”.
19.30 “ТСН”.

4.50 Судовi справи. Злочин i кара.
5.30 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР

6.00 “Покаранi талантом”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 2”.
13.50 Т/с “1941”.
14.50 “Визволителi. Сапери”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Кримiнальнi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Дихай зi мною”.
23.35 “Раби даремновiрств”.
1.00 “Найзагадковiшi мiсця свiту”.
1.50 Подробицi.
2.25 Т/с “Коп”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.

ІНТЕР

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Країна повинна знати!
5.50 Факти тижня з О. Соколовою.
6.35 Дiловi факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 Дiловi факти.
8.10 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 “Бандитський Петербург”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15 Х/ф “Код доступу”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Ливарний 2”.
21.55 Comedy Club.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.

6.00 “Раби даремновiрств”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00, 9.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00, 18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 2”.
13.55 Т/с “1941”.
15.00 “Визволителi. Штурмовики”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Дихай зi мною”.
23.35 “Вiцин, якого ми не знали”.
1.00 “Мiста пiдземного свiту.
Окiнава”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.30 Т/с “Коп”.
3.15 Т/с “Сусiди”.

6.20 Факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Бандитський
Петербург”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.30 Т/с “Ливарний 2”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Ливарний 2”.
22.10 Comedy Club.

20.10 “Сищик Самоваров”.
22.15 Д/ф.
23.10 “ТСН”.
23.40 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
0.15 Х/ф “Ракета Гiбралтар”.
2.05 “Документ”.
3.05 Т/с “Секс i Калiфорнiя 3”.

1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.30 Т/с “Коп”.
3.20 Т/с “Сусiди”.
3.45 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.

ІНТЕР
6.00 “Вiцин, якого ми не знали”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
13.55 Т/с “1941”.
15.00 “Визволителi. Морська
пiхота”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Дихай зi мною”.
23.35 “Генрiх Гiммлер. Гонитва
за примарою”.
1.00 “Битви до Рiздва Христового. Ганнiбал”.

ICTV

ICTV

6.10 Служба розшуку дiтей.
6.20 Факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 Дiловi факти.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 “Бандитський Петербург”.
14.35 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.30 Т/с “Ливарний 2”.
17.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Ливарний 2”.

23.00 Свобода слова.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.30 Спорт.
1.50 Х/ф “Тiнi минулого”.
4.10 Факти.
4.40 Свобода слова.

СТБ

6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф “Породження пiтьми”.
6.50 Д/ф “Ментiвський гарем”.
7.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.20 Х/ф “Вусатий нянь”.
11.40 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “У пошуках iстини. Микита
Хрущов: кривавий блазень
Кремля”.
20.10 “Чужi помилки. Про що
мовчало село”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
2.00 Спорт.
2.15 Х/ф “Книга Рут”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Тiнь Онопрiєнка”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Тато напрокат”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Про що
мовчало село”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Правила життя. Битва дiєт”.
20.10 “Чужi помилки. Випробування для самотньої мами”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Паралельний свiт”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
22.10 Comedy Club.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
2.00 Спорт.
2.15 Х/ф “П`ять людей, яких я
зустрiв на небесах”.
3.35 Факти.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Едем за гратами”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Їсти подано, або
Обережно, кохання!”
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Випробування для самотньої мами”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Зоряне життя. Вiтчими
зiрок”.
20.10 “Чужi помилки. Удвох
проти всiх”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Паралельний свiт”.

справедливiсть влади, вирiшує
сам узятися за зброю.
Режисер: С. Говорухiн.
У ролях: М. Ульянов,
А.Синякiна, О. Пороховщиков.

НЕДIЛЯ, 23 ТРАВНЯ

ІНТЕР. 18.00 “Горобиновий вальс”. (Росiя, 2009 р.)
Драма/Iсторiя. Це iсторiя
про подвиг юних мiнерiв,
якi цiною свого життя знешкоджували мiннi поля i дороги. Вiдповiдно до ухвали
Держкомiтету
оборони,
в
1944-1946 роках на територiї
Вологодської областi проводилися роботи з розмiнування
Оштiнського району, звiльненого
вiд
нiмцiв.
Були
пiдготовленi мiнери - в основному 17-20-рiчнi дiвчата...
Режисери: А. Смирнов,
А.Семенова.
У ролях: С. Акежева, К. Андоленко, В. Ветров, С. Горобченко, В. Ланська.

* * *

0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Iндi”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Колишня”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Живий до запитання”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.20 Т/с “Воронiнi”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.25 Info-шок.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Т/с “Кадети”.
0.55 Мюзикл “Божевiльний
день, або Одруження
Фiгаро”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Колишня”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Живий до запитання”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.20 Т/с “Воронiнi”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
0.40 Репортер.
1.05 Т/с “Кадети”.
2.40 Третiй зайвий.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Т/с “Колишня”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.20 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.25 Info-шок.
0.40 Репортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Кадети”.
2.45 Третiй зайвий.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Моя адреса - Соловки. Не
ударте жiнку навiть квiткою.
4.15 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
4.30 Вчителю, перед iм`ям твоїм.

2.30 Третiй зайвий.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 Х/ф “Червонi дзвони”.
8.35 “Правда життя”. За крок до
смертi.
9.15 Т/с “CSI: Маямi”.
10.10 Т/с “Закон i порядок”.
11.05 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
13.05 “Вчинок”.
13.40 “Легенди бандитського
Києва”. Секретар Ленiна.
14.20 Х/ф “Червоний скорпiон”.
16.35 Х/ф “Сутичка в хуртовинi”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Група Зета 2”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Оперативний псевдонiм”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.25 Х/ф “Людина-москiт”.
3.00 “Свiдок”.
3.20 “Мобiльнi розваги”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.25 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.20 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.15 Х/ф “Червонi дзвони”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Група Зета 2”.
15.30 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.35 Х/ф “Строк давнини”.
18.35 “Речовий доказ”.
Дубенськi душогуби.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Група Зета 2”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 “Карнi справи”.
2.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.30 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Невiдома Україна.
5.20 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 Х/ф “Червонi дзвони”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Група Зета 2”.
15.30 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.35 Х/ф “Спекотне лiто в Кабулi”.
18.35 “Правда життя”. Таксисти:
на межi ризику.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Група Зета 2”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 19 14 травня 2010 р.
четвер, 20 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.50 Перевiренi кризою.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Полiгон.
13.00 Х/ф “Бризки шампанського”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Iндиго.
16.00 Д/с “Африка - зачарований континент”.
16.30 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
19.50 ПКЄ-2010. Щоденник.
20.00 “Батьки i дiти”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Хокей. ЧС. Чвертьфiнал.
В перервi: Свiт спорту,
Трiйка, Кено, Максима.
23.50 Погода.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Прес-анонс.
1.25 Парламентський день.
1.40 Пiдсумки дня.
1.50 Дiловий свiт.

2.10 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
4.35 Громадська варта.
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

“1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Кентервiльський
привид”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.10 Т/с “Район Мелроуз”.
11.45 Т/с “Руда”.
12.45 “Справжнi лiкарi”.
13.45 Т/с “Тiльки кохання”.
14.40 Т/с “Маргоша”.
15.45 “ТСН”.
16.00 “Справжнi лiкарi”.
17.00 “ДАЇшники”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “ДАЇшники”.
22.25 “З неба на землю”.
23.10 “ТСН”.
23.35 “Проспорт”.
23.40 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
0.15 Трилер “Таємнi агенти”.
2.20 “Документ”.

п’ятниця, 21 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.55 ПКЄ-2010. Щоденник.
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.30 Хокей. ЧС. Чвертьфiнал.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Кордон.
16.00 Iндиго.
16.30 Пазли.
17.25 Зворотний вiдлiк Євробачення.
18.00 Новини.
18.15 Магiстраль.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
19.50 ПКЄ-2010. Щоденник.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.00 Автоакадемiя.
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Пiдсумки дня.
2.05 Дiловий свiт.
2.20 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

“1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Гидке каченя”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.15 Т/с “Район Мелроуз”.
11.50 Т/с “Руда”.
12.55 “Справжнi лiкарi”.
13.55 Т/с “Тiльки кохання”.
14.50 Т/с “Маргоша”.
15.55 “ТСН”.
16.10 “Справжнi лiкарi”.
17.10 “ДАЇшники”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Бойовик “Хижак”.
22.20 Бойовик “Хижак 2”.
0.45 Х/ф “Слимак”.
2.20 “Документ”.

субота, 22 травня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.25 Свiт православ`я.
6.45 Крок до зiрок.
7.20 Мамо вiчна i кохана.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Прес-анонс.
9.15 Доки батьки сплять.
9.50 Так просто.
10.25 Хто в домi хазяїн?
10.55 ПКЄ-2010. Щоденник.
11.10 Розiграш квартири вiд
“Оранти”.
11.20 Вихiднi по-українськи.
11.45 “Тиждень моди”.
12.20 Парламент.
13.15 Наша пiсня.
14.05 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
15.00 Хокей. ЧС. Пiвфiнал.
17.25 Зворотний вiдлiк Євробачення.
18.05 ПКЄ-2010. Щоденник.

18.35 Фiнал ПКЄ-2009.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Погода.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Фiнал. “Баварiя” (Нiмеччина)
- “Iнтер” (Iталiя).
23.50 Вiльна гавань.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Пiдсумки дня.
1.50 Погода.
1.55 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
4.15 Далi буде...
4.45 Право на захист.
5.05 “Надвечiр`я”.
5.30 Хто в домi хазяїн?

“1+1”

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Суперзiрка”.
13.40 “Сищик Самоваров”.

неділя, 23 травня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.30 DW. Новини Європи.
7.00 Ера Здоров`я.
7.20 Персона.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Погода.
9.10 Пiдсумочки.
9.25 Антивiрус для дiтей.
9.45 Крок до зiрок.
10.25 Нова армiя.
10.55 ПКЄ-2010. Щоденник.
11.10 Муз.ua.
11.40 “Євробачення-2010”.
Конкуренти Альошi.
12.40 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Фiнал. “Баварiя” (Нiмеччина)
- “Iнтер” (Iталiя).
15.10 Благовiсник.
15.40 Книга. UA.
16.25 В гостях у Д. Гордона.
17.25 Зворотний вiдлiк Євробачення.

18.05 ПКЄ-2010. Щоденник.
18.25 Дiловий свiт. Тиждень.
19.05 Коло Олiмпiади.
19.40 Шлях до Кубка свiту з
футболу-2010. Камерун Швейцарiя.
20.30 Точка зору.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Хокей. ЧС. Фiнал. В
перервi: Трiйка, Кено,
Максима.
23.50 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.50 Коло Олiмпiади.
2.20 Телевистава “Зона ризику”.
5.35 Вихiднi по-українськи.

“1+1”

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.20 Х/ф “Аскарi”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”, 89 с.
11.00 М/ф “Троє з Простоквашина”.
11.15 “Смакуємо”.

3.20 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
3.50 Трилер “Таємнi агенти”.
5.35 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

2.30 Т/с “Коп”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.
4.55 Т/с “Коп”.

6.00 “Генрiх Гiммлер. Гонитва за
примарою”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
13.55 Т/с “Вкрасти у...”
15.00 “Визволителi. Пiвнiчноморцi”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Дихай зi мною”.
23.35 “Любов Полiщук. Жiнкасвято”.
1.00 “Воїни. Англiйськi лицарi”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.

6.20 Факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 Дiловi факти.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.40 “Бандитський Петербург”.
14.40 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.35 Т/с “Ливарний 2”.
17.45 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Ливарний 2”.
22.10 Comedy Club.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.

3.20 Судовi справи. Злочин i кара.
4.00 Т/с “Хто в домi господар?”
4.25 Т/с “Руда”.
5.15 Т/с “Тiльки кохання”.

3.40 “Судовi справи”.
4.20 Т/с “Коп”.
5.05 “Гiд по країнах свiту”.
Австралiя, як вона є.

ІНТЕР

6.10 “Воїни. Англiйськi лицарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
13.55 Т/с “Вкрасти у...”
15.00 “Любов Полiщук. Жiнкасвято”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
0.00 “Вiрю я. Iсторiя однiєї
перемоги”.
1.25 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Т/с “Коп”.
2.45 Т/с “Сусiди”.
3.10 “Знак якостi”.
15.40 “З неба на землю”.
16.25 “Анатомiя слави”.
17.20 Мелодрама “Божевiльна,
але прекрасна”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Комедiя “Кохання
Аврори”.
22.10 Т/с “Золотий ключик”.

ІНТЕР

6.00 М/ф.
6.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”.
10.00 “Городок”.
11.05 “Позаочi”.
12.05 “Найрозумнiший”.
14.05 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
16.10 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
18.00 Концерт “Легенди Ретро
FM”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Пiд знаком зодiаку”.
22.30 Х/ф “Снiгур”.
0.25 Х/ф “Побачення на одну нiч”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
3.00 Т/с “Коп”.
3.45 “Позаочi”.
4.25 “Знак якостi”.
4.55 Т/с “Коп”.
11.55 Комедiя “Джордж iз
джунглiв”.
13.50 “Мiняю жiнку”.
15.05 Комедiя “Кохання Аврори”.
17.00 Комедiя “Золотий ключик”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Криве дзеркало”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.15 Бойовик “Хижак 2”.
1.30 Драма “Дiти з Хуанг Шi”.
3.35 Х/ф “Жага екстриму”.

ІНТЕР

6.00 Х/ф “Пiди, розберися”.
7.30 М/ф.
8.10 “Армагеддон тварин”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
11.20 Х/ф “Доглядальниця”.
13.30 Мiстечко.
14.35 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 “БУМ”.
18.00 Х/ф “Горобиновий вальс”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Кохання на сiнi”.
23.00 “Близнюки. Диво в утробi”.
1.05 “Подробицi тижня”.
2.00 Т/с “Коп”.

ICTV

ICTV

6.10 Служба розшуку дiтей.
6.20 Факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 Дiловi факти.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.45 Х/ф “Карантин”.
15.40 Т/с “Ливарний 2”.
17.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є.
Фроляк.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
20.25 Х/ф “Будинок Великої
матусi”.

ICTV

6.05 Факти.
6.35 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.05 Погода.
7.10 Добрi новини з Є. Фроляк.
7.20 Х/ф “Контакт”.
10.15 Козирне життя.
10.55 “Смак”.
11.30 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.40 Квартирне питання.
13.35 Спорт.
13.40 Наша Russia.
14.05 Х/ф “Будинок Великої
матусi”.
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.05 Наша Russia.
19.30 Велика рiзниця поукраїнськи.
20.35 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: Прокляття “Чорної
перлини”.
23.40 Прожекторперiсхилтон.
0.25 Третiй тайм.
2.50 “Армагеддон тварин”.
3.45 “Формула кохання”.
4.30 Т/с “Коп”.

ICTV

5.45 Факти.
6.00 Х/ф “З`являється Данстон”.
7.30 Погода.
7.35 Третiй тайм.
8.05 “Смак”.
8.50 Анекдоти по-українськи.
9.15 Прожекторперiсхилтон.
9.55 Квартирне питання.
10.50 Ти не повiриш!
11.40 Козирне життя.
12.15 Iнший футбол.
12.50 Спорт.
12.55 Пiд прицiлом.
13.55 Провокатор.
14.50 Х/ф “Смерть i життя Боббi
Зi”.
16.50 Наша Russia.
17.20 Велика рiзниця поукраїнськи.
18.45 Факти тижня з О. Соколовою.
19.30 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: Скриня мерця”.
22.55 Помилаандерсон.
23.20 Голi i смiшнi.

0.10 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
2.05 Спорт.
2.15 Х/ф “Коло друзiв”.
3.40 Факти.
4.15 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Творець президентiв”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Снiгове кохання, або
Сон в зимову нiч”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Удвох
проти всiх”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Моя правда. Аврам
Руссо. Покаяння”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Паралельний свiт”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
22.25 Голi i смiшнi.
23.00 Бокс. Бiй за титул
Чемпiона Європи за
версiєю ЄBA: Валентин Куц
проти Сема Рукундо.
0.00 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.35 Спорт.
1.50 Х/ф “Гравець”.
3.50 Факти.
4.20 Х/ф “Обговоренню не
пiдлягає 2”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05 Х/ф “Застава в горах”.
10.50 Х/ф “В зонi особливої
уваги”.
12.45 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
14.35 Х/ф “Випадок в квадратi
36-80”.
16.00 Х/ф “Одиночне плавання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Кавказька полонянка, або Новi пригоди
Шурика”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Україна має талант!
Другий шанс”.
23.25 Х/ф “Кидали в грi”.
0.55 Х/ф “Обговоренню не
пiдлягає 2”.
2.40 Х/ф “Гравець”.
4.40 Помилаандерсон.

СТБ

4.55 “Руйнiвники мiфiв”.
6.35 Мюзикл “Сорочинський
ярмарок”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.30 “Х-Фактор. Країна чекає”.
10.55 “ВусоЛапоХвiст”.
12.00 Х/ф “Кидали в грi”.
14.00 “Україна має талант!”
16.10 “Х-Фактор. Країна чекає”.
16.50 “Україна має талант!
Другий шанс”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Кавказька полонянка,
або Новi пригоди Шурика”.
20.50 “Кавказька полонянка
або Iншi пригоди Шурика”
Невiдома версiя”.
21.50 “Моя правда. Аврам
Руссо. Покаяння”.
22.50 “Зоряне життя. Вiтчими
зiрок”.
23.50 “Паралельний свiт”.
0.45 Т/с “Новий Амстердам”.
1.35 Х/ф “Смерть i життя Боббi Зi”.
3.05 Iнтерактив. Тижневик.
3.20 Х/ф “Бiблiя”.

СТБ

5.20 “Руйнiвники мiфiв”.
7.00 Х/ф “У двох кiлометрах до
Нового року”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Баламут”.
13.55 “У пошуках iстини. Микита
Хрущов: кривавий блазень
Кремля”.
14.55 “Слiдство вели. Живi
iграшки”.
15.55 “Правила життя. Битва
дiєт”.
16.55 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чорнi
i бiлi”.
20.00 Х/ф “Час щастя”.
22.10 Х/ф “Гра в пiжмурки”.
0.10 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.15 Х/ф “Вiдпустка за власний
рахунок”.
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0.55 Мюзикл “Снiгова королева”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Колишня”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.25 Info-шок.
0.45 Репортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Кадети”.
2.50 Третiй зайвий.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Моя адреса - Соловки.
Навiщо переводити
Вергiлiя.
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Мюзикл “За двома
зайцями”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Колишня”.
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15 Т/с “Крузо”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.35 Т/с “Воронiнi”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.20 Репортер.
23.45 Х/ф “Факультет”.
1.40 Третiй зайвий.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Костянтiн Степанков.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
0.50 Мюзикл “Попелюшка”.
2.50 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Х/ф “Володар Всесвiту”.
7.00 Х/ф “Бунтарка”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
10.00 Зорянi драми.
10.55 Iнтуїцiя.
12.00 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
13.45 Даєш молодь.
14.25 Хто проти блондинок?
15.30 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.35 Фабрика. Суперфiнал.
Повтор.
19.55 Х/ф “Ворошилiвський
стрiлок”.
22.00 Х/ф “Подвiйне звинувачення”.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Екс-коханець”.
1.55 Третiй зайвий.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Костянтин Степанков. Спогади пiсля життя. Фiльм 4.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.
3.40 Благословляю i молюся.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Х/ф “Дiвчина з води”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.15 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
9.35 Руйнiвники мiфiв.
10.40 М/ф “Дорога на Ельдорадо”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.10 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Х/ф “Ворошилiвський
стрiлок”.
20.00 Фабрика. Суперфiнал.
Концерт.
22.25 Файна Юкрайна.
23.10 Фабрика. Суперфiнал.
Голосування.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Первiсний страх”.
2.20 Третiй зайвий.
3.05 Студiя Зона ночi. Культура.
3.10 Точка роси.
4.05 Студiя Зона ночi. Культура.

4.15 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
4.35 Саша Путря.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Скiфи.
5.00 Невiдома Україна.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.05 Х/ф “Червонi дзвони”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Група Зета 2”.
15.25, 21/55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.30 Х/ф “Полювання на
сутенера”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Група Зета 2”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.25 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.
3.50 Пiд знаком бiди.
4.30 Iсторiя кiно України.
4.55 Студiя Зона ночi.
5.00 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.45 Х/ф “Полювання на сутенера”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Група Зета 2”.
15.25 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.30 Т/с “Полювання на генiя”.
18.35 “Самооборона”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Спекотний листопад”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Х/ф “Напролом”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.10 Країна людей.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Невiдома Україна.
5.35 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 “Iсторiя українських земель”.
8.05 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.05 “Вайп Аут”.
10.05 Т/с “Полювання на генiя”.
12.05 “Король рингу”.
13.45 Д/ф “Скелет Остапа
Бендера”.
14.40 Х/ф “Спекотний листопад”.
16.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
19.00 Х/ф “Оперативна розробка 2”.
21.00 Х/ф “Вiйна Логана”.
23.00 Х/ф “Найсильнiший удар 2”.
1.00 Х/ф “Напролом”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.
4.30 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.10 Хто вони - дiти-iндиго?
4.35 Вiчний хрест.
5.05 Студiя Зона ночi.
5.10 Таємницi української
нацiональної кухнi.

НТН

6.00 “Бокс. Найкращi бої”.
6.55 “Iсторiя українських земель”.
8.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.00 “Вайп Аут”.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
12.25 “Легенди бандитського
Києва”. Вiйна авторитетiв.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.50 “Самооборона”.
15.25 “Речовий доказ”. Дубенськi
душогуби.
16.00 Т/с “Виклик”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Право на помилування”.
23.00 Х/ф “Людина-скелет”.
0.55 Х/ф “Найсильнiший удар 2”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.
4.30 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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№ 19 14 травня 2010 р.
ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО

ЧИ МАЮ Я ПРАВО ВИМАГАТИ У РОБОТОДАВЦЯ ЗА НЕСВОЄЧАСНОЇ ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ
КОМПЕНСАЦІЮ У ЗВ’ЯЗКУ З ІНФЛЯЦІЄЮ, І ЯКИМ ЧИНОМ ВОНА НАРАХОВУЄТЬСЯ?
ВідзнаНарахування відшкодування на бор- нарахувати компенсацію в розмірі майже
чимо, що це
ги по зарплаті, які утворилися після 2001 2%.
А якщо припустити, що в березні 2010 лише схемароку, регулює Закон “Про компенсацію
громадянам втрати частини доходів у року підприємство вирішило повернути тичний призв’язку з порушенням термінів їх випла- працівникові борг за листопад і грудень клад, оскільки
ти”. Документ стосується всіх доходів 2008-го - по 2 тисячі гривень за кожний у призначенні
(зарплат, пенсій, стипендій, соціальних місяць, то компенсація листопадової відшкодування
можуть
виплат і т. ін.), нарахованих із 1 січня 2001 зарплати становитиме:
2000 гривень х 19 відсотків (приріст бути різні нюроку.
Компенсація нараховується на зарп- індексу інфляції, розрахований для лис- анси.
Але якщо
лату, з якої вже вираховані всі обов’язкові топада 2008 року) = 380 гривень.
підприємство
Компенсація грудневої зарплати:
податки і збори, з урахуванням приросту
2000 гривень х 16,5 відсотка (приріст видасть борги
індексу інфляції за період затримки. Щоб
розрахувати суму відшкодування, слід по- індексу інфляції, розрахований для груд- по зарплаті без відшкодування, дії працедавця можна оскаржити в суді. Крім того,
множити зарплату на відповідний індекс. ня 2008 року) - 330 гривень.
Таким чином, працівникові разом із при Міністерстві праці і соціальної поПричому для кожного місяця застосовузарплатою за два місяці (4 тисячі гривень) літики України цілодобово працює гається індекс саме за даний місяць.
Якщо у березні 2010 року, наприклад, у березні мають виплатити і компенсацію ряча лінія, яка займається, зокрема, і
повернули заборгованість зарплати за сі- за ці місяці. 380 гривень + 330 гривень = питаннями, пов’язаними із затримкою
зарплати, її номер: 0-800-507-309.
чень цього ж року, роботодавець повинен 710 гривень.

ІНІЦІАТИВА ЗНИЗУ

ТІЛЬКИ РАННЯ ДІАГНОСТИКА
ДОЗВОЛЯЄ ЗБЕРЕГТИ
ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я
14 травня українців запрошують безкоштовно
перевірити родимки з метою виявлення меланоми

Ті, хто має ознаки злоякісного переродження родимок, зможуть у цей день в усіх районних, міських та обласних дерматовенерологічних диспансерах України
безкоштовно пройти профілактичні скринінгові огляди на предмет виявлення меланоми. У столиці безкоштовну діагностику 14 травня можна буде здійснити з
9 до 18 години в Інституті дерматології і косметології
доктора БОГОМОЛЕЦЬ.
Європейський день діагностики меланоми - найнебезпечнішої злоякісної пухлини на шкірі, який відзначається 12 травня, і проведення якого в нашій країні торік ініціювала доктор медичних наук, професор
Ольга Богомолець, має на меті підвищення культури
здоров’я населення, зокрема, і в ставленні до новоутворень на шкірі. До речі, під час минулорічного Дня
меланоми фахівці її клінініки, обстеживши 232 людини,
виявили 8 меланом і 10 випадків захворювання на рак
шкіри.
Цього року огляд пацієнтів у Інституті дерматології і
косметології доктора Богомолець здійснюватиметься
за новітньою методикою скринінгу, що дасть змогу обстежити великі групи населення. Його рекомендується
пройти всім громадянам, які належать до груп ризику
хоча б за двома ознаками злоякісного перетворення
родимки. А це - збільшення її розміру, появу асиметрії, нерівного краю, зміну кольору, появу кірочок або
кровоточивості.
Надія ЮРЧЕНКО.

КОНТРОЛЬ

НА РИНКУ
СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ
Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції на ринках Київщини, у тому числі на регіональному
ринку скрапленого газу.
Як свідчать дані моніторингу за період лютий - березень
середня ціна реалізації скрапленого газу зросла на 15,6%.
На ринку скрапленого газу в Київській області діє 47 підприємств, які реалізують даний товар через мережу близько
137 АГЗС. На жаль, не всі суб’єкти господарювання під час
підвищення закупівельної ціни на скраплений газ виходять із
фактичних затрат (витрат) своїх підприємств. Дехто намагається під час збільшення закупівельної ціни на одну величину
одночасно підняти роздрібну ціну на значно вищу величину,
незважаючи на відсутність економічного обґрунтування такого збільшення. Отже, такі дії учасників зазначеного ринку несуть у собі ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції як у вигляді зловживання монопольним
(домінуючим) становищем, так і у вигляді антиконкурентних
узгоджених дій. За результатами аналізу ринкової ситуації
відділення буде порушувати справи і накладати штрафні санкції, як це зроблено за антиконкурентні дії на ринках світлих
нафтопродуктів. Крім того, на регіональному ринку скрапленого газу трапляються випадки узгоджених дій учасниками
ринку без отримання попереднього дозволу органів АМКУ, у
вигляді придбання цілісного майнового комплексу або оренду певної кількості АГЗС, що в свою чергу призводить до обмеження конкуренції на зазначеному ринку. Звертаю увагу,
що всі учасники ринку на необхідність отримання дозволів
органів АМКУ у випадку узгоджених дій, що дасть можливість
уникнути відповідальності та штрафних санкцій (до 5 відсотків
доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товару) за останній звітний рік).
У разі виявлення порушень з боку учасників ринку
скрапленого газу, кожен громадянин має право звернутися до відділення АМКУ із заявою за адресою: 01196,
м.Київ, пл. Л.Українки,1.
Все приховане стає явним, і ті, хто намагається обійти закон, використовуючи цінову ситуацію на власну користь, мали
б пам’ятати, що у випадку виявлення зазначених порушень з
боку учасників ринку скрапленого газу порушникам загрожують штрафні санкції у розмірі до 10 відсотків доходу (виручки)
суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товару) за
останній звітний рік.
Н.ДОКТАРЕНКО,
голова відділення АМКУ.

ДОПОМОГА НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА
СОЦПОБУТ: ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВІ ЦІ ВИПЛАТИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
Такі допомоги виплачують лише
працівникам, які є в Переліку посад
працівників державних і комунальних
бібліотек, які провадять культурну,
освітню, інформаційну, науководослідну, методичну діяльність, наведеному в додатку до Порядку виплати
доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженому постановою
КМУ від 22.01.05 р. №84. Право на
їх виплату дає ст. 30 Закону України
“Про бібліотеки і бібліотечну справу”
від 27.01.95 р. №32/95-В. А п. 3 постанови КМУ від 22.01.05 р. №84 підтверджує їх обов’язковість.

БЕЗ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
НЕМОЖЛИВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
З моменту прийняття Закону України «Про державну службу» у 1993
році державна служба в Україні фактично стала окремим інститутом нашого суспільства. Згідно цього Закону державна служба - це
професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах
та їх апараті і реалізують сумлінно урядову політику.
Вагомим чинником у формуванні
та реалізації політики є відбір кадрів,
які є фахівцями і можуть стати командою, спроможною своєчасно надавати
державно-політичні послуги громадянам, що звертаються з різних причин і
покладають надії на орган державної
влади. Саме професійна державна
служба - і це переконливо доводить досвід усіх розвинених країн - є запорукою
успішної реалізації реформ та сталого
розвитку країни.
Для проведення єдиної державної
політики та функціонального управління державною службою постановою
Кабінету Міністрів України від 2 квітня
1994 року № 209 було створено Головне
управління державної служби при Кабінеті Міністрів України, яке згодом Указом Президента України від 2 жовтня
1999 року трансформоване в Головне
управління державної служби України
та згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2007 р. №1180
- є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується
та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра Кабінету Міністрів України.
Завданням Головдержслужби є
створення умов для подальшого розвитку професійної державної служби, підвищення соціального статусу
державних службовців відповідно до
європейських стандартів, в основні
завдання якого входить: забезпечення разом з іншими державними органами реалізації загальних напрямків
державної політики в центральних та
місцевих органах державної виконавчої влади, в місцевих радах народних
депутатів та їх органах.
З метою здійснення повноважень
Головдержслужби України в регіонах
з 1 січня 2005 року утворені територіальні управління Головдержслужби
України, які є відповідно підзвітними
та підконтрольними Головдержслужбі
України.
Для виконання повноважень щодо
проведення єдиної державної політики
у сфері державної служби та функціонального управління державною службою в м. Києві та Київській області наказом Головдержслужби від 16.09.09 року
№ 248 (зі змінами від 13.11.09 року №
334) Управління державної служби Головного управління державної служби
України в м. Києві з 1 грудня 2009 року
реорганізоване в Управління державної
служби Головного управління державної
служби України в м. Києві та Київській
області.
Воно є територіальним органом,
підзвітним та підконтрольним Головдержслужбі.
У складі Управління три структурних
підрозділи: відділ реалізації державної політики у сфері державної служби
та місцевого самоврядування, відділ
організаційно-кадрової роботи та документообігу і відділ консультативноправової роботи.
Основні завдання Управління:
- участь у забезпеченні реалізації
державної політики у сфері державної
служби в м. Києві та Київській області;
- забезпечення дотримання державними органами вимог законодавства з
питань державної служби та боротьби з

корупцією, а також єдиних вимог щодо
професійної відповідності кандидатів
на зайняття вакантної посади державного службовця;
- участь у проведенні адміністративної реформи.
Управління відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює контроль за дотриманням визначених законодавством умов
реалізації громадянами права на державну службу;
- надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
- веде комп’ютерний облік даних про
державних службовців четвертої-сьомої
категорій у межах території, на яку поширюється компетенція Управління,
надає державним органам методичноконсультаційну допомогу щодо впровадження в роботу відповідних кадрових
служб локальної системи “Картка” єдиної державної комп’ютерної системи
“Кадри”, здійснює контроль, узагальнення та аналіз даних і подає відповідну
інформацію Головдержслужбі;
- координує здійснення підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування;
- проводить у межах своїх повноважень перевірку дотримання державними органами вимог законодавства з
питань державної служби та боротьби
з корупцією, інформує про її результати Головдержслужбу, бере участь у
здійсненні заходів щодо запобігання
проявам корупції серед державних
службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування;
- вносить в установленому порядку
пропозиції керівникам державних органів щодо скасування рішень з питань
державної служби, прийнятих усупереч
законодавству, а також щодо усунення виявлених недоліків та притягнення
до відповідальності винних державних
службовців;
- за рішенням начальника Головдержслужби бере участь у проведенні службових розслідувань стосовно державних
службовців;
- здійснює контроль за порядком
ведення та зберігання особових справ
державних службовців, формуванням
і використанням кадрового резерву,
проведенням конкурсного добору на
зайняття посад державних службовців,
атестації та щорічної оцінки виконання
ними своїх обов’язків, узагальнює їх результати та подає відповідну інформацію Головдержслужбі;
- здійснює консультаційне і методичне забезпечення з питань державної
служби та служби в органах місцевого
самоврядування;
- надає методично-консультаційну
допомогу у створенні і забезпеченні
функціонування системи управління
якістю в органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування;
- організовує проведення функціонального обстеження місцевих органів
виконавчої влади та вносить за його
результатами Головдержслужбі пропозиції щодо упорядкування їх функцій та удосконалення структури, надає
методично-консультаційну допомогу в

проведенні такого обстеження територіальним органам центральних органів
виконавчої влади;
- бере участь у межах своїх повноважень у реалізації проектів і виконанні
програм у сфері вдосконалення державного управління та державної служби, зокрема міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної
допомоги;
- аналізує та узагальнює інформацію
про потреби у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, запобігання проявам корупції, бере
участь у формуванні державного замовлення на професійне навчання зазначених осіб, вносить відповідні пропозиції
Головдержслужбі;
- координує в межах своїх повноважень організацію професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
в центрах перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, регіональних інститутах Національної
академії державного управління при
Президентові України та вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями
галузі знань “Державне управління”;
- надає методично-консультаційну
допомогу кадровим службам державних органів та органів місцевого самоврядування в організації ведення обліку
та моніторингу працевлаштування випускників, які навчалися за державним
замовленням за спеціальностями галузі
знань “Державне управління”.
Також Управління державної служби в м. Києві та Київській області щорічно веде певну роботу по організації
Всеукраїнських конкурсів: щодо поширення кращого досвіду роботи
органів виконавчої влади з громадськістю, проводить Всеукраїнський
конкурс “Приязна адміністрація”; з
метою зростання професіоналізму,
відкритості та інституційної спроможності державної служби бере участь в
організації та проведенні Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець»; Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних
службовців у цілях зміцнення здоров’я
киян і жителів області, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей, залучення їх до регулярних занять фізичною культурою і
спортом, пропаганди здорового способу життя.
Узявши все краще зі світового досвіду, стоячи міцно на засадах національних традицій і особливостей, державна
служба на сьогодні є цілком розвиненою державною інституцією, без якої
неможливий поступальний розвиток
України.
З цієї публікації ми починаємо низку
статей про роботу Управління державної служби Головдержслужби України в
м. Києві та Київської області.
Всі пропозиції та побажання можна надсилати за адресою:
04071, м. Київ, вул. Хорива, 36,
Е-mаіl: kudsua@meta.ua
http://guds.gov.ua/sub/kiev
Тел. 425- 55-99,
факс 425-51-51.
О.БОНДАРЕНКО,
Г.РОМАНЮК.
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ПОГОДА У ДОМІ

ГЕРАНЬ МИРИТЬ

Серед кімнатних рослин, що приносять користь своєю енергетикою, лідирує герань. Вона вважається індикатором енергетики приміщення, оскільки дуже добре
квітне і розвивається пишним кущем в енергетично неблагополучних місцях. В принципі, негативна енергія для
герані — їжа, і вона прагне впіймати її будь-де. Вібрації
втоми, напруги герань просто “ковтає”, перетворюючи її
на розкішні квіти.
Довго сперечатися, злитися, конфліктувати в кімнаті,
де росте герань, не вийде: енергія роздратування спочатку виявиться дуже “розрідженою”, а потім і зовсім зійде нанівець.

ФІАЛКА НЕ ТЕРПИТЬ СВАРОК

Фіалку називають “квіткою-вихователем” — її енергетика більше взаємодіє з дитячою енергетикою. Фіалка
“гасить” агресію, дратівливість, примхливість. Ймовірно,
цю здатність вона розвинула не тільки з добрими намірами: фіалки погано виживають і майже не квітнуть в
атмосфері сварок і скандалів. Літні люди — теж підопічні
фіалок, їх вона “умовляє” не бурчати.
Учені з’ясували: якщо не просто чекати від рослини
допомоги, а періодично щиро спілкуватися з нею і до-

У САДУ І НА ГОРОДІ

глядати за нею, енергетична дія квітки стане набагато
потужнішою. Не ставтеся до свого зеленого друга абияк і лише з вигодою для себе, інакше він, віддавши вам
всі свої сили, просто зачахне.

АЛОЕ ОМОЛОДЖУЄ

Алое — унікальна рослина, її цілющі сили загальновідомі,
їм
відповідає й
енергетика.
Вібрації алое
вирівнюють
деформовані хворобою
енергонитки
біополя людини, укріплюють їх. Сусідство алое з
людиною має
омолоджуючу
дію. От чому
алое дуже корисно розташовувати в кімнатах ослаблених
людей та людей похилого віку.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

ЧИ ВАРТО ПРАЦЮВАТИ ДО ЗНЕМОГИ?
Для чого ви кожного дня працюєте, вибиваючись із сил? Навіщо постійно
звалюєте на себе вантаж турбот і відповідальності? Та чи завжди ви домагаєтеся того, до чого прагнете? Часом замість того, щоб радіти життю, ви
відчуваєте смертельну втому, у вас усе болить, ви погано спите... Ви будуєте великі плани на вихідні, але, насилу допрацювавши до суботи, розумієте,
що сил немає навіть на те, щоб відпочити! У чому справа? Ви давали колинебудь собі відповідь на ці питання? Якщо ні, ми спробуємо це з’ясувати за
допомогою професора Інституту кардіології ім. Стражеска Олега Сергійовича СИЧОВА.
- Справа у серці. Його ресурси,
на жаль, не безмежні і до групи ризику входять й ті, хто про це навіть не
підозрює. Молоді, активні, добре забезпечені стають вразливими з однієї причини: працюючи до знемоги,
вони переоцінюють можливості свого організму. А він не всесильний!
До мене часто звертаються менеджери середньої ланки у віці 35-40
років зі скаргами на те, що раніше,
вони могли працювати по 12 годин
на день. Одного вихідного дня, проведеного в колі сім’ї, їм було достатньо, щоб відпочити і повністю відновити сили. А тепер вже через три дні
інтенсивної роботи вони відчувають
себе вичавленим лимоном - не можуть повноцінно працювати, швидко
приймати рішення, концентрувати
увагу на головному. Найсумніше, що
до певної пори людина не розуміє, що
серйозно хвора, а потім абсолютно
несподівано для себе опиняється на
лікарняному ліжку, втрачає працездатність на довгий час, а то й на все життя. У нас, лікарів, навіть з’явився такий
термін - “ділова” хвороба.
- Чи можна її уникнути?
- Можна, якщо вчасно звернутися до лікаря! Тоді, коли є шанс подолати хворобу у зародку. В нашій клініці розроблена спеціальна програма,
яка покликана виявляти проблеми
із серцево-судинною системою на
ранніх її стадіях.
- Які симптоми повинні настрахати хворого і примусити звернутися до кардіолога?
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- Мотивом для звернення до фахівців може бути: біль у серці, біль у
грудній клітині, здушення за грудиною, головний біль, запаморочення.
Якщо при черговому відвіданні терапевта, він виявить у вас підвищений
артеріальний тиск, тахікардію - часте
серцебиття, перебої у роботі серця,
слід негайно провести кардіологічне
обстеження в стаціонарі. У випадку,
коли ви самі стали помічати задишку,
що часто з’являється при незначних
навантаженнях, або задишку в стані
спокою, набряки ніг або зниження
фізичної витривалості, тут також необхідно відвідати кардіолога.
- Серйозне обстеження вимагає часу! До того ж зайнята людина не завжди може дозволити собі
два тижні стаціонару...
- Саме тому розроблена спеціальна програма обстеження, так би
мовити, без відриву від роботи. У
основі її лежить добовий моніторинг
роботи серця в умовах реального
життя. Вранці, наприклад, людина
прокидається з непоганим артеріальним тиском. Потім вона поспіхом
збирається на роботу, їде по забитому пробками місту, проводить напружені наради... Тиск здійснює різкий
стрибок. Зосереджена на роботі людина цих симптомів не помічає. Тим
часом тиск залишається підвищеним
до 18 годин на добу, серце зазнає
кисневого голодування і колосальних перевантажень не тільки після
емоційних струсів, але навіть після
звичайної їжі.

Добовий моніторинг - абсолютно безболісна процедура, що не вимагає від пацієнта зміни звичного
способу життя. Достатньо протягом
доби носити при собі невеликий легкий прилад.
- Це вражає. А часу на лікування, як і раніше, не вистачає...
Як бути?
- Грамотний підбір сучасних медичних препаратів дозволяє скоротити тривалість лікування до мінімуму.
У середньому курс займає 15 днів.
Пацієнт може пройти його у денному стаціонарі, де досить проводити
лише кілька годин на день. Можливе й лікування на дому - у будь-який
зручний час! Позитивний ефект буде
закріплено на багато років. Розроблені методики лікування дозволяють зменшити дозу препаратів і
збільшити ефективність за рахунок їх
кращого засвоєння організмом.
- Чи всі люди однаково схильні
до ризику серцево-судинних захворювань?
- Звичайно ж ні. Адже багато що
залежить не тільки від спадковості,
але й від способу життя, вміння поєднувати трудові зусилля із відпочинком.
До чинників ризику розвитку
серцево-судинних захворювань прийнято відносити часті стресові ситуації, малорухомий спосіб життя, підвищену масу тіла, цукровий діабет,
куріння та інші шкідливі звички. Також потрібно враховувати, що чоловіки більш схильні до цієї небезпеки.
Потім - особливо уважним до свого
серця треба бути всім, хто перетнув
40-річний рубіж. Жінки ризикують
отримати серцево-судинні проблеми у постменопаузальний період.
Універсальним чинником ризику є
підвищений артеріальний тиск, а також подагра.
Бесіду вів
Ярослав ШЛАПАК.

“ХОРОШИ ВЕСНОЙ
В САДУ ЦВЕТОЧКИ…”

У травні присадибній ділянці треба приділити багато часу.
Якщо недостатньо дбати, то надалі це може позначитися на
стані рослин.
У цей час можна висаджувати дерева і кущі, але вирощені
в контейнерах. Саджанці з відкритою кореневою системою
висаджувати вже пізно.
У декоративних кущів (мигдаль трилопастий і низький,
смородина золотиста і криваво-червона), що відцвіли, підрізують гілки. Вересові, рододендрони, азалії мульчують сосновою корою. У рододендронів і азалій видаляють суцвіття, що
відцвіли, а у вересових, коли вони перестають квітнути, лише
підрізують гілки, щоб кущі стали густішими і щільнішими. У
бузку зрізають паростки із суцвіттями, що відцвіли. У бузку і
троянд видаляють кореневі паростки – вони можуть розростися дуже сильно і заглушити прищеплену частину куща.
Дерева і кущі після цвітіння удобрюють багатокомпонентним (комплексним) добривом або компостом. Щоб фруктові
дерева добре плодоносили, треба наприкінці місяця видалити частину фруктових зав’язей, прибираючи найдрібніші, слабо розвинені, пошкоджені та з плямами.
Якщо ви збираєтеся посіяти газон, це теж можна зробити
у травні. У другій його половині зазвичай висаджують жоржини і канни, які можна спочатку виростити у вазоні, а потім,
коли підростуть, висадити у відкритий грунт.
Компостник можна наповнювати будь-якими органічними
залишками з ділянки або будинку. Їх потрібно регулярно виполювати і доцільно використовувати для приготування компосту.
Компостну масу бажано перемішувати або проколювати
вилами. Накопичена органічна маса повинна завжди бути
трохи зволоженою. Щоб не утрудняти себе постійним перемішуванням отриманої маси, можна використовувати біодобавки. До кінця літа з дна посудини можна буде брати готовий
компост для удобрення рослин.
Поліпшувати якість грунту можна, висіваючи певні види
трав’янистих рослин. У родючий і середньої якості грунт, нейтральний і з невисоким рівнем кислотності можна сіяти: конюшину персидську, редьку, ріпак, соняшник, віку посівну та її
суміш з польовим горохом, вівсом або гречкою.
Легкі та кислі грунти поліпшують за допомогою люпину
(білого, синього, жовтого і вузьколистного). У виснажений
грунт висівають овес. Для будь-якого грунту підходять фацелія і гірчиця.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПІД
ЧАС ВИБОРУ ОКУЛЯРІВ?

Виявляється, сонцезахисним окулярам уже більше
300 років. І відколи вони завоювали наші серця, кольорове скло не лише мода, але ще й атрибут здоров’я.
Наприклад, зелене скло особливо рекомендуються
літнім людям і тим, хто страждає від глаукоми. Зелений
колір розслабляє нервову систему, викликає почуття
комфорту. Під час носіння зелених окулярів відтік внутрішньоочної рідини відбувається краще, і внутрішньоочний тиск знижується.

Коричневе скло збільшує світлотіні, затінює освітлені зони і створює почуття наповненості і глибини. Найбільше воно підходять тим, у кого косоокість.
Сині фільтри найкраще захистять від сліпучого сонця, а також інфрачервоних променів.
Червоні, жовті, помаранчеві - збуджують нервову
систему і підвищують внутрішньоочний тиск, що призводить до спазму і звуження шляхів, якими відходить внутрішньоочна рідина. Хоча жовтим фільтрам мають надавати перевагу водії під час сильного туману або вночі.
Відносно заломлення світла, різниці між скляними і
пластиковими фільтрами немає. Є різниця лише в терміні
придатності окулярів. Пластик завжди швидше дряпається, тому такі окуляри треба частіше обновляти.

БАНАНИ - ІДЕАЛЬНА ЇЖА, ЩОБ ПЕРЕКУСИТИ
особливо для тих, хто не має часу або можливостей на обід

По-перше, банани багаті корисними вуглеводами і швидко
вгамовують голод. Один банан
містить у середньому 60-80
калорій. Тому, якщо ви хочете
залишатися стрункою, норма
в день — один-два банани, не
більше.
А в кінці минулого століття вчені довели ще й те, що в
бананах містяться речовини,
близькі за структурою до так
званих гормонів щастя - серотоніну і ендорфінів. Ці речовини збільшують прилив сил і відчуття насолоди. Підвищується і
розумова працездатність. А калій і магній, що містяться в бананах, зменшують ймовірність
емоційних зривів. І це головна
цінність бананів у пору весня-

ного авітамінозу і депресій.
При захворюваннях підшлункової залози і шлунку
свіжі фрукти і овочі нерідко
доводиться виключати з раціону. Єдиний фрукт, на який це
правило не розповсюджується
- банан. Він не збільшує виділення травних соків, а ніжна
м’якоть обволікає стінки шлунку. Багато людей, які страждають виразковою хворобою
шлунку, стверджують, що банани полегшують біль. Тому,
якщо ви схильні до гастриту
або виразкової хвороби, їжте
щодня 1-3 банани.
До речі, італійці використовують банани і як снодійний
засіб. Для приготування цілющого напою потрібно подрібни-

ти один банан, а потім змішати
його з 50 г коньяку, додавши ма-

леньку щіпку кориці. Пити на ніч
маленькими ковтками.
У Мексиці бананами лікують
кашель. Один плід банана розминають до утворення кашки,
додають мед і вживають по столовій ложці 3-4 рази на день.
Банани - чудове джерело
калію. Цей мінерал необхідний
серцевому м’язу, а також печінці і головному мозку. Недостатність калію в організмі може
викликати аритмію, нічні судоми
м’язів ніг. Тому кардіологи рекомендують заповнювати запаси
калію за допомогою бананів - і
корисно, і смачно. Добова норма калію міститься в трьох плодах.
Банани чудово і швидко засвоюються, в них мало кліткови-

ни. Тому дієтологи радять включати ці фрукти в раціон хворих,
які видужують після інфекцій і
операцій. Корисні банани і пацієнтам онкологічних клінік в періоди хіміо- і променевої терапії.
При купівлі звертайте увагу
на те, що хороший стиглий банан має соковитий жовтий колір, гладеньку, блискучу шкірку
без зелені і темних плям. Дрібні
“веснянки” на поверхні не рахуються. Це ознака того, що фрукт
набрав максимальну цукристість і його потрібно з’їсти того ж
дня. А ось чорнота, що покриває
поверхню банана, свідчить про
те, що фірмі-постачальникові
не вдалося належним чином
зберегти свою продукцію. Такі
фрукти краще не купувати.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОСТАТІ

ЙОГО ІМ’Я - СЕРЕД СВІТОВИХ ГЕНІЇВ
15 травня -165 років від дня народження І.І. Мечникова (1845-1916),
українського вченого

Багато наук сперечаються між собою, хто він, Ілля Мечников, - біолог і патолог, чи зоолог і ембріолог, бактеріолог й імунолог, чи батько світової геронтології і творець теорії імунітету і запалення? І три країни ніяк не можуть поділити
видатного вченого - одного з останніх енциклопедистів ХХ століття.
Україна вважає Мечникова своїм, бо народився
в ній, працював тут чверть
віку, Росія - своїм, оскільки
багато творів писав російською, здобував славу для
Російської імперії. Франція
також відстоює право пишатися ним, адже останню
чверть життя працював у
Парижі, де отримав найвищу наукову нагороду Нобелівську премію. І прах
свій заповів бібліотеці Пастерівського інституту.
Ілля Ілліч Мечников
народився в селі Іванівка
Куп’янського повіту Харківської губернії в сім’ї
гвардійського офіцера. Рід
його по батьківській лінії
походив від молдавських
бояр Степановичів, один з
яких на початку ХVІІІ століття переселився до Росії.
Покликання
Мечникова до науки виявилося
дуже рано: у восьмирічному віці серйозно захопився ботанікою, у гімназійні роки - геологією і
природознавством. І вже
тоді відвідував лекції з фізіології людини при Харківському університеті, а
в сьомому класі гімназії
написав рецензію на посібник з геології харківського професора Леваковського. Це була перша
його друкована робота.
Завдяки
винятковим здібностям, Іллю
Мечникова у 1862 році
без іспитів прийняли на
природниче
відділення
фізико-математичного
факультету Харківського
університету. Та рамки
університетського
курсу виявилися для нього
“завузькими”, тож, здавши екстерном необхідні дисципліни, юнак закінчує його за два роки і
від’їжджає у двомісячне
відрядження на острів
Гельголанд, що давно вабив його своєю багатою
фауною, а, повернувшись,
захищає дисертацію і у
19 років отримує ступінь
кандидата природничих
наук.
Працював Ілля Ілліч у
Новоросійському (1867-

1868 рр.) та Петербурзькому (1868-1870 рр.) університетах. По тому були
роки наполегливої праці
на біостанціях і в лабораторіях, за кордоном
і вдома, магістерська і
докторська
дисертації,
доцентура і, нарешті, кафедра зоології та порівняльної анатомії Новоросійського
університету,
де працював професором
із 1870-го упродовж дванадцяти років.
Починав із зоології безхребетних та порівняльної
ембріології. Детально вивчив питання про початкові
етапи розвитку багатоклітинних організмів. Працював у багатьох галузях біологічної науки і практично
в усіх зробив видатні відкриття.
Як біолог прийшов до
вивчення старіння та смерті людини. Експериментально цю проблему розробляв в інституті Пастера,
хоча починав замислюватись над нею ще під час
роботи у Новоросійському
університеті.
Учений прагнув зрозуміти, чому людина (та й все
живе навкруги) вмирає,
й вмирає, на його думку,
передчасно. Вчений вважав, що, якби ми доживали
до зумовленої природою
межі, то позбулися би страху перед смертю і прагнули
бажаного спокою. “Наше
потужне бажання жити суперечить немочам старості та нетривалості життя.
Це - найбільша дисгармонія людської природи”, писав він.
Мечников завжди був
вченим-прагматиком, намагався усі свої відкриття
якнайшвидше пристосувати служінню людству.
Досліджуючи зараженість
крові хворого тифом, вдавався до самозараження - вчинку, на який він
зважився раніше при вивченні холери. Але через
конфлікти з реакційною
професурою йому довелося залишити університет, і протягом двох років
учений очолював першу в

Російській імперії Одеську
бактеріологічну станцію.
На ці роки припадає
найважливіша подія, яка
зумовила внутрішню перебудову Мечникова-дослідника. У 1882-му він
відкрив явище фагоцитозу - поглинання чужорідного тіла рухомими клітинами личинки морської
зірки. Відкриття заклало
важливий камінь у підмурок вчення про імунітет
- несприйнятливість до інфекцій. Ця теорія спочатку мала більше супротивників, ніж прибічників, але
його підтримав сам Луї
Пастер, запропонувавши
роботу у щойно створеному ним інституті в Парижі.
1888 року вчений переїздить до Франції і до кінця
життя працює у Пастерівському інституті. Ці роки
насичені боротьбою за
визнання
фагоцитарної
теорії, першою перемогою, в якій був Міжнародний конгрес у Лондоні, а
нарешті - присудження
Мечникову Нобелівської
премії 1908 року.
Одна з характерних
ознак генія - спроможність
обганяти час. Мечников саме з таких, адже багато
в чому випередив сучасну
йому науку. Розробляючи вчення про фагоцитоз,
учений довів, що фагоцити
можуть бути агресивними
щодо власних тканин організму. Він надавав цьому
важливу роль у процесах
старіння. Сьогодні ми знаємо: відторгнення, скажімо, пересадженого серця,
зумовлене
фагоцитами.
Можливо, якби одержані
Мечниковим дані були у
той час поціновані належним чином, медицина вже
мала б надійні методи збереження пересаджуваних
органів.
Ще в ХІХ столітті
І.Мечников став провісником нового напряму в
лікуванні. Він вважав, що
найкращою теорією є стимуляція власних захисних
сил організму. Сьогодні,
розвиваючи цей напрям,
називають його саногене-

зом. Експериментуючи з
кишковими мікроорганізмами та холерним вібріоном, Ілля Мечников шукав
пояснення для явища здорового бацилоносійства.
Чому деякі люди лишаються здоровими, маючи
в організмі смертельну
інфекцію? Сформулювавши принципи антагонізму,
учений, по суті, проклав
шлях пошуку, керуючись
яким наука прийшла до
відкриття антибіотиків.
Дослідженнями
про
вплив кишкового самоотруєння
на
старіння
Мечников започаткував
геродієтетику - науку про
здорове харчування. Ідеї
вченого спричинили до
сучасного вивчення ентеросорбентів як речовин,
що здатні затримувати
старіння. Теорія старіння,
розроблена вченим, була
узагальнена в творах - такої потужної гуманістичної
течії наукова біологічна
література до Мечникова
не знала, та й після нього
теж.
Якщо вам забракне
оптимізму, якщо людська
природа здасться вам занадто недосконалою, візьміть до рук ці твори, і ви
не пошкодуєте втраченого
часу - незалежно від того,
біолог ви чи бухгалтер.
На жаль, нині біологія
і медицина поділилися на
безліч вузьких наукових
дисциплін. Сучасні супермікроскопи, дозволяючи
зазирнути у глибини кожної клітини організму, не
бачать самої людини. Втім,
є ознаки, що наука ХХІ століття поверне собі цілісний
погляд на людину, і вдячне
людство ще раз схилить
голову перед генієм Мечникова.
Помер
Мечніков
у
Франції на 71 році життя.
Сьогодні його ім’я носять Інститут мікробіології та
імунології Академії медичних наук України, Одеський
національний університет,
а також Одеський науководослідний інститут вірусології та епідеміології, Український науково-дослідний
протичумний інститут Міністерства охорони здоров’я
України.
Тетяна ЗАМОРІНА.

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

КІНЕЦЬ СТРАХАМ

На полі поблизу села Бишів виявлено частини скелету людини. Давність кісток становить близько двох років. В смт Макарів по вул. Проектна, поблизу будинку №3 знайдено труп дитини віком до одного року
без ознак насильницької смерті. Ведеться розслідування.

ЧУДОВИСЬКО
ПОТРАПИЛО В
ПАСТКУ

ВЕДЕТЬСЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

ДВАДЦЯТИДВОРІЧНА ЖІНКА
ЗВЕЛА РАХУНКИ З ЖИТТЯМ

В смт Макарів по вул. Ілліча після розпиття спиртних напоїв звела
рахунки з життям гр. С., жителька с. Липівка, 1988 р. н.

ДВОЄ ПОМЕРЛИ
І ДВОЄ ТРАВМОВАНІ

У с. Новосілки по вул. Крупської місцевий житель гр. К. не впорався з керуванням автомобіля і виїхав на смугу зустрічного руху,
заїхав в автобусну зупинку, де стояли люди. В результаті ДТП двоє
жителів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до центральної районної лікарні. Водій та пасажирка авто
від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці пригоди.

ЗАГИНУЛИ В ПОЖЕЖІ

У Маковищі по вулиці Корабельній внаслідок необережності сталася пожежа. Під час гасіння виявлено труп господаря. В Пашківці загинули від пожежі гр. В. та гр. Д., які зловживали спиртними напоями та
курінням у нетверезому стані в ліжку.
Леся ОБОРСЬКА,
інспектор по РН та ГФ Макарівського РВ ГУ МВС України в
Київській області, лейтенант міліції.

Житель села Ільпень Здолбунівського
району Петро Вернюк почав полювання
на невідому тварину після того, як вона
здійснила напад на сусідську домашню
кролеферму і знищила більше сотні кроликів, курей та індиків. На своєму дворі
чоловік підвів дроти до клітки і підключив
струм 127 вольт.
Побачивши величезну тушу, господар
спочатку подумав, що це великий вовк.
Проте в Рівненському зоопарку прийшли
до висновку, що убита тварина є гібридом
вовка і собаки.
“Це видно за формою хвоста, - заявив Андрій Трохимчук, завідувач відділом хижих тварин Рівненського зоопарку.
- Тварина не боялася людей, спокійно наближалася до житла. А це теж є однією з
ознак гібрида вовка з собакою”.
Петро Вернюк викликав до загиблої
“чупакабри” міліціонерів. Вони оглянули
хижака і наказали його закопати.
Віктор МАЗАНИЙ
(УКРІНФОРМ).
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КОЛИ ІДУТЬ
НА ПЕНСІЮ НАШІ СУСІДИ
Нині ведуться дискусії
про необхідність підвищення пенсійного віку для
жінок та чоловіків в Україні.
Яким же є пенсійний вік у
різних країнах світу
чол. жін.
Вірменія
63 61
Данія
67 67
Канада
65 65
Казахстан
63 58
Німеччина
65 65
США
65 65
Азербайджан 62 57
Іспанія
65 65

Японія
65 65
Молдова
62 57
Португалія
65 65
Австралія
65 62
Туркменистан 62 57
Греція
65 60
Аргентина
65 60
Білорусь
60 55
Італія
65 60
Чилі
65 60
Росія
60 55
Великобританія 65 60
Узбекистан
60 55
Польща
65 60
Франція
60 60

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
З 14 ТРАВНЯ 2010 РОКУ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади
державного службовця
- спеціаліста 1 категорії.

Вимоги до кандидатів:
1. Освіта - вища або базова вища або неповна вища;
2. Знання ПЕОМ;
3. Стаж роботи на державній службі - не менше 3
років.
Конкурс буде проводитися в приміщенні Макарівського районного військового комісаріату
через 30 (тридцять) днів з дня опублікування оголошення.
За довідками звертатися за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, № 66, каб. №15, тел. 5-13-45.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Приватне підприємство «Ніка-С», яке розташоване в селищі Кодра по вул. Вокзальна, 3, повідомляє
громадськість, що для нього розроблено документи
на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
Підприємство є складом по зберіганню палива.
Теплозабезпечення приміщення - від електрообігрівача. Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин
-1,3628 т/рік.
Нормативи гранично допустимих викидів не встановлюються, так як регулювання викидів здійснюється
виконанням вимог.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт.
Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

ПОСМІХНІМОСЯ:
НАШІ ДІТИ
Мама купила дівчинці
плаття. Дівчинка приходить до бабусі:
- Угадай, якого кольору плаття, колір на букву
“В”?
- Вишневий?
- Ні, в клітинку!

* * *

- Дідусю, у тебе є зуби?
- Ні, мій хлопчику.
- Тоді потримай бутерброд, а я пограюся в дворі
з товаришем.

* * *

Бабуся підходить до
онука, торкає чоло:
- Який ти гарячий, напевно, температура!
- Ні, ба, це ти остиваєш.

* * *

- Дідусь, а ти був маленьким?
- Був.
- Ну і сміялися, напевно, хлопці над твоєю бородою і лисиною!

* * *

- Бабусю, а що таке
рай?
- Це таке місце, де є
яблука, груші, абрикоси,
черешні...
- Зрозуміло: рай - це
варення.
- Бабусю, а я коли-

небудь зустріну свого
принца?
- Обов’язково, мила. От
я довго чекала і нарешті
зустріла.
- А чому ж ти вийшла
заміж не за нього, а за нашого дідуся?

* * *

- Я пережив одну світову війну, три автомобільні
катастрофи, одну авіаційну, два невдалих шлюби,
три описи майна за борги
й одне банкрутство. А тепер приходить мій онук і
заявляє: “Дідусь, ти нічого не розумієш у житті!

* * *

- Дідусю, що ти робиш з
цією пляшкою? Ти хочеш
установити в ній кораблик?
- Саме це я спочатку і
хотів. А тепер радий би
просто витягти відтіля
руку.

* * *
Дідусь спить у кріслі,
голосно посвистуючи носом. Онук вертить ґудзик
на його піджаці.
- Що ти робиш? - запитує бабуся.
- Хочу піймати іншу
станцію!
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ

Дорогу нашу матусю, бабусю, прабабусю, учасника Великої Вітчизняної війни, колишнього бухгалтера
Макарівської селищної ради
НЕЧАЙ Ганну Миколаївну
від усього серця вітаємо з ювілейною датою від Дня
народження!
Вісімдесят п’ятий рік ступив до Твого дому,
Тож будь Ти, матусе, щаслива і радісна в ньому.
Щоб Ти не старіла, рідненька, з роками,
Хай осінь до Тебе летить журавлями.
Спасибі Тобі, наша рідна, за руки робочі,
За довгі-довгі недоспані ночі,
Дай Бог Тобі горя довіку не знати
І сотую осінь із нами стрічати.
З любов’ю та великою шаною
діти, внуки, правнуки.

*****
ОЧЕРЕТЮКА Василя Яковича,
КРАМАРЕНКО Олену Іванівну та
СИДОРЕНКО Валентину Тимофіївну з Макарова,
ОНИКІЄНКО Марію Петрівну з Королівки,
СИДОРЕНКО Софію Федорівну з Фасової,
КУЧЕРЕНКО Катерину Петрівну з Колонщини,
БЕЛІНСЬКУ Віру Іванівну з Ясногородки та
ТОКАРЯ Конона Герасимовича з Юрова
щиросердно поздоровляємо із славною ювілейною
датою - 80-річчям від Дня народження.
Шановні іменинники! Щиро зичимо Вам
щедрот земних, доброго здоров’я та родинного щастя. Довгих Вам і світлих літ. Хай цвітом
стелиться життєва стежина - у спокої, у радості
і в добрі. Щоб рідні Ваші завжди Вами дорожили, щоб сонце посміхалось на зорі, щоб не один
ще ювілей зустріли і за прийдешній пораділи!
З повагою президія районної організації
ветеранів України.

*****
У нас є приємна нагода, аби теплими, щирими
словами привітати з Днем народження людину добру, сердечну, нашу шановну іменинницю
СНІГИР Валентину Іванівну з Мотижина.
З такої чудової нагоди - Вашого особистого
свята - даруємо Вам найсердечніші та найщиріші
побажання:
Життя прожить - не поле перейти, що вже пройшло - того не буде, що не судилось - не знайти. Тож
хай минають Вас печалі, довіку серце не втрачає доброти, здоров’я, добрих справ без ліку і щастя жить
між добрими людьми.
Нехай Вам сонце сміється завжди,
Нехай Вам квітують ще довго сади.
І не сумуйте в це прекрасне свято,
Бо 45 - це зовсім небагато,
Це лише 20 після двадцяти п’яти!
На радість й здоров’я будьте багаті.
Злагоди й миру - на серці і в хаті.
Ніколи в життя хай не втрутяться грози
І тільки від щастя з’являються сльози!
З повагою колеги.
ПП “НАТАЛ-ТРЕЙД“

ЗАГУБЛЕНИЙ акт про передачу жилого будинку садибного типу, який знаходиться в селі Людвинівка
по вулиці Дружби, 21, виданий 24 січня 1991 року
за №1 правлінням колгоспу імені Горького і зареєстрований Київським
бюро технічної інвентаризації 1 грудня 1991 року
за №210 на ім’я РАСЮКА
Олександра Ігнатовича,
вважати недійсним.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ ВАЗ-21011 зеленого кольору, 1980
р. випуску, після кап. ремонту, коробка передач 5 ст., двигун “трійки” - за 14 тисяч гривень. Телефон - 050-358-78-96.
ПРОДАЮ новий будинок (115 кв. м) у Макарові
по вулиці Свердлова, 80-А (житлова площа - 74
кв. м, кухня - 9,5 кв. м), євроремонт, всі комунікації, земельна ділянка 7,5 сотки, огороджена.
Телефон - 050-334-99-19.
ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру (від хазяїна) в
Макарові по вулиці Піонерська, 7 (2-й поверх,
індивід. опалення, пластикові вікна, у дворі сарай). Торг. Тел. 050-996-50-39.
ПРОДАЮ комбайн СК-5 “Нива”, село Рожів.
Ціна - за домовленістю. Телефон - 096-19119-68.

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

З нагоди Дня народження шлемо найсердечніші
привітання нашій дорогій іменинниці
МЕЛЬНИК Євгенії Степанівні з Ясногородки.
Зичимо Вам доброго здоров’я та
життєвого благополуччя. Хай з новими роками прибуває Вам радість,
мир, злагода, достаток, удача та сила.
Щастя без ліку та довгого віку!
Сім’я Носенків - зять, дочка,
онуки та правнуки.

*****

У цей прекрасний весняний день і ми хочемо
вплести у квітучий вінок поздоровлень свої сердечні
слова поваги і шани нашій дорогій іменинниці, кумі,
хрещеній
СИДОРЕНКО Валентині Тимофіївні
з нагоди ювілейної дати - 80-річчя від Дня народження.
Ваш ювілей - то мудрості пора. Хай
буде вдосталь і в житті, і в домі щастя,
радості, миру і добра.
Хай цвіте, не в’яне із роками доля,
Хай Вам 100 років птаха накує.
Від землі - Вам сили,
Від води - здоров’я
І тепло від сонця хай Господь дає!
Кума Софія та хрещениця Алла з сім’єю.

*****

16 травня святкуватиме свій ювілей від Дня народження кохана дружина і турботлива, люба матуся
Людмила Едуардівна КОЖЕМЯКА.
Хай для Тебе будуть ранки золоті,
І цвітуть троянди у Твоїм житті.
Поруч хай крокують вірність і кохання,
Збудуться мрії, задуми, бажання.
Хай сміється доля ніжно й малиново,
А життя минає в радості й любові.
Хай здоров’я буде, як вода в криниці,
І не згасне усмішка на Твоїм обличчі.
З любов’ю, вдячністю і повагою
дочка Аня, чоловік Юра і вся родина.

ДО УВАГИ
ШКОЛЯРІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ!

З метою покращення надання оздоровчих послуг
та охоплення більшої кількості дітей оздоровленням
та відпочинком за батьківські кошти та кошти інших
джерел, не заборонених законодавством, управлінням у справах сім’ї та молоді Київської облдержадміністрації укладено угоди: з ДП ДОТ «Автодорожник»
(Одеська область, Білгород-Дністровський район,
смт Сергіївка, провулок Тирас, 4) від 21.04.2010 року,
з ТОВ «ОК «Факел» (АР Крим, Ленінський район, с.
Нижньо-Заморське) від 28.04.2010 року та ВАТ ДОТ
“Берег” (АР Крим, м. Алушта, смт Чайка) від 4.05.2010
року про організацію відпочинку дітей Київської області в період з червня по серпень 2010 року.
Вартість одного ліжко-дня: у ДОТ «Автодорожник» становить 105,00 грн.; вартість одного
ліжко-дня у ОК «Факел» – 125,00 грн.; у ВАТ ДОТ
“Берег” - 145,00 грн.
Тривалість оздоровчої зміни – 21 день.
Проїзд дітей до ДОТ «Автодорожник», «ОК «Факел» та ВАТ ДОТ “Берег” і в зворотному напрямку
здійснюється організовано, групами від Київської
обласної державної адміністрації за рахунок коштів
батьків (осіб, які їх замінюють), а також інших джерел
незаборонених законодавством.
Вартість проїзду до місць оздоровлення та в зворотному напрямку становить 250,00 грн.
З питань відправки дітей звертатися у відділ
у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
(смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, тел. 5-12-88).

П О З И К А
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Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. ТЕЛЕФОН - 096-647-82-07.

з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ.
Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

ТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ:

В АСОРТИМЕНТІ, РІЗНІ
ФОРМИ - ВІД ВИРОБНИКА
(Є В НАЯВНОСТІ).
ДОСТАВКА. МОНТАЖ.
ДЕМОНТАЖ.
ТЕЛЕФОНИ: 066-440-60-65;
096-960-20-87.

ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЦЕХ
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК

ДЛЯ РОБОТИ

НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТАХ.
Селище Макарів, вул. Ілліча, 90.

ТЕЛЕФОНИ: 050-384-20-78; 066-734-45-90.
НАДАЄМО ВСІ ВИДИ БУДПОСЛУГ.
ТЕЛЕФОНИ: 097-836-74-80; 066-358-54-90.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34;
067-407-21-28; 0412- 44- 97- 01.
ЯК СТВОРИТИ ВЛАСНИЙ БІЗНЕС
І СТАТИ НЕЗАЛЕЖНИМ?

БЕЗКОШТОВНИЙ БІЗНЕС-СЕМІНАР
ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ ЩОТИЖНЯ
У ЦЕНТРІ МАКАРОВА.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК - 097-846-17-53.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

допоможе позбавитися назавжди
від алко та наркозалежності.
ТЕЛЕФОНИ: 063-689-70-56, 093-571-99-44.

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТИНИ.
ВИГОТОВЛЕННЯ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

КОПАЄМО КРИНИЦІ.

ТЕЛЕФОНИ: 097-994-64-55, 093-073-11-66.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Ви мене не чекайте, я до Вас не прийду.
Не спішіть Ви до мене, я вас підожду.

17 травня минає 10 років з дня
трагічної загибелі нашого дорогого
синочка, чоловіка, батька, зятя, кума
та друга
ПЕТРУСЕНКА Олега Васильовича.
Дорогий наш, ти завжди будеш
жити у наших серцях. Всі, хто знає Олега Васильовича пом’яніть його разом з нами.
У глибокій скорботі батьки, дружина,
донечка, куми та друзі.
Педагогічний та учнівський колективи Новосілківської
ЗОШ І–ІІІ ступенів глибоко сумують з приводу тяжкої
втрати – трагічної загибелі учениці 3-го класу
Аліночки МАЛЮГИ
і висловлюють щирі співчуття сім’ї загиблої.

Адміністрація та трудовий колектив Макарівського НВК глибоко
сумують з приводу смерті вчителя, пенсіонера
ТКАЧЕНКА Петра Івановича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Адміністрація, профком та весь колектив філії - Макарівське відділення №3033 ВАТ “Ощадбанк” висловлюють глибокі співчуття
головному бухгалтеру Українець Ніні Миколаївні з приводу тяжкої
втрати - смерті рідної людини - бабусі.
Адміністрація та профспілковий комітет Макарівської ЦРЛ висловлюють глибоке співчуття лікарю, завідуючій відділенням швидкої допомоги Собко Інні Анатоліївні з приводу тяжкої втрати - передчасної
смерті її чоловіка, фельдшера відділення швидкої допомоги
СОБКА Руслана Анатолійовича.
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ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
У понедiлок на свiтi
не
знайдеться
бiльш
цiлеспрямованіших
людей,
нiж
представники
знаку Овен. Ви зможете справитися практично з будь-якою
справою, якщо матимете хоча б
мiнiмальне уявлення про те, як
це робиться. Про рiшення проблем, що накопичилися, говорити
навiть не доводиться. У вiвторок
ви можете пiддатися спалахам
гнiву i дратiвливостi. Пам`ятайте,
що пiдвищена агресивнiсть з
вашого боку може перешкодити здiйсненню вами ж намiчених
планiв. Хороший час для навчання
чомусь новому, що ви ще не умiєте
робити.
ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)
Цього тижня вас можуть чекати помiтнi змiни
у стосунках з колегами
або партнерами. Вiд вас
потрiбні здiбнiсть до спiвпрацi i
юридична грамотність. Продовжуйте налагоджувати зв`язки
з дiловими партнерами з iнших
мiст або країн - на цьому тижнi на
рiдкiсть сприятливi можливостi
для цього. У першiй половинi
тижня постарайтеся не зiпсувати
стосунки з людьми - хто знає, в
який момент вам раптово знадобиться допомога оточуючих? У
четвер вашi дiловi якостi можуть
пiддатися серйознiй перевiрцi.
БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)
Цього тижня у вас
з`явитися блискучий шанс
справитися з тактичними
завданнями. В середу не
варто затiвати вiдверті розмови.
У п`ятницю не слiд багато говорити, а тим бiльше кричати, бажано
стежити за своїми словами i проявляти стриманiсть. Пам`ятайте,
що мовчання не дарма вважають
золотом. До речi, у суботу можна успiшно позбавитися слiв, що
засмiчують вашу мову.
РАК (22.06 - 23.07)
Інтуїцiя допоможе вам
спланувати подiї найближчого майбутнього, що, поза
сумнiвом, пiде на користь
не тiльки вам, але i оточуючим. У
понедiлок дiловi iнтереси увiйдуть
до суперечностi iз старою дружбою. Зiрки рекомендують не нехтувати друзями. Середа, можливо, подарує вам декiлька шансiв.
Якщо не можна схопити всі, ловiть
за хвiст той, який вас найбiльше
влаштовує. Не розкривайте свої
таємницi, оскiльки вашi слова можуть невiрно тлумачити. В недiлю
скромнiсть i елегантнiсть будуть
вашими справжнiми прикрасами.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Цього тижня потрібно
зосередити всю свою увагу
на професiйнiй дiяльностi i
стабiлiзацiї фiнансового становища. Можливо, вас обнадiють
справи на роботi. Вiрогiдне достатньо швидке просування кар`єрними
сходами. Постарайтеся не загордитися. Стримуйте свої амбiцiї,
iнакше вiрогiднi конфлiктнi ситуацiї
- як з начальством, так i з товаришами по службi. В середу вашi
новi пропозицiї будуть з цiкавiстю
вислуханi керiвництвом. У суботу
бажано не думати про справи - розслабляйтеся, вiдпочивайте, будуйте плани на вiдпустку. В недiлю
наведiть лад у будинку i зробiть
необхiднi придбання.
ДIВА (24.08 - 23.09)
Небажано метушитися i
поспiшати. На роботi ведiть
справи грамотно, продумуйте кожну дрiбницю - i
тодi все вийде. У вiвторок краще
не показуватися на очi начальству,
щоб уникнути конфлiктної ситуацiї.
В середу варто дозволити собi
невеликий вiдпочинок за мiстом.
Четвер - прекрасний день для прояву творчих задумiв. Почнiть осягати новий пласт знань i смiливо
застосовуйте вивчене на практицi.
Багато подiй другої половини тижня можуть закручуватися навколо
сiмейного вогнища. Налагодяться
стосунки з дiтьми.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
17-23 ТРАВНЯ 2010 РОКУ
ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)
На цьому тижнi в справах
професiйних
вам
потрiбен
несподiваний
пiдхiд i швидка реакцiя на
змiну ситуацiї. Не варто розраховувати на миттєвi результати
i значний прибуток. Поспiшати
доведеться тiльки вам - все iнше
вiдбуватиметься поступово. Особливо розраховувати на допомогу оточуючих зараз не слiд. У
четвер висока вiрогiднiсть укладення вигiдних договорiв i просто
корисні знайомства. У п`ятницю
постарайтеся позбавитися непотребу в будинку.
СКОРПIОН (24.10 - 22.11)
Настає непростий тиждень, оскiльки, у вас нагромадилося багато справ,
якi кращi виконати, не
вiдкладаючи. На початку тижня
конкуренти або колеги можуть
виставити вас в невигiдному становищі. У понедiлок неiстотна, на
перший погляд, деталь, можливо, перешкодить довести почату
справу до кiнця. Деякi неув`язки
в справах можуть переслiдувати
вас, але у серединi тижня обставини змiняться на краще. В середу
iнтуїцiя пiдкаже вам вiрне рiшення
в ситуацiї, що склалася.
СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)
Вас чекає хороший тиждень: раптово виникатимуть
сприятливi можливостi. У
понедiлок загадайте бажання - i
воно може збутися. Вирiшуйте
всi справи без суєти i поспiху. Не
лiнуйтеся звернутися до минулого
досвiду i здорового глузду, оскiльки
ухвалювати рiшення з нуля вас нiхто
не примушує. Необхiдно виявити
iнiцiативу i смiливiсть. У рiшучих
дiях вам знадобиться пiдтримка
колег, друзiв i родичiв. У середу
ви можете затiяти рацiоналiзацiю
робочого процесу. На цьому тижнi
проявите максимум витримки при
спiлкуваннi з дiтьми.
КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01)
Цього тижня не варто
форсувати подiї. Просто
не звертайте на них уваги
- тодi і зникнуть труднощi.
З`явиться можливiсть славно помандрувати i збагатити себе новими враженнями. У понедiлок ви
можете виявитися зовсiм близько
до бажаного i навiть його одержати, якщо не розмiнюватиметеся
на дрiбницi. В середу перешкодою на шляху до успiху напевно
стануть несподiванi проблеми в
особi партнерiв або конкурентiв.
У недiлю не загострюйте життя
непотрiбними сварками.
ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02)
Ви можете вiдчувати
прилив творчої енергiї. Є
шанс багато чого добитися, але уникайте пустих,
виснажуючих розмов. У понедiлок
вдалi поїздки i вiдрядження. Вас
чекає успiх, якщо ви працюєте в
колективi однодумцiв. Доля запропонує пiти на обдуманий ризик i допоможе добитися успiху.
Робота може зажадати вiд вас
максимальної вiддачі сил i часу.
Швидкiсть реакцiї, зiбранiсть i
умiння координувати свої дiї з
близькими або колегами принесуть добрi результати. У другiй
половинi тижня вам, швидше за
все, запропонують пiдвищення
по службi. В цей же час ви зможете налагодити довгостроковi
дiловi
контакти.
Тримайтеся
стiйко i реалiзуйте намiчене до
кiнця, тодi можливий успiх. Не
варто уникати будинку i нехтувати сiмейними справами. Не вплутуйтеся в iнтриги i не звертайте
уваги на плiтки.
РИБИ (20.02 - 20.03)
Час вiдпочинку позаду,
настав перiод напруженої
роботи. Вам буде необхiдно
мобiлiзувати свої сили i
можливостi для рiшучого ривка. Не звертайте уваги на дрiбнi
невдачi, пам`ятайте, що вони не
зможуть вплинути на ваш успiх.
Оточуючi прихильно ставитимуться до ваших починiв.

ПРИВІД ЗАМИСЛИТИСЯ

ЗА ЩО НЕ
ЛЮБЛЯТЬ
ТОВСТИХ?

Австралійський учений Ленні
Вартанян зі штату Новий Південний Уельс провів наукову роботу,
розпитуючи студентів університетів про їхнє ставлення до людей, які мають різні недоліки і
різний соціальний стан.
У першому з трьох опитувань
взяли участь 300 осіб. Ленні запропонував студентам визначити міру відрази до представників
різних категорій населення: курців, алкоголіків, тих, хто отримує
соціальну допомогу від держави і
не працює, переможців лотерей,
безробітних, наркоманів тощо.
Найнижчий рейтинг отримали
представники тих груп, які, на
думку опитаних, за допомогою
сили волі могли б уникнути такої
долі. І в цю категорію потрапили
товстуни, до речі, разом з бездомними і політиками.
У другому і третьому опитуваннях взяли участь 125 і 99 студентів, причому Ленні замінив в
опитуванні слово “товстий” на
“жирний”. І результати були такими ж гнітючими.
“Ставлення до товстих людей,
значно погіршилося за останній
час”, – зазначає Вартанян. Він
вважає, що мода на стрункі фігури, що з’явилася на початку 80-х
років, уже перетворилася на норму, саме тому студенти висловили настільки негативне ставлення до товстунів.
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НАУКА ЙДЕ ВПЕРЕД

ЧОЛОВІК З ПЕРЕСАДЖЕНИМ
ОБЛИЧЧЯМ ВИЙШОВ НА ЛЮДИ

Пацієнт на ім’я Рафаель, як і раніше, ледве може говорити, однак
на прес-конференції він насамперед подякував команді хірургів. “Я
щасливий і хотів би подякувати сім’ї донора і команді медиків”, - сказав він.
Операцію по частковій пересадці обличчя чоловікові зробили
кілька місяців тому. Йому трансплантували дві третини лицевих
тканин.
30-годинну операцію було проведено в севільській клініці Вірген
дель Росіо, в ній брали участь більше ста співробітників різних відділень клініки.
Попереду ще місяці реабілітації, але медики вже з оптимізмом говорять про результати. “Пацієнт може відчувати дотики до губ і щік.
Обличчя також чутливе до тепла і холоду. Він навіть зміг поголитися”,
- повідомив глава відділення лицевої хірургії Хуан Давид Гонсалес Паділла.
Після пересадки донорських тканин обличчя чоловіка набуло тих
рис, які мало до розвитку спотворюючого захворювання. Хворий
упізнав себе після операції, це підтверджують і він сам, і його родичі.

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

ПЕРШІЙ ПОШТОВІЙ МАРЦІ
ВИПОВНИЛОСЯ 170 РОКІВ

1 травня 1840 року в Лондоні в продаж надійшла перша поштова
марка – знаменита “Пенні Блек” (Чорне пенні). Названа так через свій
чорний фон, вона мала зображення королеви Вікторії у профіль.
З випуском першої марки з’явилася не тільки поштова служба.
“Пенні Блек” викликала першу в сучасній історії комунікаційну революцію, створивши систему масової передачі письмової інформації.
Хоч авторство ідеї створення поштової марки заперечується досі,
“батьком” “Пенні Блек” вважається англієць сер Роуленд Хілл. Саме
він надіслав до британського уряду проект випуску марки і створення
поштової служби, який після деяких коливань і під сильним тиском
бізнесу було затверджено.
Створити першу марку, а разом з нею і сучасну пошту, кабінет
доручив Хіллу, який і оголосив загальнонаціональний конкурс на дизайн марки. Із 2600 пропозицій Хілл вибрав ескіз, надісланий скульптором Чевертоном. Він і запропонував використати як зображення
зроблений раніше для пам’ятної монети портрет у профіль 15-річної
принцеси Вікторії.

НАЙ-НАЙ

СЕЙШЕЛЬСЬКІ ПЛЯЖІ ВИЗНАНІ НАЙКРАЩИМИ
У СВІТІ
Пляжі Сейшельських островів в
Індійському океані стійко лідирують
у рейтингу найкращого узбережжя
в світі.
Тут є безліч місць, де можна зупинитися для райського відпочинку,
чудові пляжі, блакитне море і унікальний клімат.
Сейшели вважаються наймальовничішим архіпелагом на землі
не лише через узбережжя. Місцева
природа дуже різноманітна, а її вивчення переростає в нескінченно
захоплююче заняття.

ДАНИНА ПОШАНИ

ПАМ’ЯТНИК
ЮРІЮ НІКУЛІНУ
З’ЯВИТЬСЯ В БАКУ
Зведуть його на місці зйомок
фільму “Діамантова рука” в історичному центрі Баку - Старому
місті, або Ічері Шехер.
Пам’ятник “Падаючий Нікулін” буде встановлено там, де герої Юрія Нікуліна і Андрія Миронова падали з криком “Хай йому
біс!” - це місце відоме городянам
як “Зелена аптека”.

НЕ КОЖНОМУ ДАНО

БАТУРІНА ЗА РІК ЗАРОБИЛА
МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ

Сукупний заробіток за 2009 рік першої за розміром статків жінки
Росії Олени Батуріної становив 30,942 млрд рублів (більш як 1 млрд
доларів), при цьому її чоловік, мер Москви Юрій Лужков, заробив
тільки 7,98 млн рублів, передає РІА “Новини”.
У власності у подружжя - чотири земельних ділянки в Росії загальною площею більш як 1 млн кв. м, а також невеликий будинок.
Разом з дружиною і двома дочками Лужков займає квартиру площею 445,1 кв. м. З рухомого майна у столичного градоначальника
тільки машина “ГАЗ-69Э” і автопричеп.
Як Лужков писав раніше, причеп йому потрібний для перевезення
вуликів. Мер Москви великий шанувальник бджіл і їх меду. Він активно займається бджільництвом і навіть власноручно розробив новий
тип вуликів, на що є патент.
При цьому автопарк дружини градоначальника значно ширше,
ніж у нього самого. Їй належать автомобілі Porsche Turbo С, три автомобілі Merсedes моделей S20ML-63-IMG, S600; автомобіль Audi 80, а
також олдтаймер Talbot 95.
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