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МІСЦЕВІ ВИБОРИ
ВІДБУЛИСЯ
За даними екзит-полу, проведеного компанією GFK, у середньому по Україні Партія регіонів набрала 36,2 відсотка, “Батьківщина“ - 13,1,

7 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Свято людей найблагороднішої і найпочеснішої професії

Шановні працівники соціальної
сфери! Дорогі колеги! Відзначаємо
знаменне свято – свято людей однієї з найблагородніших і найпочесніших професій на землі.
Саме через ваші серця щоденно
проходять потреби і турботи, проблеми і болі майже 13,7 мільйона
пенсіонерів і ветеранів, а ще - мільйонів інвалідів, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, сиріт,
безробітних, немічних і одиноких.
Вагомість нашої роботи важко переоцінити. Адже за кожною цифрою
– конкретні людські долі.
Добробут людей – головне завдання та основний критерій оцінки соціальної політики держави.
Сьогодні є всі підстави говорити:
цілеспрямована робота Уряду щодо
соціального захисту найбільш вразливих категорій наших громадян дозволила досягти значних позитивних зрушень у соціальній сфері.
Як ви знаєте, Державним бюджетом України на 2010 рік передбачено істотне підвищення соціальних
стандартів - на 37–47 відсотків порівняно з минулим роком, передусім

прожиткового мінімуму. У зв’язку з
цим будуть перераховані не тільки
пенсії, але й виплати малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, одиноким
матерям, розмір яких залежить від
прожиткового мінімуму. У результаті
перерахунку пенсій з урахуванням
нових розмірів соціальних стандартів
середній розмір пенсійної виплати на
1 жовтня 2010 р. збільшився до 1103
гривень, що становить 51,5 відсотка
середньої заробітної плати.
Завдяки крокам, започаткованим Президентом та Урядом, у нашій країні спостерігається поступове відновлення позитивної динаміки
економічного зростання. Середній
розмір заробітної плати у серпні
2010 року збільшився проти серпня
2009 року в середньому на 21,1 відсотка і становив 2280 грн., а це у 2,6
раза перевищує розміри соціальних
гарантій – мінімальної заробітної
плати та прожиткового мінімуму. І,
що дуже важливо, зростання середньої заробітної плати у нас відбувається в усіх регіонах.
Хочу наголосити: питання соціального захисту населення завжди були і

залишаються пріоритетними. І в державі нині докладається чимало зусиль,
щоб ситуація у цій сфері постійно змінювалася на краще. Водночас ми розуміємо й те, що всі прийняті рішення
– лише початок тієї величезної роботи,
яку ще потрібно зробити. Уряд не зупинятиметься на досягнутому й надалі
триматиме курс, спрямований на вдосконалення соціальної політики і досягнення рівня розвинених країн світу.
Шановні друзі! Сьогодні чудова
нагода звернутися до вас зі словами
глибокої поваги та вдячності, низько
вклонитися за ваш трудовий подвиг,
за той вагомий внесок, який ви робите у нашу загальну справу.
Щиро бажаю всім і кожному з вас
міцного здоров’я, щастя, родинного
затишку, достатку, любові і радості
в домі, нових успіхів у роботі, мудрості і витримки у всіх життєвих випробуваннях, невичерпності життєдайної енергії для творення добра.
Хай нашими спільними зусиллями і
плідною працею будується щасливе
майбутнє України, добробут і гідне
життя нашого народу!
Святкового вам настрою!
Василь НАДРАГА,
міністр праці та соціальної політики України.

Натхнення і творчих успіхів!
“Фронт змін“ - 6,8, Комуністична партія - 5,9, ВО
“Свобода“ - 5,1, “Сильна Україна“ - 4,3, “Наша
Україна“ - 2,3, Народна партія - 1,8, СПУ - 1,7 та
“Єдиний центр” - 1,6 відсотка. Проти всіх проголосували 7,2 відсотка опитаних виборців. Похибка вибірки - 2,5 відсотка.
Офіційні результати, відповідно до Закону, тервиборчкоми мають оприлюднити не пізніше як на
п’ятий день із дня встановлення результатів виборів.
(Результати виборів у районі будуть опубліковані в наступному номері газети.)

Від імені районної державної
адміністрації та районної ради прийміть найщиріші вітання і найкращі
побажання з нагоди професійного
свята - Дня працівника соціальної
сфери.
Відзначення Дня працівника соціальної сфери - справедлива шана
держави і подяка жителів району за
вашу працю.
Ви щоденно піклуєтесь про ве-

теранів війни і праці, людей похилого віку, інвалідів, пенсіонерів,
дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім’ї, допомагаєте їм здолати
життєві труднощі, повірити в себе і
свої можливості, знайти вихід з найскрутнішої ситуації.
Така повсякденна увага, підтримка і допомога є важливою складовою реалізації державної соціаль-

Ярослав
ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова райдержадміністрації.

ДО 66-ої РІЧНИЦІ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

ВШАНУВАЛИ ЗАГИБЛИХ ВИЗВОЛИТЕЛІВ
28 жовтня, у далекому 1944 році, для України відзвучали останні постріли великої, важкої,
трагічної і незабутньої війни. 66 років тому в ході

вочолі ветерани й досі пам’ятають ті страшні дні:
вибухи снарядів, свист куль, плач матерів, гуркіт танків. Нині ми завдячуємо їм за мирне небо
над головами і не забудемо, через яке страхіття
довелося пройти захисникам Вітчизни та їх подвиг. Хвилиною мовчання усі вшанували пам’ять
про жертовний подвиг воїнів-визволителів, для
котрих українська спустошена та вщент зруйнована земля стала місцем останнього вічного
прихистку.

ної політики, в центрі якої є людина.
Бажаємо вам та вашим родинам
міцного здоров’я, щастя, домашнього затишку і тепла, реалізації задумів, нових творчих здобутків.
Хай спільними зусиллями і спільною працею будується щасливе
майбутнє України, добробут і гідне
життя громадян району!
Натхнення вам і творчих успіхів у
вашій благородній справі!
Григорій
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
заступник голови районної ради.

8 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ
МАКАРІВЩИНИ

Шановні жителі району!

Наближається день чергової річниці визволення Макарівського району від фашистсько-німецьких загарбників.
Понад два роки Макарівщина перебувала в тимчасовій окупації, проте підпільні організації, що діяли на території окремих
населених пунктів району, чинили запеклий опір у тилу ворога.
8 листопада для кожного з нас є пам’ятним, адже завдяки великому патріотизму, виявленому у тяжкі хвилини
нашими дідами-прадідами та батьками, ми сьогодні дивимося у безмежну блакить неба, а нашим дітям та онукам
усміхається тепле сонце.
Особливу подяку висловлюємо вам, ветерани Великої Вітчизняної війни, за вашу мужність, самовідданість, любов до
рідної землі. Бажаємо міцного здоров’я та бадьорості на довгі
роки. Нехай всі ваші дні будуть світлими і радісними, а любов
та повага рідних і близьких людей зігрівають вас щодня.

Ярослав
ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Карпатської операції була звільнена вся територія України від німецько-фашистської навали.
Цими днями керівники райдержадміністрації, районної ради, Макарівської селищної ради,
підприємств, організацій, установ, ветерани та
жителі Макарівщини, щоб віддати данину шани
та поваги загиблим визволителям, які віддали
своє життя за мирне та щасливе майбуття прийдешніх поколінь, поклали квіти до меморіалу
загиблих воїнів у Великій Вітчизняній війні. Си-

Григорій
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
заступник голови
районної ради.

ЧИТАЙТЕ «МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»!

Розпочалася передплата „Макарівських вістей”
на 2011 рік. Якщо ви наш постійний читач, то знаєте,
що районка ні разу не підводила своїх читачів. Ми й
надалі оперативно інформуватимемо вас про життя Макарівщини та його людей, надаватимемо консультативну допомогу з найрізноманітніших питань,
триматимемо в курсі цікавих новин. Щоб отримувати
газету, завітайте до найближчого відділення зв’язку
й оформіть передплату.
Передплатна вартість: на один місяць - 6.57 грн.;
на три місяці – 19.71 грн.; на рік - 78.84 грн.
Наш індекс: 61291.

ііт
тссіівв ііккььссввііррааккааМ
М
ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА,
БЕРЕГ ЛІВИЙ, БЕРЕГ ПРАВИЙ...
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ЛИСТОПАД - СУТІНКИ
РОКУ І ВОРОТА ЗИМИ

У народі його ще називали полузимником і
казали: грудню листопад
доводиться рідним братом.
Селяни помічали - листопад виїжджає на рябій
кобилі: то сніг, то бруд, то
бруд, то сніг. За старих
часів проказували: “Не велика в листопада кузня, а
на всю Русь у ній окови куються: льодостав уже на ріках, на ставках і на озерах”.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
Яка погода в листопаді,
така і в квітні.
Осінній іній - на суху й
сонячну погоду.
Жовта верба продовжує ще рости, молоденьке віття відгонить - ознака
теплої і довгої осені.
Побілів заєць - не забаряться й “білі мухи”.
Грім у листопаді - на
малосніжну зиму, але на рік
врожайний.
Зірки яскраві - на мороз, тьмяні - на відлигу.
Грак відлетів - чекайте
снігу.
Пізній листопад - до суворої і затяжної зими.
Якщо
в
листопаді
з’явилися комарі - зима
буде теплою.
Якщо восени рано нанесе снігу - хорошої погоди
не чекай.
Потріскує кора на ясенах - буде холодна весна.

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
5 листопада - Якова.
Якщо піде град або снігова
крупа, то на Мотрону (22
листопада) настане справжня зима.
6 листопада - день
пам’яті скорбної Божої Матері. Вона шанувалася на
Русі як рятівниця від всіх
скорбей і хвороб.
9 листопада - день
пам’яті святого Дмитра
Солунського. І на Русі, і в
Німеччині в цей день згадують померлих батьків. Навіть є таке прислів’я: “Живі
батьки - почитай, а вмерли
- поминай!”.
10 листопада - день
Святого Дмитра Ростовського й святої мучениці
Параскєви.
11 листопада - день
пам’яті святого мученика
Зіновія. У багатьох областях цей день відзначали як
день мисливців.

Минулої п’ятниці чорногородці чекали щонайменше двадцять років. Точніше події, яка відбулася того дня, – відкриття мосту через Ірпінь. Він з’єднав два береги
річки – хутір Слободу, що входить до Чорногородської сільської ради, з центральним селом. Ця подія неабиякої важливості місцевого значення.
Чорногородка – населений пункт віддалений від райцентру. Сюди інвестори ще не
прийшли. І в місцевому бюджеті ледь-ледь вистачає коштів на найнагальніші потреби. Тому

Володимир Григорович переїхав з Києва і
поселився на хуторі. Місця тут чарівні. Чорногородці недарма прозвали цю місцину
українською Юрмалою. Луки, сосновий ліс,
річка у будь-яку пору року ваблять своєю
мальовничістю. Кришталево чисте повітря,
настояне на пахощах трав, лісової прохолоди вдихаєш і не можеш надихатися. Люди
ж привітні, ритм життя не швидкоплинний
міський, а розмірений, виважений, як і ведеться в глибинці. На цьому маленькому
хуторі віднедавна більше приживаються
молоді приїжджі родини. Володимиру Григоровичу Слобода теж припала до смаку,
а нагальний клопіт громади швидко став
власним. Взявся його вирішити.
Слід зауважити, що аварійний міст був чи
не найбільшим головним болем і очільника
місцевої влади О.В.Луценко. А коли, хоч уже й
під завісу каденції на посаді сільського голови, у Оксани Володимирівни з’явилася нагода
об’єднати зусилля влади й мецената на благо
громади, усіляко допомагала якнайшвидшому
здійсненню планів Володимира Григоровича.
На спорудження переправи меценат долучив досвідчених мостобудівників на чолі з
інженером Валерієм Володимировичем КуВолодимир Пітатєлєв, Валерій Куценко ра- ценком. Чорногородці ж навіть не сподівализом з сільським головою Оксаною Луценко пе- ся, що лише за 8 днів майстри зведуть такий
рерізають червону стрічку.
добротний міст. На його будівництво витрачено 45 кубометрів бетону, 8 тонн арматури. Він
громада про спорудження нового мосту й не може витримати до 60 тонн вантажу.
мріяла. Старий же, дерев’яний, навіть староМинулої п’ятниці першими випробувати
жили не пам’ятають коли зведений, з кожним міст на міцність зібралися як жителі Чорногороком все більше „відродки, так і Сломовлявся” слугувати
боди. Місцева
людям.
Переправу
двадцять років тому
визнали
аварійною.
Проте для селян це
мало що змінило. Як і
раніше з острахом змушені були щодня долати її пішоходи, з ризиком втратити техніку,
покалічитися – водії.
Лише відважніші, коли
шлюзи перекривали
течію, переправлялися
в брід. Та найсутужніше ставало тоді, коли випадали дощі. Ірпінь виходив з берегів. На селян чатувала ще більша
небезпека, тому покладалися тільки на удачу.
Хтозна, як довго тривало б це, якби не
знайшовся меценат, який за власні кошти
взявся звести міст і що не менш важливо - в
рекордно короткі строки. Це віце-президент
міжнародного фонду „За справедливість
і партнерство” В.Г.Пітатєлєв. Віднедавна

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

влада не залишила цю подію без належної уваги, додавши їй урочистості. Червону стрічку на
відкритті нової переправи перерізали Володимир Пітатєлєв та Валерій Куценко.
Всі знають, що у суднобудівників є традиція,
коли новий корабель випроводжають у плавання, на удачу розбивають об борт пляшку з шампанським. Мостобудівники ж просто підняли
разом з громадою келихи з шампанським, щоб
новий міст був міцним та довго і надійно служив людям.
І насамкінець зауважу ще одне. Відкриття переправи через Ірпінь відбулося напередодні виборів до місцевих рад. І хоч меценат Володимир
Пітатєлєв та сільський голова Оксана Луценко
балотувалися на них, агітації на урочистостях
не було. Та чи потрібна була вона. Чорногородці казали: діла агітують переконливіше слів. І це
дійсно так. Як засвідчили результати цих виборів, саме Володимира Григоровича односельці
обрали депутатом до районної ради, а Оксану
Володимирівну – сільським головою.
Анна СУХЕНКО.

р. Ірпінь.

П Е Н С І Й Н Е З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВИ

Удосконалення системи пенсійного забезпечення й на сьогодні залишається чи не найважливішим пріоритетом нашої держави. Тож опитування щодо ставлення українців до пенсійної
реформи, яке було нещодавно проведене в Україні компанією GFK Ukraine на замовлення
Проекту USAID “Розвиток ринків капіталу”, можна вважати показовим. Про його результати і
не тільки я розмовляю із заслуженим юристом України, старшим юристом з пенсійних питань
Проекту USAID “Розвиток ринків капіталу” Наталією ГОРЮК.
- Пані Наталю, ви були активним учасником розробки
засадничих законів пенсійної
реформи в Україні. Чому, на
Вашу думку, реформа й досі
пробуксовує?
- Необхідність змін у пенсійній cистемі України викликана
поєднанням низки чинників. Серед них - несприятливі демографічні тенденції, велика кількість
можливостей дострокового виходу на пенсію та привілейовані
пенсії, ухилення від сплати податків та страхових внесків до
Пенсійного фонду України. Все
це унеможливлює стабільне фінансування Пенсійного фонду
України, а отже не може гарантувати людям гідних виплат на
старості літ.
Нині українська система пенсійного забезпечення фактично
складається із солідарної системи - перший рівень та недержавної (приватної) добровільної сис-

Першими подолали нову переправу маленькі чорногородці.

теми - третій рівень. Але законом
від 2003 року передбачений і другий рівень - загальнообов’язкова
накопичувальна пенсійна система, яка й досі не запроваджена.
Словом, подальше здійснення пенсійної реформи все
ще залишається важливим питанням. У 2009 році пенсійні видатки становили 18% ВВП, що є
одним з найбільших показників
у світі. Пенсійний вік чоловіків
та жінок (відповідно 60 та 55
років) залишився незмінним
і, порівняно з пенсійним віком
у багатьох західних країнах, є
низьким.
- Про що ж засвідчили
результати
нещодавнього
опитування, проведеного на
замовлення Проекту USAID
“Розвиток ринків капіталу”?
- Рівень громадської освіченості про пенсійну реформу є
дуже низьким. Майже половина
респондентів сказали, що вони

не можуть пригадати будь-яких
змін у пенсійній системі. І тільки
2% респондентів згадали про
структурні реформи щодо другого та третього рівнів. До того
ж ті, хто пам’ятає про зміни, посилалися лише на зміни у розмірі
пенсійних виплат. За останні 5
років це дійсно була зміна, варта уваги. Адже середній розмір
пенсійної виплати збільшився з
407 грн. у січні 2006 року до 999
грн. у січні 2010 року.
Думка українців поділилась
майже навпіл щодо своєї підтримки пенсійної реформи загалом. 51% респондентів залишився нейтральним, у той час
як 23% не підтримали пенсійну
реформу, а 26% висловилися за
її підтримку.
Більшість повністю підтримала скасування спеціальних
пенсій для державних службовців, народних депутатів, суддів
та окремих інших категорій. Крім

того, респонденти також підтримали запровадження персоніфікованого обліку для визначення
розміру пенсії.
- А що думають люди про
підвищення пенсійного віку?
- Однозначної підтримки
щодо підвищення пенсійного
віку в Україні також немає. Насправді, більше респондентів
підтримують зменшення пенсійного віку для чоловіків до 55 років, аніж підвищення пенсійного
віку для жінок. Правда, звучали
й інші думки. Пропонується, наприклад, щоб уряд поступово
підвищив пенсійний вік для жінок до 60 років, а потім, як тільки
пенсійний вік для жінок і чоловіків
зрівняється, повільно підвищити
його для обох статей до європейського рівня - щонайменше
до 62 років.
Приблизно чверть респондентів зазначили, що вони можуть підтримати підвищення
пенсійного віку, якщо це означатиме, що розмір пенсії також
збільшиться.
- Зараз маємо й чимало
дискусій щодо працюючих
пенсіонерів. Хтось називає це
благом, інші - злом, мовляв

вони перекривають дорогу
молодим.
- У деяких країнах встановлені обмеження розміру пенсії тим
особам, які отримують пенсії та
продовжують працювати. Відомо, що деякі посадовці висловлювалися за обмеження в Україні
розміру пенсії для тих осіб, які
після призначення пенсії продовжують працювати.
Так ось, три з чотирьох респондентів були проти такої ідеї та
висловились за те, щоб пенсіонери, які продовжують працювати, отримували пенсію у повному
розмірі. І лише 10% запропонували не виплачувати пенсії працюючим пенсіонерам.
Цікаво, що незважаючи на
те, що більшість респондентів
заявляють, що вважають достатній рівень пенсійного забезпечення спільною відповідальністю конкретної особи та
держави, 76% усіх респондентів
сказали, що основним джерелом їхнього доходу після виходу
на заслужений відпочинок буде
державна пенсія. Про те, що
виплати з недержавного пенсійного фонду можуть стати ще
одним джерелом їх доходу після
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На запитання відповідає голова правлiння Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву України Леонiд РИСУХIН
Ще славетний Михайло Булгаков зауважував, що квартирне питання зiпсувало багатьох. Минуло
майже столiття, а проблема залишається актуальною. Цього року в Українi розпочалася реалiзацiя
нової Державної програми будiвництва (придбання) доступного житла на 2010—2017 роки. З держбюджету видiлено 100 млн. грн. для надання допомоги молодим сiм’ям, якi потребують полiпшення
житлових умов. Передбачається, що до кiнця року буде направлено ще 231 млн. грн. «УК» пропонує читачам найцiкавiшi запитання i вiдповiдi, озвученi пiд час прямої лiнiї з гостем редакцiї — головою правлiння Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву України Леонiдом
Рисухiним.

ЧИ СТАНЕ ДОСТУПНИМ
«ДОСТУПНЕ ЖИТЛО»?
Леонiде Iвановичу, вiдсотковi
ставки за iпотечними кредитами
є непiдйомними для пересiчних
українцiв. Чи стануть кредити
доступнiшими з введенням програми «Доступне житло»?
— На мiй погляд, програма доступного житла має бути доповнена
роздiлом iпотечного кредитування, оскiльки в постановi Кабiнету
Мiнiстрiв № 140 вiд 11 лютого 2009
р. записано, що «державна допомога надається у виглядi державної субсидiї та /або пiльгового
iпотечного кредиту». Наразi Держфонд сприяння молодiжному житловому будiвництву вiдпрацьовує
з банками механiзми, якi б дали
змогу кредитувати 40% вартостi
житла вже цього року. Незабаром
ми оголосимо список державних та
комерцiйних банкiв, що працюватимуть з державними програмами
iз житлового будiвництва. З 2011
р., якщо будуть пiдтриманi нашi
пропозицiї з залучення коштiв пiд
державнi гарантiї, можна буде говорити про здешевлення кредитiв
на «Доступне житло», щоб ефективна кредитна ставка не перевищувала 12—14% рiчних, тодi як сьогоднi
вона складає 23—25%.
Якi переваги програми доступного житла перед програмою пiдтримки молодiжного
кредитування?
— Програма доступного житла
розпочата 2010 р. i є бiльш комплексною порiвняно з програмою
пiдтримки молодiжного житлового будiвництва (кредитування), яка стане її складовою. Плюсом програми доступного житла
є вiдсутнiсть обмежень за вiком.
Якщо програма пiльгового кредитування передбачає повернення
коштiв упродовж 30 рокiв, то «Доступне житло» — це надання безповоротної 30% державної субсидiї.
Це, безумовно, перевага. Крiм
того, програма доступного житла
пропонує здешевлення не тiльки
за рахунок субсидiй держави, а й
за участi органiв мiсцевого самоврядування — видiлення ними земельних дiлянок пiд будiвництво.
Є доручення уряду про реєстрацiю

землi пiд доступне житло. За даними Мiнрегiонбуду, майже 600
дiлянок зареєстровано по кожнiй
областi. Вони видiляються без
аукцiону та iнших обмежень. Подруге, на житло, яке будуватиметься на цiй земельнiй дiлянцi, не поширюються будь-якi вiдрахування,
якi
встановлюють
органи
мiсцевогосамоврядування на розвиток iнфраструктури, соцiальної
сфери, забезпечення працiвникiв
житлом експлуатацiйних служб
тощо. I третє: цi майданчики повиннi
бути
забезпеченi
зовнiшнiми
iнженерними мережами (проведення газу, води, електроенергiї),
дорожньою
iнфраструктурою.
Тобто на вартiсть квадратного метра не повинна лягати вартiсть
їх спорудження. Передбачається (принаймнi, такi плани є у
Мiнрегiонбуду), що вже наступного року в областi видiлятимуться
цiльовi субвенцiї для облаштування
цих земельних дiлянок.
— Житло, отримане завдяки
програмi «Доступне житло», стане приватною власнiстю людей?
— Так, звичайно. Незалежно вiд
того, де громадянин взяв кошти на
квартиру або будинок (кредит або
субсидiя).

ГIРКИЙ ПРИСМАК
КВАРТИРНОГО ПИТАННЯ
— Скажiть, будь ласка, якi
вимоги висуває Фонд перед
тими, хто має намiр отримати
кредит за програмою пiдтримки
молодiжного житлового будiвництва? - Ольга СТЕЛЬМАЩУК, м.
Київ.
— Умови отримання кредиту такi: якщо ви молода сiм’я, ви
повиннi стояти в черзi на отримання житла в однiй з районних
адмiнiстрацiй Києва i мати вiк
не бiльше 35 р., роботу i доходи, щоб бути платоспроможним
для розрахунку за наданий кредит. При пiльговому кредитуваннi
перший внесок становить 3% вiд
вартостi житла, потiм йде оплата
94% кредиту, а 3% — по закiнченнi
будiвництва. Термiн кредитування
- 30 рокiв, кредитна ставка — 3%
рiчних. Якщо в сiм’ї є дитина, держава звiльняє вiд сплати вiдсоткової

рiчної ставки, при наявностi двох
дiтей — вiд сплати 25% кредиту,
трьох i бiльше дiтей — сiм’я сплачує
лише 50% кредиту. Детальнiше про
умови отримання кредиту можна
дiзнатися на офiцiйному сайтi Фонду http://molodkredit.gov.ua.
— А якщо в мене чотирирiчна
донька?
— Для вас дiятимуть вiдповiднi
преференцiї при визначеннi права
на отримання кредиту. Є рейтинг,
який публiкується на сайтi Фонду.
В ньому всi, хто хотiв би отримати
такий кредит, шикуються залежно вiд нарахованих коефiцiєнтiв
(часу перебування молодої родини на квартирнiй черзi, кiлькостi
дiтей, особистих досягнень родини: наявностi в нiй молодих учених,
спортсменiв тощо).
— Мене цiкавить програма
«Доступне житло». Якi документи потрiбнi, чи велика черга, щоб
взяти участь у програмі “Доступне житло“? - Тетяна СОХНАЦЬКА,
м. Луганськ.
— Ви повиннi зареєструватися
як така, що потребує покращення житлових умов, тобто стояти на
черзi в одному з населених пунктiв
Луганської областi. Подруге, у вас
повиннi бути власнi ресурси для
оплати 70% вартостi квартири.
— Тобто для вас квартирний
облiк обов’язковий? А якщо я
хочу вкласти грошi i отримати
через якийсь час квартиру? Це
можливо?
— Мабуть, так, тiльки без участi
держави. Вона надає допомогу
тим, хто потребує покращення житлових умов згiдно з чинним законодавством.
— Якi параметри враховують
при розрахунку нормативної
площi?
— Державна допомога надається людинi, виходячи з нормативної
площi 21 кв. м на людину плюс 10,5
кв. м на сiм’ю. Тобто, якщо сiм’я складається з трьох осiб — це 73,5 кв. м.
Для Луганська нормативна вартiсть
1 квадратного метра — це 4290 грн.
Таким чином, 30% вiд отриманої
суми становитиме розмiр державної
допомоги. Iншi кошти за квартиру вiд
повної вартостi житла вам слiд внести самостiйно.

— Мiй племiнник п’ять рокiв
стояв у черзi на кредит i буквально тиждень тому йому виповнилося 35 рокiв. Виходить, що вiн
випадає з черги? - Лариса ОЛЕКСАНДРОВА, м. Макiївка Донецької
областi.
— Панi Ларисо, по-перше, ваш
племiнник не стояв у черзi п’ять
рокiв, а був зареєстрований протягом цього перiоду. Подруге, йому в
системi коефiцiєнтiв, згiдно з якою
визначається мiсце в списку, додаються додатково бали, i ця норма
дiє до досягнення 36 рокiв. Тобто
йому зараз потрiбно перевiрити,
наскiльки вiн просунувся в цьому
рейтингу на право отримання кредиту.
— Скажiть, будь ласка, чи
може моя дочка, якiй зараз 25
рокiв, отримати молодiжний
кредит для придбання житла,
враховуючи те, що вона була
спiввласницею в приватизацiї
квартири? - Свiтлана ВЛАСОВА,
м. Марганець Днiпропетровської
областi.
— Так. Але для цього вона має
бути зареєстрована як така, що потребує полiпшення житлових умов.
Тобто стояти на черзi в органах
мiсцевого самоврядування. Якщо
нi, то це буде вiдтермiновано в часi,
тому що переваги при отриманнi
пiльгових довготермiнових державних кредитiв надаються насамперед
тим, хто тривалий час стоїть на черзi,
має дiтей тощо.

ПРО ПЕДАГОГIВ
ЗАМОВТЕ СЛОВО...
Чи передбаченi пiльги для
отримання кредиту випускникам педагогiчних ВНЗ, якi по
закiнченнi навчання їдуть працювати в сiльську мiсцевiсть?
Бiльшiсть iз них змушенi тулитися в хатинках бабусь...
- Анатолiй БЛИЗНЮК, методист
управлiння освiти i науки Сумської
облдержадмiнiстрацiї.
— Серед критерiїв, за якими надається мiсце в рейтингу,
є додатковi бали для молодих
спецiалiстiв, якi їдуть працювати
за направленням, в тому числi i в
сiльську мiсцевiсть.
— Леонiде Iвановичу, з 2007
р. Фонд впровадив пiлотний
iнновацiйний проект iз пiльгового кредитування педагогiчних та
науково-педагогiчних працiвникiв на будiвництво та придбання
житла. Чи задоволенi ви його результатами? Чи є плани в рамках
цього проекту?
— Ситуацiя двозначна. Зрозумiло,
задоволенi тим, що такий проект

вiдбувся i показав, що є потреба в
цiй програмi. Але не можна бути задоволеним тим, що програма пiсля
двох рокiв iснування була згорнута.
Цього року ми вiдновили спiвпрацю
з Мiнiстерством освiти i передбачаємо з державного бюджету отримати
майже 4 млн. грн. на її реалiзацiю. Це
вельми мала цифра, але позитивно
те, що програма вiдновлена.

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
Сiм’я у складi трьох осiб
iнвестує в будiвництво квартири в Київськiй областi загальною
площею 74 кв. метри. Вартiсть 1
кв. м за цiною забудовника - 7116
грн. Загальна вартiсть квартири
за цiною забудовника становить
526 584 грн. (74 кв. м Х 7116 грн.),
нормативна площа становить
73,5 кв. м +10,5 кв. м), розмiр
державної пiдтримки — 141 891
грн. (73,5 кв. м Х 6435 грн. Х 30%).
Розмiр внеску за рахунок власних
коштiв позичальника становить
384 693 грн.

НЕОБХIДНI ДОКУМЕНТИ
ДЛЯ УЧАСТI В ПРОГРАМI
«ДОСТУПНЕ ЖИТЛО»:

- заява про надання державної пiдтримки;
- довiдка про перебування
на квартирному облiку громадянина, що потребує полiпшення
житлових умов (оригiнал);
- паспортнi данi повнолiтнiх
членiв сiм’ї (копiї сторiнок 1,2 та
реєстрацiя);
- свiдоцтво про народження дитини (дiтей) — оригiнал та
копiя;
- довiдка про присвоєння iдентифiкацiйного номера
(оригiнал та копiя);
- довiдка з мiсця роботи про
займану посаду з зазначенням
термiну роботи на посадi;
- довiдка з мiсця роботи дорослих членiв сiм’ї за формою
№3 про встановлення розмiру
доходу за останнi шiсть мiсяцiв
з помiткою «затримки у виплатi
заробiтної плати за останнi
шiсть мiсяцiв вiдсутнi»;
- довiдка про склад сiм’ї (ф.
3 ЖЕК) або витяг з будинкової
книги (оригiнал).
Продовження у наступному
номері.

Є С П І Л Ь Н О Ю
І ГРОМАДЯНИНА

припинення трудової діяльності, заявили 3% респондентів. На свої заощадження сподівається загалом
17% респондентів, серед
яких 27% - молодь і 14%
- особи у віці 37-59 років.
- Таке уявлення, напевне, можна пояснити низьким рівнем життя в нашій
державі.
- Це справді так. Багато
українців відчуває брак коштів. Кожному десятому доводиться економити, щоб купувати продукти харчування.
А 25% опитаних зазначили,
що їм вистачає на харчування, але для придбання взуття
або одягу доводиться заощаджувати чи позичати. І тільки
0,2% - вважають себе заможними.
Словом, більшість респондентів із песимізмом
ставляться до своєї здатності
забезпечити собі гідне життя
на схилі літ.
- Уряд декларує якнайшвидший перехід до другого рівня пенсійного забезпечення.
- Він може бути запрова-

джений до кінця 2012 року.
Про це йдеться у Програмі
економічних реформ на 2010
- 2014 роки “Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава”. Якщо така подія
відбудеться, вона стане визначальною у пенсійному
забезпеченні та розвитку
ринків капіталу України. Хоча
поки що, судячи з наших опитувань, більшість українців не
знає, чи працюватиме теорія
другого рівня на практиці, і
доволі скептично ставиться
до можливості підвищення
своєї пенсії завдяки такій
новації. Тим не менше, приблизно кожен четвертий вважає, що запровадження другого рівня позитивно вплине
на пенсію.
- Отже, що, на Вашу
думку, має бути визначальним для пришвидшення темпів пенсійної реформи в Україні?
- Гадаю, проведене компанією GFK Ukraine опитування є дуже важливим для
фахівців, які переймаються
питаннями
реформування

пенсійної системи в нашій
державі. Ми маємо враховувати, що загалом більшість
громадян України не володіє достатньою інформацією
щодо змін у пенсійній системі, започаткованих із 2004
року. Звідси, напевне, й те,
що підтримка реформи населенням є, м’яко кажучи,
недостатньо активною.
Тому, переконана, що,
продовжуючи заходи щодо
подальшого реформування
пенсійної системи в Україні, уряду слід розглянути
можливість
започаткування спеціальної інформаційної кампанії. Таку програму
варто розробити у співпраці
з багатьма організаціями.
Вона, насамперед, має бути
спрямована на покращення обізнаності українців з
питаннями пенсійного віку і
пенсійного забезпечення, зокрема, й з накопичувальною
складовою. Не менш важливим є й посилення фінансової грамотності населення.
Розмову вела
Наталія АНДРУСЕНКО.

Нещодавно Макарівську картинну галерею відвідав Народний артист
України, лауреат Національної премії Тараса Шевченка та премії імені
Олександра Довженка Богдан Бенюк зі своїми друзями - членом Національної спілки журналістів і кінематографістів України Богданом Підгірним
та його дружиною Казимирою. Гості зустрілися із засновником галереї, Заслуженим художником України Анатолієм Марчуком, який ознайомив їх з
експозицією та поділився планами щодо розбудови галереї.
Гості були приємно вражені, здивовані тим, що Макарів має такий чудовий мистецький осередок, підбором творів. У колекції є роботи визначних
майстрів пензля: Георгія Якутовича, Василя Лопати, Миколи Стратілата,
Андрія Чебикіна та інших. Гості залишили пам’ятний запис у книзі відгуків.
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“РАДУЙСЯ. ТИ ЗНАЙШЛА БЛАГОДАТЬ У БОГА”

(Лк. 1, 30)

Благодать Господня сходила сонячними променями на землю у день Покрови
Пресвятої Богородиці. І зринули у думці слова: „Радуйся. Ти знайшла Благодать
у Бога”, сказані Архангелом Гавриїлом Діві Марії (саме з моменту його явлення їй
починається історія вшанування Матері Божої). Співзвучні слова ці стали у день
відкриття у Бишеві церки Покрови Пресвятої Богородиці. Радість переповнювала кожного, хто прийшов на відкриття храму, адже цієї хвилини бишівчани чекали
довгих двадцять років. Ось що розповіла Тетяна Кромбет – ініціатор будівництва
церкви у селі.
- На початку 1990 року я
дуже тяжко захворіла – думала
вже, що й помру. Після виписки
з лікарні поїхала у Лавру. Моя
мама була віруючою людиною.
Не знаю чому, але мені тоді дуже
захотілося відвідати святиню.
Був третій день Пасхи. Сидячи
на лавці на території Лаври, відчула у душі, як опиває всю мене
благодать, і спокій поселився
у серці. Ось у цю хвилину й подумала, як добре було б у Бишеві відродити церкву. Колись
же була. При ній навіть діяла
церковно-приходська
школа.
Але я розуміла, що само собою
це питання не вирішиться, потрібно діяти. І тут ніби небо наді

стільки, що, як кажуть, яблуку не
було де впасти. Приїхали Його
Преосвященство, єпископ Іларій
з Києво-Печерської Лаври, настоятель Введенського монастиря архімандрит Даміан, благочестивий Макарівського району,
архімандрит Кирило, настоятель
храму св. Параскеви Сербської
ігумен Філарет.
На відкритті храму згадали поіменно тих, хто з самого початку брав участь у
вирішенні організаційних питань. Це – О.І.Шнайдерська,
Н.Ю.Приліпенко, Н.К.Андрійко,
В.Т.Обухівський та його син Валерій, К.А.Венедіктова, Т.О.Кромбет, М.М.Яковенко, М.М.Коба,

мною відкрилося, і почав у голові формуватися план, що й як
робити.
Назавжди залишилось у моїй
пам’яті, як люди з радістю підписувались під зверненням, щоб
місцева влада дала дозвіл на
будівництво храму в селі. Звичайно, далі довелося побігати
по інстанціях, щоб зареєструвати релігійну громаду. Поступово
сформували ініціативну групу.
Під будівництво церкви радгосп
виділив землю, а 14 жовтня 1990
року було освячено це місце.
Всім миром будувався Храм Божий.
І ось нинішнього року, у день
Покрови Пресвятої Богородиці,
відбулося у ньому перше святкове богослужіння (правда, ще
потрібно буде виконати багато
роботи по оздобленню церкви
всередині). Людей зібралося

Н.І.Цисарська. З особливою
подякою згадали колишнього
директора місцевого радгоспу
П.П.Шейка, який активно сприяв будівництву церкви. Саме
завдяки йому господарство
виділило земельну ділянку,
передало у власність громади будинок, у якому всі ці роки
проходили богослужіння, оплатило геодезичну експертизу
ділянки та вартість проекту будови. Були вручені грамоти від
митрополита Київського і всієї
України, Предстоятеля Української Православної Церкви
Володимира за труди на благо
святої церкви тим, хто розпочинав будівництво Бишівської
Покровської церкви і зробив вагомий внесок у відродження духовності в селі, зокрема Тетяні
Кромбет, Валерію Обухівському
та іншим. Завершилася святко-

ва літургія Хресним
ходом.
А оскільки 14
жовтня у Бишеві
відзначають
День
села (до речі, саме
бишівчани першими
в районі започаткували таку традицію
з ініціативи колишнього сільського голови В.Г. Пришви),
то його святкування
плавно
перейшло
від однієї знаменної
події до іншої, яка розгорнулася
вже біля будинку культури (на
жаль, через аварійний стан приміщення довелося проводити захід на вулиці).
„У виробах майстрів – душа народу”
– під таким девізом
представили свої роботи жителі села: вишиванки – О.І.Мінаєва,
З.С.Коба, Т.П. Салацюк, в’язані серветки –
Г.І.Шульга, вирізьблені
рамки для святих образів – О.М.Завгородній.
У них таки дійсно вкладено почуття великої любові до рідного
краю, а найбільше, на
що відразу звертаєш
увагу, зростання духовності, бо ж мотиви на
релігійну тему переважали всі інші.
Відвідали
гості
шкільний
історикокраєзнавчий
музей,
у якому зібрано надзвичайно багато експонатів років Великої
Вітчизняної війни, спогадів ветеранів, їх рідних, близьких, і взагалі
жителів Бишева. Адже
на його території діяла підпільна
група на чолі з М.В.Манченком,
яка передавала партизанам
необхідні відомості, інформувала
населення
про події на фронті, збирала зброю.
Тут і багатовіковий
літопис села від
найдавніших віків,
середньовіччя і до
сьогодення. Оглянувши його, вони
високо оцінили велику пошукову роботу вчителя історії
В.В. Обухівського
та його учнів, які
роками збирали ці
матеріали.
Відкрити
урочисту частину свята було надано
депутату районної
ради,
керівнику
ТОВ „Спецелектро”
М . А . Ш в и д к о м у,
який вніс великий
вклад у будівництво церкви. Привітавши присутніх
із Покровою та
Днем села, Микола Андрійович також виконав доручену йому почесну
місію вручити посвідчення „Матигероїня”
О.О.Безпрозваній,
В.В.Коляденко та О.І.Швидкій.
Привітали бишівчан і представники козацтва Чернігівщини гетьман Анатолій Ревко, Юрій
Соколенко (адже 14 жовтня вважається і Днем українського ко-

зацтва), і настоятель Покровського храму с. Бишів отець Петро.
„Бажаєм щастя і достатку тобі, мій краю, моє
село” – звертаються до
присутніх ведучі концертної програми. Учасники
художньої самодіяльності
підготували чудові номери і
якщо урочиста частина свята сприймалася виважено,
без бурхливих емоцій, то
кожен виступ аматорів сцени супроводжувався довго
не стихаючими оплесками.
Відразу внесли особливу
атмосферу бадьорості й веселого настрою народний
аматорський фольклорний
ансамбль Бишівського будинку культури
„Любисток” та вокальний жіночий
ансамбль „Марічка” (керівник Валентина Ступак).
Жартівлива сценка сільського гуляння викликала
доброзичливий сміх, а танець наймолодшого колективу „Капітошка” (керівник
Людмила Мірошкіна) був
сприйнятий з особливою
теплотою (воно й закономірно, бо ж серед глядачів
були присутні батьки), як і молодіжного колективу „Струмок”.
Продемонстрували свої таланти
учасники дитячого танцювального колективу „Веселка” (керівник

Ніна Тугай). Сольні виконання
пісень Олександром Оношком,
Танею Єрофеєвою, Альоною Веремієнко та Анею Мірошкіною
також усім надзвичайно сподобалися. І хоча концертна програма була вичерпана, глядачі ще не
раз просили ансамблі виконати
улюблені бишівчанами пісні у їх
виконанні.

- Дуже приємно
було бачити аматорів
Бишівського
будинку культури з
новою програмою,
- говорить начальник відділу культури
та туризму райдержадміністрації Ліна
Факторович. – Навіть у тих умовах, у
яких сьогодні працюють культпрацівники (підлогу, сцену
з’їдає грибок, стіни
покриваються пліснявою від вологи),
вони не втрачають
оптимізму і радують
своїми
виступами
односельчан,
глядачів райцентру, беруть активну участь
в оглядах художньої
самодіяльності.
- А я б додала, - доповнює
спеціаліст відділу Зінаїда Божок,
- нас радує те, що підросла спі-

воча молодь й активно долучається до художньої самодіяльності села.
...Якщо твердо віриш, мрії
збуваються. Нехай і через двад-

цять років. Відтепер над Бишевом величаво здіймаються три
куполи церкви з золотими хрестами. А самі жителі з вірою в серці живуть, що над їхнім селом,
над Україною чудотворним способом простеляється Покров і
заступництво Божої Матері, Пречистої і Пресвятої Діви Марії.
Світлана ТРИГУБ.
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СТОРІНКИ НАШОЇ ІСТОРІЇ

РІК ВЕТЕРАНА

С ОЛО В КИ : Д АЛ ЕК І І БЛ И ЗЬК І

У кожного народу, попри його багатовіковий історичний шлях, окрім розвитку, творення своєї долі, були й
трагічні сторінки. Наш народ, як ніхто інший, випив сповна свою гірку чашу, аби заявити про себе, знайти своє
місце на цій землі. Його історичне минуле не було легким. Воно позначилось яскравим прикладом боротьби за
волю, віру, свою самобутність, нарешті, за право існувати. Таким важким, страдницьким минуле століття виявилось для кращих синів і дочок України, які закінчили свій земний шлях на безмежних просторах «Советского
Союза», в тюрмах та концентраційних таборах.
Уже кілька років поспіль Український інститут національної пам’яті організовує поїздку по цих трагічних і в
той же час святих місцях нашої історії, аби відвідати і пом’янути тисячі і тисячі жертв політичних репресій. Ось
і цього разу серед учасників української делегації були представники Всеукраїнського товариства «Меморіал»
ім. В.Стуса, Київського товариства політв’язнів і репресованих, товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка, Всеукраїнської молодіжної організації Спілка української молоді, інших громадських організацій, журналісти ряду
видань. Вона була приурочена до участі в заходах із вшанування пам’яті жертв Великого терору 1937 – 1938
років, що традиційно проводяться в перших числах серпня в Російській Федерації (Карелія та Соловецькі острови). На ці дні Пам’яті приїжджають також делегації з Литви, Польщі, Фінляндії, Німеччини, Росії, аби згадати і
пом’янути своїх громадян. Тож хочу поділитись своїми враженнями від цієї поїздки, зустрічей, заходів у рамках
цих днів у дорожніх замітках.

Валерій ОБУХІВСЬКИЙ,
вчитель історії, керівник Бишівського історико-краєзнавчого музею.

Я

к і годиться в наших давніх традиціях, наша делегація відвідала
Покровську церкву на Подолі, аби священик отець Федір благословив делегацію, кожного зокрема, на добре діло
і далеку дорогу. Наш магістральний,
комфортабельний автобус вирушає на
Північ. Невдовзі – державний кордон
України з республікою Білорусь. Відповідна процедура при перетині кордону:
таможений і паспортний контроль. І ось
вже містечка й села братнього нам народу пропливають за вікном автобуса.
Першою зупинкою нашої делегації,
окрім нетривалих для відпочинку по ходу,
було прибуття до міста Санкт-Петербург.
Колишня столиця великої Російської імперії, «Северная Пальмира» називають
її ті, хто відвідав це справді старовинне,
красиве і величне місто. Часу було доволі, аби познайомитись з містом. Тим
більше, його архітектурою (як говорять,
це музика, що застигла в камені) неперевершеною, адже місто проектували, будували відомі російські, французькі, італійські зодчі тих часів. Подумалось, адже
тут працювали багато тисяч українських
козаків, кріпосних. Ось там, в ті далекі
часи, прогулювався набережною Неви в
літньому саду, малюючи свої ескізи для
майбутніх полотен, наш геній Тарас Шевченко. Комусь до вподоби стала оглядова екскурсія по визначних місцях міста,
прогулянка на катері багаточисленними
каналами. Залишили свої незабутні враження про це місто й музеї.
Невдовзі, подолавши десятки й десятки кілометрів, в’їжджаємо до республіки Карелія. Це край безмежних лісів, де
знаходиться більше 60 тисяч озер, тисячі
порожистих річок і диких скал. Це мудра
давня земля, повна таємниць і загадок,
тисячі унікальних культурно-історичних і
природних пам’ятників. Напрочуд прозоре повітря, екологічно чисті води.
Власне, по прибуттю делегації до м.
Петрозаводська, столиці Карелії, і почалася низка заходів за програмою цієї поїздки. Місто, засноване Петром І в 1703
році, в тому ж році, що й Петербург, одне
з найкрасивіших, розкинулось на березі
Онезького озера. Особливо вражає його
Набережна - улюблене місце відпочинку петрозаводців. Впорядковані вулиці,
старовинні будівлі, пам’ятники - все це
збережено, відновлено. Адже його мешканці люблять своє місто, пишаються
його 300-літньою історією. Першим нашим знайомством на карельській землі
була зустріч з директором краєзнавчого музею, паном Гольденбергом (його
батьки родом з України). Він розповів
про багате минуле краю, про музейну
колекцію, яка нараховує 212 тис. експонатів. Добре представлена в ньому
історія кам’яного віку, зокрема, петрогліфи (зображення на камені), багаті
етнографічні експонати з різних куточків
Карелії, які дають уявлення про життя,
побут та вірування корінних мешканців
цього краю – карелів, вепсів, фінів. До
речі, експозиція музею розташована в
стародавньому, колишньому будинку губернатора карельського краю. Приклад
вмілого поєднання зберігання раритетів минувшини і в той час збереження
пам’ятників архітектури.
Та чи не найголовнішою подією того
дня була очікувана зустріч з українською
громадою Центру національних культур
республіки Карелія. Голова товариства
української культури «Калина» Лариса
Скрипнікова розповіла, чим займається
очолювана нею організація, хто входить
до її складу, представила нам учасників
зібрання. Слід сказати, що українська
діаспора на півночі Росії досить чисельна, активна. Адже ставить за мету зберегти рідну мову, створює етнографічні, фольклорні колективи, популяризує
серед місцевого населення українську

культуру, одним словом, тримає в своїй
душі і гордо несе ймення українець. Скажу відверто, було приємно познайомитись і слухати виступ, як на мене, досить
мужньої людини, представника місцевої
організації «Меморіал» Юрія Дмитрієва,
завдяки якому громадськість дізналась про «Сандармох» (урочище біля м.
Медвежегорськ) - місце загибелі в 30-х
роках кращої еліти української нації. Та
про це дещо згодом. З цього приво-

ду хочу навести слова керівника нашої
делегації, народного депутата України
шести скликань, патріота, який разом зі
своїми однодумцями стояв біля витоків
відродження української державності,
Ярослава Кендзьора. Людини напрочуд
інтелігентної і толерантної: «Ми можемо
і маємо відкрити сторінки забутої історії, небачену систему винищення українців як нації. Такої Голгофи не знав жоден народ у світі, адже винищили майже
30-ть мільйонів українців. Одна з таких
фабрик смерті знаходиться на карельській землі, де склали свої молоді життя генії нашого народу, які б ще багато
йому послужили. Тому наше паломництво до Сандармоху та Соловецького
архіпелагу - це данина Пам’яті мільйонів
українців, жертв Великого сталінського
Терору». Насправді, карельська земля
приречена назавжди стати Пантеоном
розстріляного «українського Відродження». Ще довго на зустрічі, в цій далекій від України північній землі, лунала
рідна мова. Українці Карелії в подарунок
отримали буклети, книги з історії, культури, що, безумовно, послужить задля
збереження зв’язку з матір’ю – землею
всіх тих, хто в свій час її покинув.
У другій половині дня випала нагода більше познайомитись з Петрозаводськом, пройтись його вулицями,
відвідати пам’ятні місця, пов’язані з історією, помилуватися його окрасою, візитною карткою міста – Набережною.
В Сандармос і на Соловецькі острови в Дні пам’яті жертв політичних репресій приїжджають родичі репресованих,
нащадки розстріляних, представники
громадських організацій, багато молоді,
журналісти. Мені спало на думку, як же,
серед такої чудової, майже первозданної природи, в ті далекі 30-ті роки могла
відбутися така страшенна трагедія, яку
спричинили варвари – нелюди, виконуючи накази «вождя всіх народів», і за словами О.Олеся «хто б міг вигадать муку ще
більшую, гіркую, тяжкую, як вони».
Місто
Медвежегорськ,
порівняно молоде, що розташоване на березі
Онезького озера, біля підніжжя Медвежої
гори, яка й дала йому назву. Воно «прославилось» тим, що саме тут почалась
грандіозна будова першої п’ятирічки –
Біломор-Балтійський канал. Досьогодні
навіть зберігся будинок, де розміщувалось управління ББК. Тут же й пам’ятник
«любимцу партии и народа» С.М.Кірову,
який особисто опікувався цим будівництвом. У місті з тих часів збереглись
дерев’яні бараки будівельників каналу. В
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цьому ж будинку створений та діє краєзнавчий музей, де зібрано чималу кількість
експонатів тих часів, які дають уявлення
про грандіозну будову, трагічну долю її
будівельників - з/к, «заключенный каналоармеец», як тоді говорили представники влади. Історія будівництва каналу – це
страждання величезної кількості людей,
адже заради здешевлення будівництва
було вирішено залучити в’язнів, головним чином ГУЛАГу. Його підрозділ на ка-

налі називався «БелБалтЛаг». Керували
будівництвом нарком І.Ягода і начальник
Гулагу М.Берман. Директор музею історії
Біломорканалу ознайомив з його експонатами, картами, схемами. Тут відтворено експозиції початку 30-х років. Маса
оригінальних документів, особистих речей будівельників-вязнів, знаряддя праці.
Вражаючі гасла: «Исправительная политика СССР не карать, а исправлять на
основе общественного труда», «Каждый
сам кует свое будущее» і подібні в тому
ж дусі. Ось нам дають в руки потримати
головний інструмент будівельників – лопату. Беру, трохи широку, велику лопату,
занадто важку як для звичайної. Такою
за день намахаєшся, на другий - рук не
піднімеш. І такий непосильний труд – за
окраєць хліба і миску баланди з мороженою рибою! А судячи з місцевості,
де мав проходити канал, він будувався
в надзвичайно тяжких природних умовах. Потрібно було пройти через болота,
ліси, прорубати кам’яні брили. І все це
примітивною, ручною технікою. Головна
вага будівництва лягла на селян, працьовитих, умілих і в ті часи – самих багаточислених серед репресованих. Значна їх
кількість - з України. Будівельники жили в
тимчасових бараках, а часто - в звичайних землянках. Знову ж таки економія на
житлових умовах в’язнів. Бо це так звані
«вороги народу», селяни-куркулі. То ж
смертність тут, на «стройке века», була
надзвичайно великою, іноді до 700 чоловік за добу. За оцінками дослідників будівництво ББК забрало до 100 тисяч життів! Цих людей пам’ятали, любили рідні і
близькі, згадували знайомі і друзі. На їх
чекали, писали їм листи в табори і тюрми, відправляли запити про їхню долю. І
отримували… свідоцтва про смерть або
просто повідомлення: «такий-то в списках не значиться». Нарешті, в травні 1933
року канал імені Сталіна було збудовано
за рекордно короткий строк – 20 місяців!
За час його будівництва було виконано
земельних робіт обсягом 21 мільйон кубів, пробито 37 кілометрів через гранітні
скелі. Довжина каналу склала 227 кілометрів. Він сполучає Онезьке озеро і Біле
море. Має 19 шлюзів для проходження
кораблів, глибиною подекуди до 5 метрів
(для порівняння, знаменитий Суецький
канал протяжністю 160 км будували 11
років). На одному з таких шлюзів каналу,
біля селища Повенець, довелося побувати. Як нагадування про ті страшні часи, на
березі каналу збудували церкву св. Миколая в пам’ять його жертв.
Продовження в наступному номері.

ТРАДИЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ
У читальній залі районної бібліотеки для дітей відбувся “Урок партизанської слави” з учнями 5 В класу
Макарівського НВК, на який запросили ветерана війни
В.К. Янковського. Класний керівник О.С. Семененко
розповіла школярам про важливу роль партизанського
руху в роки Великої Вітчизняної війни. Німецькі окупанти тоді навіть не приховували, що були приголомшені
полум’яним патріотизмом радянських людей, таким
широким розмахом партизанського руху, в якому брали
участь від малого до старого. Цікаві виступи були й самих п’ятикласників, які прочитали книги про Велику Вітчизняну війну, зокрема й автора досліджень, про юних
месників, учасників партизанських загонів, підпільних
організацій, що діяли на території нашого району, керівника краєзнавчо-пошукового клубу «Пошук» Центру
творчості дітей та юнацтва Д.С. Нетреби «Збережемо
пам’ять про подвиг», «Юні месники Макарівщини», «Іскра» та її герої», огляд яких зробила завідуюча бібліотекою для дітей Л.М. Коваль.
Зі своїми спогадами потім виступив гість, ветеран війни В.К. Янковський. Він розповів про важкі воєнні роки.
Діти подякували Вацлаву Казимировичу й побажали міцного здоров’я, якомога довше зберігати бадьорість духу
та життєву активність.
Ірина СТАРОВОЙТЕНКО,
бібліотекар.

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

ДО УВАГИ КОЛИШНІХ
ПЕДАГОГІВ ТА УЧНІВ
МАКАРІВСЬКОЇ ШКОЛИ
1935 року Макарівська школа набула статусу середньої. Тож нинішнього року в грудні відзначається її 75річчя. З цієї нагоди звертаємося до колишніх її учителів,
учнів з проханням поділитися спогадами про часи роботи
або навчання у ній, про керівників та педагогів, які раніше
працювали, сіючи добре, вічне у юних серцях. Багатьох
учителів, на жаль, уже немає, а тому звертаємося до їх
рідних та близьких, колишніх вихованців з проханням розповісти все, що вони залишили в пам’яті про себе. Можливо, у когось є вирізки статтей з газет, журналів, у яких
написано про їх творчий шлях, новаторські ідеї, фотографії у сімейному альбомі, також просимо все це подавати
до організаційного комітету з підготовки до святкування
75-річчя Макарівської середньої школи.
Ніхто не забутий, ніщо не забуто! Давайте разом у нашій рідній школі відкриємо музей її історії, яку творили не
одне десятиліття педагогічні та учнівські колективи. На їх
рахунку дуже багато хороших справ, цінних починань, а
головне – зі стін нашої школи вийшло чимало людей, які
творили нашу державу, є її гордістю.
За додатковою інформацією звертайтеся за тел.:
5-12-33 або 6-05-85 (домашній), Ольга Семененко.

МАТЕМАТИЧНИЙ
ТИЖДЕНЬ
У Копилівській школі відбувся математичний тиждень
під керівництвом учителів математики Г.І.Терещенко,
М.С.Прокопець. Учні провели брейн-ринг «Розумники і
розумниці», презентацію за темою «Золотий переріз» і
КВК між учнями старших класів.

МИ НАЩАДКИ КОЗАКІВ
Покровителькою та заступницею Січі з давнини вважалась Пресвята Богородиця Покрова. На Запоріжжі
була церква Святої Покрови. А в усіх походах з військом
знаходився її образ. Вчителька початкових класів нашої школи Ольга Василівна Бранець провела зі своїми
учнями виховний захід «Козацькі розваги». У цікавій

формі діти розповідали про славне минуле українського козацтва, дізналися історію про свято Покрови, виконали українські народні козацькі пісні. А потім відбулися змагання між командами.
Діти залишали “Козацькі розваги“ сповнені патріотизму та бажання бути схожими на славних козаків.
Алла ЗАБРОДА,
педагог-організатор Копилівської ЗОШ.

ііт
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.р 0102 адапотсил 5 54 №
п’ятниця, 5 листопада
УТ-1

12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Наша пiсня.
13.00 “Надвечiр`я”.
13.30 Х/ф “Подвиг розвiдника”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Околиця.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Крок до зiрок. Євробачення.
18.00 Дурейтер.
18.40 Магiстраль.
19.05,21.35 “Театральнi сезони”
на Першому.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль
влади.

0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Питання.
2.15 ТелеАкадемiя.
3.15 Хай щастить.
3.35 Дурейтер.
3.55 Х/ф “Подвиг розвiдника”.

1+1

12.25 Т/с “Була любов”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Грошi”.
15.00 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30, “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Чудовиська з безоднi”.
20.10 “Без мандата”.
21.35 Х/ф “Вiдчайдушний
месник”.
23.35 “ГПУ”.
0.40 Х/ф “Вбивати треба
вчасно”.

* * *

УТ-1

14.55 Аудiєнцiя. Країни вiд А до
Я. Вiрменiя.
15.25 Наша пiсня.
16.00 В гостях у Д. Гордона.
Валерiя.
17.00 “Аншлаг, аншлаг!”
18.20 Золотий гусак.
18.45 Ревiзор.
19.15 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Футбол. Чемпiонат Iталiї.
Серiя А. “Iнтер” - “Брешiа”.
22.30 В перервi - Мегалот,
Суперлото, Трiйка, Кено.
23.40 Акваторiя бiзнесу.
0.00 Погода.
0.05 Церемонiя нагородження “Жiнка третього
тисячолiття”.
1.20 Пiдсумки дня.
2.05 Коло Олiмпiади.
2.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до
Я.Грецiя.

1+1

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”

неділя, 7 листопада
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.40 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.10 Здорове харчування.
7.25 Акваторiя бiзнесу.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля-моя
власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Зiрковий ранок.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Обережно - дiти!
11.25 Ближче до народу.
11.50 Х/ф “Безiменна зiрка”.
14.15 Шеф-кухар країни.
15.05 В гостях у Д. Гордона.
Катерина Семенова.
16.00 Футбол. Чемпiонат Iталiї.
Серiя А. “Лацiо” - “Рома”.
18.00 Євробачення-2011.
Нацiональний вiдбiр.
19.55 Дiловий свiт. Тиждень.

20.30 Точка зору.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.55 Фольк-music.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Д/с “Жива пам`ять
регiону”.
0.00 Церемонiя нагородження “Жiнка третього
тисячолiття”.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.15 Євробачення-2011.
Нацiональний вiдбiр.
3.45 Х/ф “Безiменна зiрка”.

1+1

6.05 М/ф “Останнiй лепрекон”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Шiсть кадрiв”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Без мандата”.
12.55 “Мiняю жiнку 2”.
14.30 Х/ф “Школа для товстуль”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.

понеділок, 8 листопада
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.20 “Аншлаг, аншлаг”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Точка зору.
13.00 Право на захист.
13.20 Д/ф “Такх а Джамшид”.
13.55 Х/ф “Забута мелодiя для
флейти”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Ревiзор.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Шеф-кухар країни.
18.00 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Акцiя “ARTKYIVcontemporary”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Футбольний код.

ІНТЕР

6.10 “Докопатися до правди”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00
Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в
мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Виклик 2”.
13.55 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.20 Т/с “Передiл. Кров з
молоком”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Розбiр польотiв”.

18.55 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.45 Т/с “Обручка”.
21.50 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
0.30 “Убити товариша
Сталiна”.
1.25 Х/ф “Славнi хлопцi”.
3.50 “Подробицi” - “Час”.
4.20 Т/с “До самої смертi”.
4.40 Т/с “Сусiди”.

ICTV

11.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 7”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
15.20 Х/ф “Пани офiцери.
Врятувати iмператора”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Помри, але не
зараз”.

22.00 Real Comedy.
0.00 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.15 Х/ф “Пани офiцери. Врятувати iмператора”.
2.50 Факти.
3.25 Х/ф “Американськi гiрки”.

СТБ

12.55 Х/ф “Брежнєв”.
17.40 “Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф “Ворошиловський
стрiлець”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Танцюють всi! 3”.
Пiдсумки голосування.
0.40 “ВусоЛапоХвiст”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонено!”

НОВИЙ КАНАЛ

12.45 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30 М/с “Новi пригоди
Бетмена”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.10 Репортер.
19.15,0.25 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Щасливi разом”.
21.00 Iнтуїцiя.
22.10 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
0.35 Х/ф “Френкi i Джоннi”.
2.45 Студiя Зона ночi. Культура.
2.50 Костянтин Степанков. Спогади пiсля життя.

22.55 Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль
влади.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
Профiлактика.

1+1

6.55,7.10,7.50,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 “Велике перевтiлення”.
11.00 “Ремонт +”.
12.00 Бойовик “Чоловiки за
роботою”.
14.00 Бойовик “Вiдчайдушний
месник”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.40 “ТСН”.
17.30 Т/с “Доктор Тирса”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Зiрка+зiрка”.
22.40 Т/с “Маргоша 3”.
23.55 Трилер “Вторгнення
викрадачiв тiл”.
1.55 Т/с “Украдене щастя”.
5.35 “Справжнi лiкарi 2”.

10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 М/ф “Пес у чоботях”.
11.05 “Шiсть кадрiв”.
11.30 “Велике перевтiлення”.
12.10 “Анатомiя слави”.
13.05 “Вiд пацанки до панянки”.
14.45 “Що ти робив минулої
п`ятницi”.
15.55 “Зiрка+зiрка”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Мелодрама “Школа для
товстуль”.
0.10 Комедiя “З iншого боку
лiжка”.
1.55 “Зiрка+зiрка”.
3.55 Бойовик “Вбивати треба
вчасно”.
5.20 “Справжнi лiкарi”.

14.00 “Позаочi”.
15.00 Х/ф “Свати 3”.
17.10 Ювiлейний вечiр А.
Пахмутової.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Пороблено в Українi”.
22.00 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
0.05 Х/ф “Фатальне число 23”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Т/с “До самої смертi”.
3.10 “Шукачi”. “Царський
архiв”.
3.50 “Позаочi”.
4.30 “Формула кохання”.

17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Велика рiзниця.
20.00 Велика рiзниця поукраїнськи.
21.25 Наша Russia.
22.10 Comedy Club.
23.10 Прожекторперiсхiлтон.
23.55 Голi i смiшнi.
0.30 Х/ф “Дракула 3. Спадщина”.
2.05 Х/ф “Американськi гiрки”.
4.00 Х/ф “Подорож до центру
Землi”.

5.50 М/с “Трансформери 3:
Кiбертрон”.
6.15 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
8.25 “Шукачi”. “Царський
архiв”.
9.15 “Формула кохання”.
10.15 “Городок”.
10.55 “Сiмейний розмiр”.
12.10 “Найрозумнiший”.

5.55 Факти.
6.20 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.50 Погода.
6.55 Real Comedy.
7.25 Козирне життя.
8.00 Х/ф “Подорож до центру
Землi”.
10.00 “Смак”.
10.45 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.35 Квартирне питання.
12.50 Х/ф “Помри, але не
зараз”.
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.

5.00 М/ф “Пригоди Буратiно”.
6.25 Х/ф “Бережiть чоловiкiв”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.55 М/ф “Губка Боб”.
12.40 “Танцюють всi! 3”.
16.50 Х/ф “Ворошиловський
стрiлець”.
19.00 “Х-чинник”.
20.50 “Смiшнi люди”.
21.50 “Х-чинник. Пiдсумки голосування”.
23.55 “ВусоЛапоХвiст”.
0.55 “Моя правда. Марат
Башаров”.

20.10 Т/с “Iнтерни”.
21.50 “Що ти робив минулої
п`ятницi”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.55 “ГПУ”.
0.55 Трилер “Вторгнення
викрадачiв тiл”.
3.05 Х/ф “З iншого боку лiжка”.
4.50 “ТСН-Тиждень”.
5.30 М/ф “Останнiй лепрекон”.

21.10 Х/ф “Бiлий налив”.
23.05 Т/с “Лiговка”.
1.10 “Подробицi тижня”.
2.05 “Детально з Русланом Ярмолюком. Жити всупереч”.
2.20 Т/с “До самої смертi”.
3.00 “Позаочi”.
3.45 “Формула кохання”.
4.35 “Гладiатори юрського
перiоду”.

22.55 Голi i смiшнi.
0.30 Тиша в бiблiотецi.
0.55 Х/ф “Трiска”.
2.45 Iнтерактив. Тижневик.
3.00 Х/ф “Дракула 3. Спадщина”.

5.35 М/с “Трансформери 3:
Кiбертрон”.
6.35 “Найрозумнiший”.
8.20 “Гладiатори юрського
перiоду”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”.
11.25 Х/ф “Шельменкоденщик”.
13.25 Т/с “Доярка з Хацапетiвки
2”.
15.20 Х/ф “Невiстка”.
17.00 “БУМ-2. Битва слов`ян”.
18.00 Х/ф “Бiлий налив”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 “Детально з Русланом Ярмолюком. Жити всупереч”.

5.55 Факти.
6.15 Т/с “Довiрся менi”.
7.50 “Смак”.
8.35 Анекдоти по-українськи.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.45 Ти не повiриш!
11.40 Козирне життя.
12.10 Iнший футбол.
12.45 Спорт.
12.50 Стоп-10.
13.50 Наша Russia.
14.40 Велика рiзниця.
15.50 Велика рiзниця поукраїнськи.
16.55 Море по колiно.
17.40,19.30 Х/ф “Туман”.
18.45 Факти тижня.
21.55 Українська мрiя.

ІНТЕР

5.55 Спорт.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
10.40 Т/с “Солдати 14”.
11.35 Море по колiно.
12.00 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти поукраїнськи.
13.10 Х/ф “Нiчний полiт”.
14.55 Х/ф “Туман”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Братани 2”.
21.50 Т/с “Вiйськова
розвiдка”.
23.00 Свобода слова.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.35 Спорт.
1.50 300 сек/год.
1.55 Провокатор.
3.05 Факти.
3.40 Свобода слова.

ІНТЕР

ІНТЕР

6.00 “Докопатися до правди”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.25,8.00,8.30,9.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.40 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.00 Т/с “Одного разу в
мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Виклик 2”.
13.50 “Детективи”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Розбiр польотiв”.
18.55 Т/с “Таке звичайне
життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “завжди” 6”.
23.35 “Чорна пiхота”.
0.35 Т/с “Сусiди”.
Профiлактика.

ICTV

5.00 Служба розшуку дiтей.
5.10 Українська мрiя.

ICTV

ICTV

СТБ

СТБ

5.35 М/ф: “Як Петрик П`яточкин
слоникiв рахував”, “Зачарований хлопчик”,
“Бременськi музиканти”.
7.10 Х/ф “Невиправний брехун,
або Казка з хорошим
кiнцем”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор”.
16.00 “Лiд i полум`я”.
19.15 “Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв”.
21.20 Т/с “Доктор Хаус”.
1.25 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
2.15 Х/ф “Собаче серце”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.15 Х/ф “Рiд-каскадер”.
7.45 Церква Христова.

СТБ
5.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.35 “Бiзнес +”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.40 “Лiд i полум`я”.
12.55 “Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрки”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Полювання на вiдьом”.
19.10 “Україна має талант!
Краще”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Любов земна”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiшарики.
7.30 Репортер.
8.30 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.25 Iнтуїцiя.
12.45 Т/с “Татусевi доньки”.

4.40 Студiя Зона ночi.
4.45 Невiдома Україна.

НТН

12.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
13.30 Т/с “Золотий капкан”.
14.30 Т/с “Штрафбат”.
15.25 Х/ф “Чорна сукня”.
17.15 Х/ф “Єдина дорога”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Золотий капкан”.
20.20 Т/с “Штрафбат”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.45 “Свiдок”.
2.10 “Полiттерор”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.25 “Свiдок”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.

* * *

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

субота, 6 листопада
6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,8.15 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.30 Автодрайв.
7.45 Створи себе.
8.00 Ера здоров`я.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
10.00 Хай так.
10.25 Коло Олiмпiади.
11.00 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
11.50 Погода.
11.55 Як це? Вогняна вода.
12.20 Навколо свiту за 48
годин.
12.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга. “Севастополь” (Севастополь)
- “Зоря” (Луганськ).
13.50 В перервi - Погода.

2.15 “Сiмейнi драми”.
4.30 “Справжнi лiкарi 2”.
5.15 Т/с “Була любов”.

6

1.45 “Зоряне життя.
Найскандальнiшi зорянi
розлучення”.
2.30 Х/ф “Всi повиннi померти”.
4.35 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Х/ф “Поллi”.
7.25 Аналiз кровi.
8.05 Ексклюзив.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Русалонька”.
10.00 Зроби менi смiшно.
11.05 Здрастуйте, я - ваша
мама!
12.15 Iнтуїцiя.
13.25 Файна Юкрайна.
14.05 Нумо, браття.
14.50 Україна сльозам не вiрить.
Дайджест.
15.40 Україна сльозам не
вiрить.
19.00 Х/ф “Гарi Поттер i в`язень
Азкабана”.
21.45 Х/ф “Хай щастить, Чак!”.
23.45 Спортрепортер.
23.50 Х/ф “Вирiшальний
голос”.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.
2.10 Третя влада.
3.00 Термiнал.

3.10 Студiя Зона ночi.
3.15 Невiдома Україна.
4.45 Студiя Зона ночi. Культура.
4.50 Тарас Шевченко. Спадщина.
5.15 Сорочка-вишиванка.
5.25 Зона ночi.
5.30 Д/ф “Наскар. Iсторiя”.

НТН
6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.00 М/ф “Дюймовочка”.
8.30 “Вайп Аут”.
9.30 Т/с “Термiново в
номер 2”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
15.00 Х/ф “Єдина дорога”.
17.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
19.00 Т/с “Замах”.
23.00 Х/ф “Беовульф”.
0.55 Х/ф “Поїзд смертi”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.30 “Правда життя”.

8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик старти.
9.05 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.45 М/с “Русалонька”.
10.25 Х/ф “10 причин моєї
ненавистi”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Новий погляд.
17.15 Т/с “Татусевi дочки”.
17.35 Х/ф “9 ярдiв”.
20.00 Україна сльозам не
вiрить.
22.25 Файна Юкрайна.
23.05 Україна сльозам не вiрить.
Голосування.
23.30 Спортрепортер.
23.35 Х/ф “Скарб Великого
каньйону”.
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.
1.45 Костянтин Степанков. Спогади пiсля життя.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
5.25 Студiя Зона ночi. Культура.

5.30 Таємницi української
нацiональної кухнi.
5.45 Зона ночi.

13.50 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.25 М/с “Новi пригоди
Бетмена”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.45 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi доньки”.
21.05 Т/с “Воронiни”.
22.05 Новий погляд.
23.05 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
0.00 Репортер.
0.20 Спортрепортер.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Зима надiї.
3.00 Цикл iсторiя кiно
України.
3.25 Студiя Зона ночi.
3.30 Невiдома Україна.
5.05 Зона ночi.

8.15 “Правда життя”. Я - закон.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Золотий капкан”.
14.20 Т/с “Штрафбат”.
15.20 Х/ф “Вiтчим”.
17.25 Х/ф “Визволення”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Золотий капкан”.
20.20 Т/с “Штрафбат”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.45 “Свiдок”.
2.05 “Полiттерор”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.20 “Свiдок”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.25 Х/ф “Чорна сукня”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.55 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.05 М/ф “Кiт у чоботях”.
8.25 М/ф “Малюк i Карлсон”.
8.45 М/ф “Карлсон повернувся”.
9.15 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Кiнець абвершколи
“Орiон”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.00 Т/с “Замах”.
19.00 Х/ф “Прибрати Картера”.
21.10 Х/ф “Шалений Макс 3: Пiд
куполом грому”.
23.30 Х/ф “Людина-метелик”.
1.55 Х/ф “Врятуй мене”.
3.35 “Речовий доказ”.
3.55 “Агенти впливу”.
4.25 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.

ііт
тссіівв ііккььссввііррааккааМ
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Вівторок, 9 листопада
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.20 “Аншлаг, аншлаг”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.55 Хай так.
13.20 Наша пiсня.
13.55 Х/ф “Забута мелодiя для
флейти”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Золотий гусак.
16.00 “Нащадки”.
17.05 В гостях у Д. Гордона.
Валерiя.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Свiтло. В`язницi. Виправна система в Українi.

22.30 Книга.ua.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Забута мелодiя для
флейти”.
4.00 Чоловiчий клуб.
5.20 М/ф.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,.8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Небезпечнi товари”.
12.20 Т/с “Маргоша 3”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.05 Т/с “Доктор Тирса”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.

середа, 10 листопада
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.25 Слово регiонам. Дайджест.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.35 Кордон держави.
11.50 Темний силует.
12.00 Новини.
12.10,18.40,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Сiльрада.
12.55 Футбол. “Зоря”
(Луганськ) - “Днiпро”
(Днiпропетровськ).
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Ближче до народу.
16.00 “Нащадки”.
17.05 В гостях у Д. Гордона.
Катерина Семенова,.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.25 Слово регiонам.
21.45 Футбол. “Мiлан” - “Палермо”. В перервi - Мегалот,
Суперлото, Трiйка, Кено.
23.40,0.10 Пiдсумки.
23.50,0.15 Вертикаль влади.

0.35 Спорт.
0.40 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Забута мелодiя для
флейти”.
4.00 Чоловiчий клуб.
5.20 М/ф.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “В магазин по смерть”.
12.25 Т/с “Маргоша 3”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
13.50 Мелодрама “Шепiт помаранчевих хмар”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.55,2.40 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Летючi дiти”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Вiд пацанки до панянки”.

четвер, 11 листопада
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.05 Д/ф “Тегеран”.
13.35 Х/ф “Мандрiвник”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Навколо свiту за 48 годин.
16.00 “Нащадки”.
17.05 Фольк-music.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Футбол. “Парма” “Сампдорiя”. В перервi
- Трiйка, Кено, Максима,
Свiт спорту.
23.40,0.10 Пiдсумки.
23.50,0.15 Вертикаль влади.

0.35 Спорт.
0.40 Вiд першої особи.
1.50 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Мандрiвник”.
4.20 Д/ф “Такх а Джамшид”.
4.55 Д/ф “Благословенна”.
5.20 М/ф.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,
23.40,2.40 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Цвяхи з майбутнього”.
12.25 Т/с “Маргоша 3”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Особиста справа”.
15.00 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Екстрасенси серед нас”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Гламурнi штучки та заучки”.
21.20 Т/с “Iнтерни”.

П’ятниця, 12 листопада
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “Кашан”.
13.00 Т/с “Торгашi”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Околиця.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Крок до зiрок. Євробачення.
18.00 Дурейтер.
18.40 Магiстраль.
19.10 Чоловiчий клуб.
21.25 Слово регiонам.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Євро. Експедицiя.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.

0.45 Д/ф.
1.45 Питання.
2.10 Прес-анонс.
2.15 ТелеАкадемiя.
3.15 Х/ф “Розчарована”.
4.30 Д/ф “Тегеран”.
5.00 Хто в домi хазяїн?
5.20 М/ф.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,4.25
“ТСН”.
7.25 М/ф.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Чудовиська з безоднi”.
12.25 Т/с “Маргоша 3”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Грошi”.
15.00 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.30 “Сiмейнi драми”.

17.00,19.30,23.55,2.25 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Шкiдливi лiки”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.35 Т/с “Iнтерни”.
22.40 Т/с “Маргоша 3”.
0.10 Бойовик “Чоловiки за
роботою”.
2.00 Т/с “Iнтерни”.
3.20 Т/с “Унiвер”.
3.45 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.15 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР

6.00 “Докопатися до правди”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.10,8.10,8.40 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Виклик 2”.
13.55 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.20 Т/с “Передiл. Кров з
молоком”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Розбiр польотiв”.
21.35 Т/с “Iнтерни”.
22.40 Т/с “Маргоша 3”.
0.10 Мелодрама “Шепiт помаранчевих хмар”.
2.00 “Сiмейнi драми”.
3.20 Т/с “Унiвер”.
3.45 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.15 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР

6.10 “Докопатися до правди”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Виклик 2”.
13.55 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.20 Т/с “Передiл. Кров з
молоком”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Розбiр польотiв”.
18.55 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “завжди” 6”.
22.25 Т/с “Маргоша 3”.
23.55 Бойовик “Тисни на газ”.
1.35 Т/с “Iнтерни”.
2.00 “Сiмейнi драми”.
3.20 Т/с “Унiвер”.
3.45 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.15 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР

6.10 “Докопатися до правди”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Виклик 2”.
13.55 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.20 Т/с “Передiл. Кров з
молоком”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Розбiр польотiв”.
18.55 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “завжди” 6”.
23.40 “Л. Гурченко. По той бiк
карнавалу”.
18.25 “Життя на тому свiтi”.
19.25 “Погода”.
20.00 “Без мандата”.
23.20 “ГПУ”.
0.25 Трилер “Кiмната смертi”.
2.25 Бойовик “Тисни на газ”.
3.45 “Сiмейнi драми”.
4.55 Т/с “Унiвер”.
5.20 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР

6.00 “Докопатися до правди”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00, 7.30,8.00,8.30,9.00
Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.40,8.10,8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Виклик 3”.
13.55 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.20 Т/с “Передiл. Кров з
молоком”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Розбiр польотiв”.

18.55 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “завжди” 6”.
23.40 “Д. Харатьян. Волею долi
так трапилося...”
0.45 Х/ф “Чоловiк, який любив
жiнок”.
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.05 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
3.10 Т/с “До самої смертi”.
3.30 Т/с “Сусiди”.
4.00 “Судовi справи”.
4.40 “Знак якостi”.
5.05 “Докопатися до правди”.

ICTV

5.30 Факти.
5.55,9.25 Спорт.
6.00,7.30 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
9.55,17.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 7”.
10.55 Т/с “Солдати 14”.
11.50 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
23.40 “Не хочу одружуватися”.
0.45 Х/ф “Позаурочний час”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
3.00 Т/с “До самої смертi”.
3.25 Т/с “Сусiди”.
3.50 “Судовi справи”.
4.30 “Знак якостi”.
5.00 “Докопатися до правди”.

ICTV

5.35 Служба розшуку дiтей.
5.45 Факти.
5.55,9.25,12.55,19.20,1.50
Спорт.
6.00,7.30 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.00,17.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 7”.
10.55 Т/с “Солдати 14”.
12.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Т/с “Угро”.
15.15 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.55 Т/с “Братани 2”.
0.45 Х/ф “Агата”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
3.00 Т/с “До самої смертi”.
3.25 Т/с “Сусiди”.
3.50 “Знак якостi”.
4.15 “Судовi справи”.
4.55 “Докопатися до правди”.

ICTV

5.40 Факти.
5.55,9.25,12.55,19.20,1.35 Спорт.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 7”.
11.05 Т/с “Солдати 14”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Максимум в Українi.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10,22.00 Т/с “Угро”.
15.15,19.55 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
23.00 Х/ф “Смертельна зброя”.
1.20 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.45 Т/с “Обручка”.
21.50 “Велика полiтика з Євгеном Кисельовим”.
0.30 “Бомба для Хрущова”.
1.30 Х/ф “Поспiшна втеча”.
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.25 Т/с “Збиток”.
4.20 Т/с “Сусiди”.
4.45 “Докопатися до правди”.

ICTV

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
5.55,9.25,12.55,19.10,1.00
Спорт.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Огляд матчiв Лiги Європи.
7.30 Дiловi факти.
7.40,13.00 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 7”.
11.05 Т/с “Солдати 14”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
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13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
15.25 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,1.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Братани 2”.
22.00 Т/с “Угро”.
23.00 Х/ф “Забираючи життя”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 300 сек/год.
1.35 Т/с “Герої 3”.
2.25 Факти.
3.00 Надзвичайнi новини.
3.30 Х/ф “Нiчний полiт”.

СТБ

5.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Собаче серце”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
14.00 “Моя правда. Марат
Башаров”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрки”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Пiдривник
мимоволi”.
22.00 Т/с “Угро”.
23.00 Х/ф “Чорний дощ”.
1.35 Факти. Пiдсумок дня.
2.00 300 сек/год.
2.05 Т/с “Герої 3”.
2.50 Факти.
3.25 Надзвичайнi новини.
3.55 Провокатор.

СТБ

6.00,0.55 “Бiзнес +”.
6.05,21.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.15 Х/ф “Iнфант”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
14.00 “Правила життя. Будиноквбивця”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрки”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Робiн Гуд
з великої дороги”.
19.10 “Зоряне життя. Самотнiсть
перших красунь”.
20.05 “Росiйськi сенсацiї.
Євангелiє вiд кумира”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
1.00 Х/ф “Доля”.
1.45 300 сек/год.
1.50 Т/с “Герої 3”.
2.35 Факти.
3.05 Надзвичайнi новини.
3.35 Х/ф “Пила 4”.

СТБ

5.45 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.10,0.55 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Приступити до
лiквiдацiї”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
14.00 “Зоряне життя. Самотнiсть
перших красунь”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрки”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Робiн Гуд
з великої дороги”.
19.10 “Моя правда. Наталiя
Крачковська. 120 кг
самотностi”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї 2 з
Павлом Костiциним”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
1.00 Х/ф “Мiчман Панiн”.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Т/с “Угро”.
15.20 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Казино “Рояль”.
22.20 Real Comedy.
22.55 Comedy Club.
23.55 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.10 Х/ф “Тривiальне чтиво”.
2.35 Факти.
3.10 Х/ф “Новий свiт”.

СТБ

6.05,1.40 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.35 Х/ф “Полювання на Берiю”.
18.05 “Вiкна-новини”.
18.15 Х/ф “Вiй”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Танцюють всi! 3”.
Пiдсумки голосування.
0.40 “ВусоЛапоХвiст”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “На пiдмостках сцени”.

19.10 “Правила життя. Будиноквбивця”.
20.10 “У пошуках iстини.
Формула радянського
термiнатора”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Доля”.

НОВИЙ КАНАЛ

Профiлактика.
14.00 М/с “Полiцейська академiя”.
14.35 М/с “Новi пригоди
Бетмена”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.05 Репортер.
19.15,0.25 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi доньки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Здрастуйте, я - ваша мама!
23.10 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiшарики.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.30 Iнтуїцiя.
12.45 Т/с “Татусевi доньки”.
13.50 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30 М/с “Новi пригоди
Бетмена”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55,23.00 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,23.55 Репортер.
19.15,0.15 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi доньки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Зроби менi смiшно.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Т/с “Солдати 16”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Реальний майстер-клас.
3.15 Студiя Зона ночi.
3.20 Невiдома Україна.
5.05 Студiя Зона ночi. Культура.

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiшарики.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.30 Iнтуїцiя.
12.50 Т/с “Татусевi доньки”.
13.55 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30 М/с “Новi пригоди
Бетмена”.
14.55,15.50 Teen Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55,23.05 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки”.
16.50,21.00 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.00 Репортер.
19.15,0.20 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi доньки”.
22.05 Свiтлi голови.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Казимир Великий, або
Малевич селянський.
3.00 Українське бароко.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.

НОВИЙ КАНАЛ
5.45 М/с “Вейнхед”.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiшарики.
7.30,8.30 Репортер.
9.00,17.50 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.20,21.00 Iнтуїцiя.
12.50 Т/с “Татусевi доньки”.
13.55 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30 М/с “Новi пригоди
Бетмена”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55,23.15 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки”.
16.45,22.10 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.15 Репортер.
19.15,0.30 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Щасливi разом”.
0.40 Т/с “Солдати 16”.
2.45 Студiя Зона ночi. Культура.
2.50 Пристрастi навколо
символiки.
3.05 Книга.

2.35 Мольфар з роду Нечаєв.
2.50 Вiдгомiн забутого неба.
3.20 Саша Путря.
3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.
5.45 Зона ночi.

НТН

6.00,8.40,19.00 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.15 Х/ф “Визволення”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.25 Т/с “Золотий капкан”.
14.20 Т/с “Штрафбат”.
15.20 Х/ф “Зникнення”.
17.20 Х/ф “Визволення”.
18.30 “Речовий доказ”. Свiт
розпусти.
19.20 Т/с “Золотий капкан”.
20.20 Т/с “Штрафбат”.
21.30,1.45,3.15,5.15 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.05 “Полiттерор”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.40 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
5.10 Георгiй Нарбут. Живi картини.
5.30 Писанки.
5.45 Зона ночi.

НТН

6.00,8.40,19.00,21.30,1.45,3.15,
5.10 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.10 Х/ф “Визволення”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Золотий капкан”.
14.15 Т/с “Штрафбат”.
15.10 Х/ф “Всупереч здоровому
глузду”.
17.05 Х/ф “Визволення”.
18.30 “Правда життя”. Зрада.
19.20 Т/с “Золотий капкан”.
20.20 Т/с “Штрафбат”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.05 “Полiттерор”.
2.25 “Речовий доказ”.
3.40 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
5.15 Студiя Зона ночi. Культура.
5.30 Скiфи.
5.35 Скарби музеїв Києва.
5.40 Зона ночi.

НТН

6.00,8.40,19.00,21.30,0.40,3.10,
5.10 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.05 Х/ф “Визволення”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.25 Т/с “Золотий капкан”.
14.25 Т/с “Штрафбат”.
15.30 Х/ф “Грiхи нашi”.
17.10 Х/ф “Визволення”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Афера кольору “хакi”.
19.20 Т/с “Золотий капкан”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.45 “Полiттерор”.
2.10 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.35 Країна людей.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Невiдома Україна.
5.05 Справа про возз`єднання.
5.30 Розпуття.
5.35 Термiнал.
5.40 Зона ночi.

НТН

6.00,8.40,19.00,21.30,0.40,3.10,
5.10 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.10 Х/ф “Визволення”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.25,19.20 Т/с “Золотий капкан”.
14.20 Х/ф “Дiвчинка”.
16.55 Х/ф “Презумпцiя вини”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Полiттерор”.
2.10 “Речовий доказ”.
3.40 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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НЕСПРИЯТЛИВА ПОГОДА
ПОЗНАЧИЛАСЯ НА ВРОЖАЙНОСТІ
За даними Головного управління статистики у Київській області станом на 1 жовтня сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
нашого району зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 4910 га; одержано 73379 ц зерна (у початковій оприбуткованій вазі), що на 53,7% менше, ніж було зібрано на
початок жовтня 2009 року; у середньому з одного гектара обмолоченої
площі одержано по 14,9 ц зерна (на 9,7 ц менше, ніж торік). Скорочення
загального обсягу валового збору зерна зумовлено несприятливими погодними умовами.
Озимий ріпак зібрано на площі 100 га, валовий збір склав 1069 ц при
середній врожайності 10,7 ц з 1 га.
Господарствами району (крім малих) зібрано 119815 ц картоплі (по
251,7 ц з 1 га), що на 26,5% більше, ніж торік.

ОРЕМО, СІЄМО
Для забезпечення врожаю наступного року сільськогосподарські підприємства (крім малих) району підготовили грунт під посіви озимих культур
на площі 2667 га, що на 21,4% менше показника минулого року; виорали на
зяб 458 га (у 4,9 раза більше). Озимі на зерно і зелений корм, включаючи
ріпак, під урожай 2011 р. посіяно на площі 1487 га (на 38% менше, ніж торік),
у т.ч. зернові на зерно – на 1447 га (на 8,2% менше).

РЕАЛІЗАЦІЯ М’ЯСА, МОЛОКА
У січні-вересні сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) району реалізовано на забій 2198 ц худоби та птиці (у живій вазі), що
на 33,2% менше порівняно з січнем-вереснем 2009 р., вироблено 53999
ц молока (на 5,7% більше), 134,3 млн. яєць (на 19,6% більше).
На 1 жовтня поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських
підприємствах (крім малих) становило 4692 голови (на 6,8% більше порівняно з 1 жовтнем 2009 р.), у тому числі корів –1939 (на 2,5% більше); свиней
– 879 (на 128,3% більше), овець - 558 (на 17,5% менше), птиці – 769,4 тис.
(на 3,3% більше).
Порівняно з січнем - вереснем 2009 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці збільшився у 1,6
раза. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 2%, свиней – на 45,7% та відповідно становили 459 г та 188 г.
Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень–вересень порівняно з
січнем–вереснем 2009 р. збільшився на 66,9%, у т.ч. продукції рослинництва – в 2,9 раза, продукції тваринництва – на 51,5%.

ііт
тссіівв ііккььссввііррааккааМ
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ТЕРПСІХОРА ЗАПРОСИЛА НА ФЕСТИВАЛЬ
Всі пам’ятають чудові давньогрецькі міфи, їх
красу та казковий світ. У щоденному повсякденному житті нам ніколи згадувати муз. А от працівники Центру творчості дітей та юнацтва ім.Д.Туптала
руйнують цю закономірність, саме вони організували і провели районний хореографічний фестиваль,
вибравши своїм натхненням Терпсіхору - музу танців.
Яскраві костюми, запальна музика - все створювало атмосферу свята. Щоправда, у цій феєрії
для конкурсантів було невеличке «але» – бали, які
щораз виставляли члени журі по закінченню виступів. Для когось вони стали несподіванкою: як гарною, так і неприємною. Журі оцінювало учасників за
пластику, відчуття музики, вдало підібрані костюми
та цікаву постановку танцю. Вперше взяли участь у
суддівстві, на рівні з дорослими, представники Молодіжної адміністрації дітей Макарівщини Центру
творчості дітей та юнацтва ім.Д.Туптала.
Танцювальний захід, хоч і складався з двох
частин, пролетів дуже швидко. У молодшій віковій
категорії у номінації естрадний танець перше місце посів хореографічний колектив природничоматематичного ліцею (керівник О.Смоленська).
Їх танець переніс всіх у світ дитинства. На другому розташувались «Лелеченьки» Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (С. Перепелиця) зі своїм
«Котиком-мурчиком». Юні виконавці «перетворилися» на маленьких пухнастих створінь, примусивши всіх посміхатися. Третє розділили між собою
спортивно-танцювальний колектив «Промінці» (С.
Перепелиця) Центру творчості та представники
Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - районна
гімназія» (Т. Дідик).

ЦІНИ ПРОДОВЖУЮТЬ ЗРОСТАТИ
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами району за всіма напрямами реалізації за січень–
вересень 2010 р. порівняно з січнем–вереснем 2009 р. зросли майже на
всі основні види продукції, найбільше – на картоплю (на 86,3%), яйця (на
46,7%), молоко (на 43,9%), зернові та зернобобові культури (на 13,1%).
На 1 жовтня 2010 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 3130 т зерна (на 67% менше проти 1 жовтня 2009 р.), у т.ч. 782 т пшениці, 668 т жита.

За дорученням начальника ГУСКо – Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу статистики.
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У номінації спортивний танець журі визначило лише одне місце, що дісталося «Промінцям».
У номінації народний стилізований танець найвищу оцінку від журі отримала «Триндичка» у виконанні «Данс-сіті» (Т.Сліпко) Макарівської дитячої
школи мистецтв, а за веселий танок «У ритмі єнкі»
колектив отримав ще і третє місце. Друге здобула «Феєрія» Маковищанського НВО «ЗОШ І-ІІІ
ступенів – дитячий садок» (К.Гненна), виконавши
театрально-хореографічну постановку «На хвилях

бажань». Доволі незвичне шоу представили маковищанці. Солістка у багатошаровій спідниці перетворила сцену на море – море бажань, прагнень.
Інші учасниці, підхопивши поли тканини, імітували
хвилі, підкреслюючи нестримну їх силу.
Народний танець найхарактерніше і наймай-

стерніше вдалося відтворити учням Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – природничоматематичний ліцей» у «Закарпатському танку». В
цій номінації друге місце дісталося Макарівському
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – районна гімназія», а хореографічний колектив «Пролісок» Бишівської ЗОШ
І-ІІІ ст. (Л.Бойко) повіз додому винагороду за третє
призове місце.
У старшій віковій групі переможцем став колектив «Лелеченьки» за естрадний танець «Я відчуваю».
Не вдалося цього разу посісти призове місце
ансамблю Центру творчості «Радість» на базі Наливайківського НВО (керівник І. Гов’ядовська). Та колектив переконаний, що для нього цей фестиваль
- можливість повчитися на власних помилках та
старанніше попрацювати над собою, щоб наступного разу показати всім, на що здатні.
Сюрпризом для присутніх став показ колекцій
одягу вихованців творчих об’єднань крою та шиття
«Дивосвіт» (О.Мудренко) і «Конструювання та моделювання одягу» (М.Виноградова) Центру творчості.
Юні моделі запропонували дефіле, в ході якого показали в цікавому, досить незвичному, кольоровому виконанні літній одяг, а ще - в’язані речі.
На додачу юні кравчині перенесли присутніх у
казкову країну Снігової Королеви.
В цілому ж, фестиваль приємно вразив усіх присутніх енергетикою, талантами та позитивним настроєм.
Ірина РОЖНЯТОВСЬКА.

МНОЖАТЬСЯ ТАЛАНТИ
Цьогорічний районий огляд колективів художньої самодіяльності
розпочався в Ясногородці, де зібралися колективи сіл Яблунівка,
Новосілки, Чорногородка, Осиково, Лишня. Благословив його
відкриття настоятель церкви святої Богородиці села Ясногородка
отець Ростислав, а місцевий фольклорний колектив «Ясен-цвіт» (ке-

Тепло сприйняли глядачі виступ
сусідів з Яблунівки – Володимира
Калоши з гумористичними мініатюрами та спів Мельниченко Катерини.
Різнобічну програму представили учасники художньої самодіяльності Новосілківського будинку
культури. Фольклорний ансамбль
«Журавка» (керівник Анастасія Лит-

рівник Л.Салюта, музичний керівник В.Головко) піснею і запашним
короваєм вітав усіх глядачів та сільського голову Тетяну Семенову, яка
постійно сприяє розвитку культури
на селі. Саме за її ініціативи проведено ремонт закладу культури та
придбані необхідні речі для оформлення фойє і глядацької зали.
На високому професійному рівні
виконала пісні Ярослава Бондаренко, тепло сприймали глядачі її виступ
і у складі вокального дуету з Наталією Герасименко, декілька хвилин
гумору подарувала глядачам сім’я
Тетяни та Степана Фризоренків. Усіх
зачарувала запальним циганським
танком 50-річна Наталія Сеник.
Фольклорний колектив «Ясен - цвіт»
виконав композицію «Ярмарок» та
українські народні пісні.

виненко) представив українські народні пісні. На професійному рівні
виступила молодша група місцевого
спортивно-танцювального
колективу. Високу майстерність
продемонстрував фольклорний ансамбль «Калиновий кут» (художній
керівник Заслужена артистка України Наталія Ковальська, музичний
керівник Павло Туліка) та учасники
театральної студії «Плеяда» (Олександр Бойко).
Порадувала програмою маленька артистка з Чорногородки
Анастасія Луценко, яка полонила
всіх присутніх чарівним голосом та
прекрасними піснями.
Заслуговує похвали керівник жіночого вокального ансамблю Марія
Даниленко з Осикового, яка зібрала аматорів сцени і створила цей

колектив. Вона є автором багатьох
пісень та віршів, що звучали цього
разу в програмі. Майстерно читали
український гумор Л.Мостицька та
О.Мельниченко.
Лишнянський будинок культури
представив різножанрову програму. У виконанні фольклорного ансамблю «Сік землі» звучали народні
пісні, тріо у складі Софії Керусенко,
Віктора Литвина та Ольги Мельникович дарували духовний кант про
Святого Миколая, чарувала піснею
найменша учасниця огляду - Вікторія Фризоренко. Приємно відмітити
співпрацю цього закладу культури
та місцевої школи, результатом якої
є новостворений дитячий ансамбль
«Щебетушечки». Тепло сприймали,
глядачі танець у сучасних ритмах
під керівництвом Олександри Пятецької.
Наступного дня Грузьке перейняло естафету від ясногородців.
Сюди приїхали колективи з Фасової, Людвинівки, Веселої Слободи,
Козичанки, Мостищ.
Мостищанці розпочали свою
програму народними піснями у виконанні вокального ансамблю «Лебедина пісня». Бурхливими оплесками нагородили глядачі солістку
Семенець Надію. Полонило серця
глядачів тріо з цього села, жартівливі розповіді К.Кирієнко.
Богдан Пивоваров з Людвинівки по-справжньому полонив своїм
співочим талантом.
Не було байдужих і до виступу
аматорів з Козичанки. Декламаторські та авторські здібності виявила
Н.Самійленко, порадував виконавською майстерністю вокальний
ансамбль «Криниченька» (керівник
І.Кривобок) та солісти Т.Сокольчук
і В.Грабінська.
Аматори сцени з Фасової представили програму в сучасному стилі. Тут росте гідна зміна. Радо зустрічали глядачі солістів - Богдану
Ушатенко та Ірину Когуть. Слід від-

значити виступи Руслани Акінжали
та Галини Ушатенко, які виконали
популярні естрадні пісні.
Аматори сцени з Веселої Слободи розпочали виступ українською
тематикою. Вдало виступив жіночий вокальний ансамбль «Калина»,
були представлені і сольні номери
та виступи тріо. Не забули учасники і про гуморески. А особливо порадувала глядачів Валентина Букет
піснею «Про матір». Злагоджено
звучали твори у виконанні народного самодіяльного колективу «Живиця» (керівник Тетяна Паламар)
та колективу «Кумасенки» (Галина
Грущанська). Чимала заслуга у цьому Галини Грущанської, яка додала
колективам енергетики.
Похвально те, що місцеві працівники культури на огляди зібрали
прекрасну виставку робіт народних
умільців. Особливо хочеться відзначити персональні роботи з моху,
лози, насіння, деревини, соломи
Галини Грущанської, вишивки Галини Давидюк та Наталії Савченко
з Козичанки, Голубовської Людмили з Грузького та картини Миколи
Свертоки.
Чергову естафету прийняли
аматори сцени з Колонщини. Порадувала юна зміна: Світлана Кравченко, Катя Піщуліна, Ольга Кузнєцова з Гавронщини, новостворений
гурт троїстих музик з Королівки (керівник Юрій Ус).
Сподобався глядачам виступ
учасників художньої самодіяльності
будинку культури села Мотижин –
дует у складі Яни та Вікторії Петрин,
солістів Софії Безсмертної, Наталії
Петрини, читця гумору Олександра
Домашенка.
Тепло сприймали глядачі виступ учасників художньої самодіяльності з Копилова - Альони
Дубенко та Наталії Костенко, полонив глядачів голос Аліни Сидорової. Бурхливими оплесками вітали
Катю Хихол та Владу Лічаченко.

Жменьку сміху всім на втіху дарувала учасниця багатьох районних
оглядів Любов Бугай. Слід відзначити і дитячі таланти - Аню Івашкевич, Наташу Семенець. Чарувала
всіх своїм голосом Ніна Бурцева,
яка виконала пісні з репертуару
групи «Золотое кольцо». Пісні з
репертуару Раїси Кириченко проспівала Лідія Ярмоленко.
Колонщина звітувала на огляді
пісенним жанром. Як завжди, порадували гарним співом, прекрасними піснями народний фольклорний
ансамбль «Берегиня» (керівник Любов Лавицька) та троїсті музики. Ці
колективи водночас з українськими
народними піснями представляли
популярні сучасні твори. Хочеться
відзначити і ансамбль «Дзвіночок».
Привернули увагу дуети, солісти.
Всі були в захваті від костюмів аматорів, які розроблені керівником
колективу Любов’ю Лавицькою, та
придбані завдяки сільському голові
Юлії Пелешок. До речі, Юлія Василівна, яка постійно опікується культурою на селі, віншувала аматорів
сцени прекрасними вітаннями та
осінніми квітами.
Глядачі також мали можливість
оглянути виставку робіт умільців,
найбільше їх запропонували школярі – вироби з дерева, круп, овочів, з паперу, полімерів, пластиліну,
тіста.
Начальник відділу культури та
туризму райдержадміністрації Ліна
Факторович відзначила подяками
відділу культури та туризму фольклорний колектив «Ясен-цвіт» Ясногородського будинку культури,
народний самодіяльний колектив
«Живиця» Гружчанського будинку
культури та народний фольклорний
колектив «Берегиня» (село Колонщина).
Олена РАДЧЕНКО,
методист з художньої
самодіяльності районного
відділу культури.
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За вікном листопад - місяць, коли в наших краях осінь по-справжньому
вступає у свої права, і час міняти легке демісезонне вбрання на більш тепле
і зручне. Погортавши жіночі журнали і погасавши по модних сайтах, ми вирішили запропонувати вам найбільш модні тенденції цього осіннє-зимового
сезону, спільним знаменником якого є спокій барв, деяка недбалість в одязі,
але при цьому закінченість образу, зручність і натуральність матеріалів. На
думку дизайнерів, жінки втомилися переводити себе нереально високими
каблуками і незручним затягнутим вбранням. Їм потрібний тайм-аут, аби в
дощову й незатишну погоду відчувати тепло і комфорт.
Можливо, саме тому мода осені і
зими вийшла на новий рівень у використанні натуральних матеріалів. Залишивши у минулому “зелені” літні настрої,
вона із задоволенням демонструє хутро
і шкіру. У моді також вироби з теплих тканин, які захищають від холодів. Дизайн
став різноманітним, завдяки використанню нових технологій. У виробництві
зимових і осінніх пальт вперше застосовано ультрамодне поєднання шерсті,
шовку, кашеміру і бавовни у звичній для
нас “плащовці”. Додавання високотехнологічних синтетичних волокон робить
ці тканини водовідштовхувальними, немнучкими, еластичними. Все більш популярними стають напівприталені силуети.
Після нудного 2009-го, коли багато
хто піддався впливу економічної кризи, мода цього сезону здатна вразити
уяву. Його хітом вважається хутро рудої
лисиці. Яскравий, веселий колір на фоні
і похмурого дня, і білого снігу неминуче
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викличе піднесення настрою.
Що стосується верхнього одягу, то
тут явно проглядається віяння гусарських часів і військових гарнізонів: чітка
лінія плеча, двобортний крій, пряжки,
відвороти. Довжина до середини стегна, до коліна, нижче за коліно.
Популярна цього сезону спідницямаксі, восени і взимку ще й дуже практична річ. Хороше доповнення - модні
ботильйони на підборах і зі шнуруванням. Ще один дуже модний тренд вільний светр. Він може бути, як крупної
так і гладенької в’язки.
Суперактуальна річ, модний, стильний і теплий - хутряний жилет. А оскільки
дизайнери демонструють абсолютно різні за кроєм, довжиною, фактурою моделі,
тут - повний простір для вашої фантазії.
Легка і зручна куртка-парка знову
зайняла гідне місце на подіумах і вулицях. А щоб вийшов справжній “міський”
шик, дизайнери рекомендують додати
до ансамблю вузькі джинси і ботильйо-

ни. На вечірку з паркою можна одягти
плаття з драпіровками.
На піку популярності, як і раніше, залишаються класичні сірий, чорний і білий
кольори. Надягнувши брюки, блузу або
костюм таких кольорів, ви не помилитеся. Непогано виглядають складні складки або блузи з жабо. Проте майбутнє за
простотою ліній і деяким аристократизмом. Шарфи, хустки, капелюхи і берети
теж не варто ховати до шафи.
Перенасичившись доступністю і
сексуальністю, в повсякденному житті світ моди волає до минулих канонів
скромної чарівності. Отже пікантні вирізи й декольте краще залишити для
особливих випадків, де все яскравіше й
ефектніше, куди з тріумфом повернувся оксамит. При правильному поєднанні
він виглядає просто прекрасно.
У взутті як і раніше панує демократія.
Хочете шпильку - немає проблем. Якщо
до смаку майже військові чоботи з пряжками і на розпушеній підошві - будь ласка, лише вбрання підберіть відповідне.
І декілька слів про аксесуари. Буси,
намисто, брошки, браслети - все може
йти в хід для завершення образу, головне не перестаратися і не перетворитися на новорічну ялинку. І, взагалі, завжди варто пам’ятати золоте правило
моди, яке ніхто не відміняв: “На те вона і
класика, щоб не виходити з моди. На те
вона і скромність, аби інтригувати”.

СПРОБУЙТЕ САМІ

ЧОМУ ТЕМНІЄ СРІБЛО
І ЯК ЙОГО
ПОЧИСТИТИ
В ДОМАШНІХ УМОВАХ?
У когось прикраси темніють за тиждень, у когось - за
місяць. І причини можуть бути різні. Наприклад, підвищена вологість приміщення або якщо зберігати срібло
поруч з препаратами чи ліками, які містять сірку. Потемніння залежить також від індивідуальних особливостей
шкіри і навіть може бути причиною погіршення здоров’я
володаря прикраси. Досить часто срібло темніє
і при взаємодії з косметичними засобами.
Щоб срібні речі довше
мали блиск, зберігайте їх
так, щоб вони не торкалися одна одної та інших
прикрас. При виконанні
різних господарських робіт, а також при зіткненні
з хімікатами, рекомендується каблучки, браслети
та інші ювелірні вироби
знімати, це вбереже їх
від пошкоджень і забруднень. Щоб уникнути появи на ювелірних прикрасах темних плям від дотику з вологою шкірою, знявши прикраси,
їх необхідно відразу ж протерти м’якою сухою ганчіркою.
При чищенні срібла найкраще використовувати спеціальні рідини і серветки, які можна купити в ювелірних
магазинах (Johnson “Silver Quick”, рідину для чищення
срібла, Leuchtturm (Німеччина) та інші. Забруднені вироби опускають у розчин і через кілька хвилин (час залежить від забруднення поверхні) витягують чистими і
блискучими. Промивають чистою водою і протирають
м’якою ганчіркою.
Якщо можливості купити спеціальні засоби немає,
срібні прикраси можна чистити нашатирним спиртом
(розвести 1:10 з водою) і протирати ганчіркою, змоченою в цьому розчині. При сильному потемнінні їх можна
опустити в розчин. Можна також використовувати зубний порошок або пасту (краще з содою) за допомогою
зубної щітки.

МАЙТЕ НА УВАЗІ

ЦЕ МОЖЕ НЕ ПОДОБАТИСЯ
І ВАШОМУ ЧОЛОВІКОВІ
Провівши опитування серед 10 тисяч представників
сильної статі Великої Британії та США на тему, який макіяж у жінок їм приємно спостерігати, дослідники з’ясували,
що переважна більшість представників сильної статі віддають перевагу косметиці натуральних відтінків. А кожен
десятий з опитаних вважає за краще бачити жінок взагалі без косметики.
Найбільш відштовхуючими чоловіки вважають накладні вії. За ними йдуть дуже яскрава помада і підводка
для очей, якою малюють верхню і нижню частину вік і виводять стрілки від куточків очей. Також багато чоловіків
невтішно висловилися про темний олівець для губ, підведені лінії брів, густу туш та яскраво-сині тіні.
(УКРІНФОРМ).

ХАЗЯЙКАМ - НА ЗАМІТКУ

ГОТІВКА - ЗАВЖДИ
КРАЩЕ

Кредитні та дебітні картки впевнено входять у наше
життя і користуються популярністю, завдяки їх зручності.
Однак не все так безхмарно. Групі дослідників з цілком
наукових позицій вдалося довести, що звичка розраховуватися за покупки у супермаркеті кредитками може нанести шкоду здоров’ю. З безготівковими грошима людина
розлучається легше і здатна здійснити більше імпульсивних покупок, передусім, шкідливої їжі.
Вчені з трьох американських університетів вивчали
асортимент товарів, що придбаються відвідувачами магазинів при різних формах розрахунку.
Експеримент був поставлений з розмахом і тривав 6
місяців. Протягом цього часу експерти досліджували покупки, які здійснювала тисяча людей, і встановили, що
при розрахунку за допомогою кредитних карток учасники
експерименту придбали помітно більше товарів, які можна віднести до так званих імпульсивних покупок, тобто
абсолютно незапланованих, зроблених під настрій. Вони
дійшли негативного висновку, що повсюдне поширення
пластикових платіжних карток є однією з причин епідемії
ожиріння у розвинених країнах світу. Справа в тому, що
серед покупок переважали продукти харчування, які ніяк
не можна віднести до здорових (чіпси, шоколадки, тістечка, поп-корн, солодкі напої тощо).
Дослідники стверджують: це явище пов’язане з тим,
що підсвідомо людина розлучається з “пластиковими”
грошима набагато легше, ніж з готівкою, витрата яких
завжди викликає, за ствердженням авторів цієї наукової
роботи, “внутрішній сумнів”, тому покупець прискіпливіше ставиться до вибору того, що має намір придбати.

ГОТУЄМО РАЗОМ

ЩО ПРИГОТУВАТИ НА ВЕЧЕРЮ?
Упевнена, це питання хвилює усіх жінок, які працюють не менше п’ять разів на тиждень. Як правило, всі ми приходимо з роботи голодні та стомлені. Готувати щось складне і “витратне” за часом
сил немає. Та й довго стояти біля плити після напруженого трудового дня не дуже хочеться. І не
потрібно. Ми із задоволенням поділимося з вами рецептами швидкої домашньої їжі, на приготування якої піде не більше 30 хвилин, а вечеря вийде смачною та ситною.
Курячі грудки - у соєвому соусі. Грудки порізати
шматочками, покласти в миску, залити сумішшю соєвого
соусу і води (1:1), додати цукор (столова ложка на 250 г
м’яса), все перемішати і залишити на півгодини. Разом
із заправкою викласти на нагріту сковорідку і тушити мінімум 10 хвилин. Перед подачею на стіл посипати дрібно
нарізаною зеленню.
Котлетки картопляно-м’ясні. У миску викласти курячий фарш, туди ж - потерти на терці цибулю, часник і
картоплю. Додати пару яєць. Добре вимісити. Сформувати котлетки. Обваляти кожну в манній крупі. І посмажити на сковороді, в олії. Котлетки ці не пригорають. Дуже
красиві на вигляд. Смачні і економні.
Крекери. Купіть звичайні вафельні листи - їх сьогодні
продають у будь-якому магазині. На лист покладіть картопляне пюре, що залишилося від сніданку, або м’ясний
фарш (чи змішайте їх разом), згорніть рулетиком. Поріжте кожен рулетик на кружечки, киньте їх у розігрітий
жир. Вони набрякають під час смаження і виходять смачні, апетитні кульки, які можна заправити сметаною.

Швидкий форшмак. Філе оселедця, 100 г вершкового масла, сиру цибулину і кисле яблуко перекрутити
через м’ясорубку, викласти в невелику салатницю і поставити в холодильник, щоб трохи застигло.
Салат на швидку руку. Знадобиться банка “тунця
у власному соку”, пара варених яєць, невелика цибулина. Яйця і цибулину дрібно нарізати, додати розтертий виделкою тунець. Все змішати, заправити майонезом.
Салат із квасолі. Взяти банку червоної консервованої квасолі, пару пачок сухариків, типу “Три скоринки”
або “Кирієшки” зі смаком шинки або грибів, майонез. Усе
перемішати. Смачно і корисно.
Салат із ананасом. Консервований ананас з банки
(влітку можна взяти половину дині або чверть кавуна),
баночка консервованих грибів, 4 варених яйця, пара відварених курячих грудок, майонез, зелень, чорний перець. Усе нарізати, заправити майонезом, поперчити,
добре перемішати, зверху посипати зеленню. Смачно і
корисно.

ПОГОДА У ДОМІ

ОРХІДЕЯ НА ВАШОМУ ПІДВІКОННІ
Багато читачок скаржаться, що, купивши цю квітку, не завжди вдається
дочекатися нового цвітіння. Що необхідно знати, перш за все, щоб цього не
сталося? Орхідея, як будь-яка красуня, вимагає трепетного ставлення і ніжної
турботи, тому початківцям можна порекомендувати фаленопсис - при належному догляді він цвіте близько шести місяців на рік і найбільш пристосований
до утримання в домашніх умовах. Головне - створити йому умови, близькі до
природних. Пам’ятайте про те, що орхідея – епіфіт. Тобто у природних умовах
живе на інших рослинах, як правило, на деревах. Тому висаджувати її потрібно не в землю, а в спеціальний субстрат. Але про це - трохи згодом.
Перше, що ви маєте зробити з купленою в магазині або подарованою
вам орхідеєю – це насолодитися її
цвітінням. Не намагайтеся відразу ж
пересаджувати рослину в інший горщик, їй підійде не кожний.
Тільки після закінчення цвітіння
можна зрізати стерильними ножицями ніжку суцвіття і пересадити
рослину в спеціальний горщик і спеціальну суміш. Горщики для орхідей
можна впізнати по широких дренажних отворах біля основи, через які
вода з них буквально біжить. Вони
завжди є у продажу. Суміш для вирощування орхідей складається з
кількох інгредієнтів, що включають
соснову кору, деревне вугілля і навіть
пінопласт.
Вийміть рослину з пластикового
горщика і обережно видаліть мох,
наскільки у вас це вийде. Здорове
коріння має бути білим і твердим, з
невеликими зеленими зростаючими
кінчиками. Обріжте все що засохло,
згнило або почорніло.
Поставте рослину в горщик і заповніть сумішшю місце навколо неї.
Рослина має бути стійкою, але не
обов’язково повністю закріпленою.
Поступово нове коріння проросте

крізь суміш і саме кріпитиметься до
горщика, закріплюючи рослину.
Після закінчення пересадки знайдіть для неї хороше місце. Це може
бути вікно, що виходить на схід, з кількома годинами вранішнього сонця.
Щоб забезпечити потрібний рівень
вологості і не дати витекти воді, можна встановити горщик з рослиною на
широкий глибокий піднос з галькою.

Догляд досить простий. Поливати орхідею треба кожні 2-3 дні влітку,
взимку - 1-2 рази на тиждень. Стежте за тим, щоб субстрат повністю
просихав у перервах між поливами.
Для поливу використовуйте теплу
відстояну воду. Але не перестарайтеся: частий полив може призвести
до загнивання ніжних корінців. Не
забувайте про зволоження. Кожний
ранок обприскуйте орхідею теплою
водою. Окрім регулярного поливу,
вона потребує додаткового “корму” спеціальних добрив для орхідей. Під
час росту і цвітіння підживлюйте раз
на тиждень. Решту часу досить одного разу на місяць.
Якщо ви побачите у рослини
ознаки стресу, наприклад, пожовтіння листя, зморщення їх, відсутність
цвітіння, знайдіть для неї інше місце.
Щойно рослина визначить хороше
для себе місце і приживеться там,
вона регулярно випускатиме нові корінці і листя або стебла (залежить від
типу) і радуватиме вас рясним цвітінням щороку.
Нагадаємо кілька умов, необхідних для хорошого росту рослини:
• Яскраве світло, але не прямі
післяполудневі промені сонця (хоча
дендробіуми можуть витримати і
більше сонця).
• Висока вологість.
• Рух повітря навколо коріння.
• Регулярні періоди пересихання,
що чергуються з періодами намокання.
• Температура від 10 до 30 градусів Цельсія.
Валентина СОТНИКОВА.

.р 0102 адапотсил 5 54 №

ііт
тссіівв ііккььссввііррааккааМ
М

ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
Наші найсердечніші та сонячні привітання з
нагоди ювілейної дати - 80-річчя від Дня народження адресуємо славним ветеранам району:
ОЛЕКСІЄНКУ Григорію Петровичу
з Андріївки,
БОНДАРЮ Сергію Павловичу з Бишева,
МЕЛЬНИКУ Леоніду Федоровичу з Забуяння,
СОЛОМЕНКО Софії Василівні з Короліки та
ПОЛИВАЧУ Володимиру Григоровичу
з Ніжилович.
Шановні іменинники! Миру Вам зичимо, добра, тепла, довголіття при міцному здоров’ї, уваги, затишку і
любові у колі родинному. Нехай всі дні Ваші будуть світлими та радісними, а повага і шана близьких людей зігріває Вас щодня.
З повагою президія районної
організації ветеранів України.

*****

Колектив ПрАТ “ПМК-23“ щиро і сердечно вітає з
ювілейною датою - 60-річчям від Дня народження водія
АРТЕМЕНКА Віктора Зіновійовича
і від душі зичить йому:
Нехай дороги стеляться шовкові,
Життя хай буде, як калини цвіт,
Козацьку вдачу і міцне здоров’я
Дарує доля хай на сотню літ!
А ще: щастя, радості й достатку,
Щоб справи всі були в порядку,
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!

*****

Здібна рукодільниця, вправна господиня, чарівна
українка, шановна іменинниця
Любов Олексіївна ЗНАК з Липівки
святкує свій поважний ювілей від Дня
народження. Тож з такої чудової нагоди
шлемо їй найсердечніші привітання.
Літа минають і в юнь, і в старість,
життя, мов казка, проліта, а Ви завжди
усміхнена, добра, лагідна й проста. Міцного Вам здоров’я, щастя й радості на довгі роки!
Із щирою повагою Ваші куми Юхименки.

*****

Наші найтепліші й найсердечніші привітання з нагоди ювілейної дати від Дня народження адресуємо дорогій іменинниці
ГАРТФІЛЬ Олександрі Романівні.
Як же хочеться багато ніжних слів Тобі
сказати в цей святковий світлий день:
Щоб завжди була здорова,
Невгамовна, молода.
Добра мама, люба доня,
Ще й дружина чарівна.
Хай любов і Божа ласка
У житті Твоїм живуть,
А літа Твої жіночі
Хай трояндами цвітуть!
Куми Герасименки.

*****

Від усього серця та щирої душі поздоровляємо з
ювілейною датою від Дня народження, яку буде відзначати 8 листопада,
КРАВЕЦЬ Юлію Володимирівну.
Нехай цей день, коли родилась
Ти, єднає світ у злагоді й любові, зійде зерном у щирім, добрім слові
й благословить все суще на землі:
родину, землю, душу та Твій дім, і
Ти, шановна, будь щаслива в нім.
Здоров’я, сонця, миру і добра, тепла і радісної днини - від нас усіх
Тобі на іменини!
Дядько Анатолій з сім’єю.

М Е ТА Л О П Л А С Т И К О В І В І К Н А
ВІД ФІРМИ “ПРОК“ В МАКАРОВІ
Профіль тільки “Rehau“. Якість - відмінна. Ціна помірна. Штори, жалюзі, ролети, протимоскітні сітки.
ТЕЛЕФОНИ: 5-28-69; 050-441-35-75.

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
головного бухгалтера
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ:

- повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр);
- стаж роботи за фахом не менше трьох років;
- знання ПК.
Бажаючих взяти участь у конкурсі просимо
звертатися за телефон 5-13-39, а також за адресою суду: смт Макарів, вул. Фрунзе, 35.

Адміністрація та трудовий колектив Макарівського НВК щиросердечно поздоровляють із ювілейною датою від Дня народження своїх колег
ГАРТФІЛЬ Олександру Романівну та
ДАНИЛЕНКО Валентину Миколаївну.
Хай радує Вас доля осінніми благодатними днями,
хай міцне здоров’я, мир, злагода та радість будуть у
Вас кожного дня.
Хай стелиться дорога промениста
Добром і щастям на десятки літ,
Хай прибуває сили Вам і хисту
Прекрасний цвіт плекати на землі!

*****

Колектив ЦРД “Пролісок“ смт Макарів адресує
сонячні вітання з нагоди ювілейного Дня народження
вихователю-методисту
ШКІТ Ользі Тимофіївні.
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Хай будуть достаток і гарні діла,
До сотні літ щоб жить довелося,
Усе, що чекалось в житті, щоб збулося!
Міцного здоров’я, успіхів завжди і в усьому.

*****

З нагоди 45-річчя від Дня народження шлемо найтепліші поздоровлення дорогому чоловіку, тату, тестю,
зятю - нашому дорогому імениннику
САДОЛІНСЬКОМУ Миколі Адамовичу з Мотижина.
Летять роки, як лебеді у вирій, життя іде - його не
зупинить. Прийміть вітання наші щирі, ще до ста років
зичимо прожить. Хай будуть поруч віра і надія, як два
крила, що впасти не дадуть. І сам Господь
по милості наділить ще довгих літ, щасливу світлу путь!
Щоб раділи життю, скільки б літ не минуло
І щоб щедрою сонячна доля була,
Щоб не раз ювілейні пісні ще лунали,
Злагоди Вам і людського тепла!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі інші діла,
В здоров’ї багатство і радість, і сила,
І більшого щастя у світі нема!
Дружина, дочки, зять, тесть і теща.

*****

9 листопада, о цій прекрасній порі, святкує свою
ювілейну дату від Дня народження
ДЯЧЕНКО Рита Миколаївна.
Тож з такої нагоди щиро вітаю її та адресую найтепліші побажання міцного здоров’я,
сил, достатку в домі, щастя й любові, миру
та злагоди, натхнення й безхмарного неба всього-всього чого тільки треба. А ще:
Хай щастя і радість живуть в Вашім домі,
Хай люди приходять до Вас із добром,
Хай в день ювілею і друзі, й знайомі
Вас привітають за щедрим столом.
Хай же Вас минають лихо і біда,
А душа хай вічно буде молода!
З повагою невістка Альона.

*****

Цієї прекрасної осінньої пори ми хочемо вплести у
квітучий вінок поздоровлень свої сердечні слова поваги і шани людині добрій і щирій СКОВОРІНСЬКІЙ Гелені Григорівні
з нагоди чудового особистого свята - ювілейної дати
від Дня народження.
І від душі їй бажаємо:
Хай Вас люблять і шанують люди,
Хай ясним і мирним кожен ранок буде,
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Хай дім обминає печаль і тривога
Й щасливою буде життєва дорога!
З повагою Таня Соловей з сім’єю.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ МАКАРОВА,
СІЛ КАЛИНІВКА, ФАСІВОЧКА І ЗГУРІВКА!

Звертаюся до вас з подякою за вашу активну позицію на виборах, за проявлену довіру до мене, як
до кандидата на посаду Макарівського селищного
голови, за віддані вами голоси.
Зичу всім міцного здоров’я, злагоди в сім’ї і достатку в домівках.
З повагою,
Віталій МУДРАК.

Щ И РА П О Д Я К А

Колонщинська сільська виборча комісія висловлює щиру подяку
громаді сіл Березівка, Колонщина,
Миколаївка, Мар’янівка за активну
участь у виборчому процесі.
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ВЛУЧНИХ ПОСТРІЛІВ!

В суботу 6 листопада 2010 року розпочинається
сезон полювання на хутрового звіра і триватиме він
до 29 січня 2011 року. На зайця-русака дозволяється полювати лише у суботу, а на лисицю - у суботу
та неділю.
Бажаю всім мисливцям влучних пострілів і повних рюкзаків здобичі.
Микола КРАМАРЕНКО,
голова Макарівського УТМР.

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад державних
службовців: головного спеціаліста, спеціаліста.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:

1. Освіта – вища або базова вища чи неповна вища;
2. Знання ПЕОМ;
3. Стаж роботи на державній службі – не менше
трьох років.
Конкурс буде проводитися в приміщенні Макарівського районного військового комісаріату через 30
(тридцять) днів з моменту виходу оголошення.
За довідками звертатися за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 66, кім. №10, тел. 5-13-45.

ЩОБ КЕРУВАТИ
МОПЕДОМ, ТРЕБА МАТИ
ПОСВІДЧЕННЯ
Згідно постанови Кабінету Міністрів України №1371 від
23.12.2009 року водії мопедів з об’ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів зобов’язані були до 1.11.2010 р. отримати посвідчення водія категорії «А1» та зареєструвати
транспортні засоби в РЕВ ДАІ.
Державтоінспекція притягуватиме до адміністративної
відповідальності власників мопедів, які не мають посвідчення
водія на транспортний засіб та
документів про його реєстрацію. 1 листопада закінчилася,
так звана, спрощена система
реєстрації мопедів, коли його
власник міг поставити на облік
в ДАІ транспортний засіб, звернувшись до Державтоінспекції з відповідною заявою. Відтепер мопеди ставитимуться на облік на загальних умовах, як це робиться для
власників мотоциклів та автомобілів.
Навчання водіїв категорій «А1» здійснюється в навчальних закладах, що мають ліцензію на право підготовки водіїв такої категорії. В зоні обслуговування Макарівського РЕВ ДАІ водіїв таких категорій готують у ТОВ
«Макарівська автошкола», що знаходиться в селі Гавронщина. Відтепер кожен бажаючий отримати посвідчення
водія категорії «А1» повинен пройти навчання в автошколі та освоїти теорію правил дорожнього руху та практичні навички водіння.
Після закінчення навчання майбутні водії здаватимуть
іспити в підрозділах РЕВ ДАІ і після успішної здачі теоретичного та практичного екзамену отримають посвідчення
водія відповідної категорії з правом керування мототранспортом.
Володимир МЕЛЬНИКОВ,
начальник Макарівського РЕВ ДАІ при УДАІ МВС
України в Київській області, підполковник міліції.

НАРОДНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ
МАКАРІВСЬКОГО РВ ГУ МНС УКРАЇНИ
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

ДБАЙТЕ ПРО БЕЗПЕКУ ДІТЕЙ
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи вкрай стурбовані станом, що склався з
попередженням травмування та загибелі дітей.
Лише вдумайтеся: в середньому щодня в нашій країні через нещасні випадки гине чотири дитини, щотижня
одна школа втрачає цілий клас, щороку країна втрачає
півтори тисячі юних громадян. Нещастя стається саме
тоді, коли діти залишаються напризволяще, де небезпека
чатує на кожному кроці: вдома, коли працюють електропобутові прилади та є вільний доступ до сірників і запальничок, вибухонебезпечних предметів, хімічних речовин;
на вулиці в умовах стрімкого потоку транспорту; під час
відпочинку: у лісі, горах, біля водоймищ. Діти стають заручниками обставин, а їх легковажне ставлення до вогню,
води, незнання елементарних правил безпеки незрідка є
першопричинами сумних та трагічних наслідків.
Шановні батьки, звертаємося до вас: не залишайте
дітей без нагляду, дбайте про власну безпеку та безпеку своїх дітей. Навчайте їх навичкам культури поведінки,
демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, водою, газо- та електроприладами,
різного виду небезпечними речовинами та предметами.
Пожежно-рятувальна служба
Макарівського району ГУ МНС України
в Київській області. Тел.: 101 або 5-13-77.

ііт
тссіівв ііккььссввііррааккааМ
М
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.
АВТОМАТИКА НА ВСІ ВИДИ ВОРІТ.

БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.

ТЕЛЕФОНИ: 097-435-24-63; 6-03-34.
ЗДАЄМО В ОРЕНДУ КАФЕ-МАГАЗИН
В СЕЛІ ВИШЕГРАД. ТЕЛЕФОН - 097-880-86-94.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА “КВЕ”,
“ТROCAL”, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.

Заводське
виготовлення,
професійний
монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відкоси
(зовнішні, внутрішні). Торговий центр “Статус”.

ТЕЛЕФОН - 097-208-90-83.

ЗДАЄМО ЖИТЛО В СЕЛІ КОЛОНЩИНА. ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. ТЕЛЕФОН - 063-701-45-03.

ПП «ФУРМАН». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ.
Німеччина (без свинцю). БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.

ТЕЛ.: 067-337-18-77; 063-397-10-87.

ЗОЛОТО. СРІБЛО (ОБМІН)
Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Макарові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

ВІКНА ТА ДВЕРІ. ТЕЛ.: 095-575-99-64; 097-507-10-01.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ №993253 на право власності на нерухоме майно релігійної громади Української
Православної церкви Київського патріархату парафії
св. Д.Ростовського, видане на підставі рішення виконкому Макарівської селищної ради №155 від 29.12.2009 р.
і зареєстроване в електронному Реєстрі прав власності
на нерухоме майно 10.06.2010 р., вважати недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво серії САА №649896 на право власності на нерухоме майно Свято-Миколаївської церкви,
видане на підставі рішення виконкому Маковищанської
сільської ради №16 від 21.04.2004 р. і зареєстроване в
електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно
10.06.2004 р., вважати недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво про право особистої власності на
нерухоме майно - квартиру, яка знаходиться в селищі
Кодра по вулиці Горького, 1, квартира 15, видане згідно
розпорядження органу приватизації Макарівської райдержадміністрації від 16 грудня 2003 року №117 і зареєстроване (витяг серії СВА №870783) Макарівським БТІ
1 червня 2004 року на ім’я: ВАСИЛИШИН Віри Іванівни,
ІСАКОВА Олександра Васильовича, КІРІЧЕНКО Юлії
Володимирівни та КІРІЧЕНКА Дмитра Олександровича, вважати недійсним.

ТЕЛЕФОНИ: (044)
228-32-64; 227-13-55.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво від
10 березня 1990 р. особистої власності на житловий
будинок, який знаходиться в селі Людвинівка, вул.
Центральна, 13, видане на
підставі рішення №41 від
28 лютого 1990 року Макарівської районної ради
народних депутатів на ім’я
ІГНАТЕНКО
Христини
Костянтинівни і зареєстроване у Київському БТІ
у реєстровій книзі №1 за
№38 20 березня 1990 року,
вважати недійсним.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
СПЕЦІАЛІСТИ:
(Компанія «ПРОД-ЕКО» займається
виробництвом паливних гранул та брикетів)

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: жінка 28-45 років, досвід
роботи на виробництві - 5 років, вища освіта, знання
усіх ділянок бух. і податкового обліку, ТМЦ, ВЕД (імпорт/експорт), ПДВ, на виробництві, ПК, 1С (Виробництво);
ЗАВІДУВАЧ СКЛАДОМ: чоловік 25-45 років, вища
освіта або середня технічна, досвід роботи - від 3 років
на виробничих підприємствах, ПК, 1С (склад);
ЕЛЕКТРИКИ: чоловіки до 50 років, середня технічна освіта, досвід роботи - від 2 років на виробництві, V,
IV, III групи допуску;
НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ: чоловік до 50 років, в/о (технічна), досвід роботи на виробництві - від 2 років;
ОПЕРАТОР СУШИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ: чоловік до
45 років, середньо-спеціальна освіта, досвід роботи
на виробництві (котельні) - від 2-х років;
ОПЕРАТОР ГРАНУЛЯТОРА: чоловік до 45 років,
середньо-спеціальна освіта, досвід роботи - від 2-х
років;
СЛЮСАР КВПіА: чоловік до 45 років, середньоспеціальна освіта, досвід роботи від 2-х років;
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК: чоловік до 45 років.
середньо-технічна освіта, досвід роботи на виробництві від 2-х років, розряд (III, IV, V);
ВОДІЇ АВТОКАРИ: чоловік до 45 років, середньоспеціальна освіта, досвід роботи на виробництві від
2-х років;
ВОДІЙ ФРОНТАЛЬНОГО ПІДЙОМНИКА: чоловік
до 50 років, середньо-спеціальна освіта, досвід роботи водієм - від 5-ти років на виробничому підприємстві,
права (С, Е);
ВОДІЙ ЛІСОВОЗА: чоловік до 50 років, середньоспеціальна освіта, досвід роботи водієм - від 5-ти років
на виробничому підприємстві, права (С, Е).
ВОДІЙ АВТОКРАНА: чоловік до 50 років, середньоспеціальна освіта, досвід роботи водієм від 5-ти років
на виробничому підприємстві, права (С, Е) допуск роботи на установках кранів;
СТРОПАЛЬНИК: чоловік до 45 років, середньоспеціальна освіта, досвід роботи - від 2-х років;
ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ: чоловік до
50 років, середньо-спеціальна освіта, досвід роботи
водієм - від 5-ти років на виробничому підприємстві,
права (С, Е);
ВОДІЙ МІКРОАВТОБУСА: чоловік до 45 років,
середньо-спеціальна освіта, досвід роботи водієм від 3-х років, права (В, С);
РІЗНОРОБОЧІ: вік 22-50 років, без шкідливих звичок, фізично здорові чоловіки, досвід роботи в лісовому господарстві буде перевагою.
Компанія пропонує: оформлення згідно КЗПУ,
офіційну зарплату.
Місце роботи: с. Липівка, вул. Шевченка, 37 Ц.
Присилайте резюме з вказаною посадою
в темі листа і очікуваного рівня ЗП на e-mail:
HR@imperia.net.ua.
Звертатися за тел.: (044) 536 -12- 60, 097-70489-58 – запитати Анатолія.

ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО
запрошує на роботу працівників на деревообробні верстати та на пилораму, а також
електрика-наладчика та різноробочих.
ТЕЛЕФОНИ: 066-734-45-90; 050-384-20-78.

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ 3-кімнатну квартиру в Макарові по
вул. Проектна, 7 (5-й поверх, індивідуальне
опалення) та земельну ділянку (0,19 га, свердловина, світло, фундамент, тин) по вул.Калініна, 14. Тел.: 050-147-70-00, 098-518-09-29.
ПРОДАЮ ТРАКТОРИ: ЮМЗ – 6 КМ з причепом,
1989 р. випуску та Т-40-АП з двокорпусним
плугом і дворядною копалкою + запчастини.
Трактори в хорошому стані. Тел.: 097-224-3204; 067-768-55-10.
ПРОДАЮ ТЕРМІНОВО мотоцикл “МТ“ 1985
року випуску в хорошому стані + запчастини.
Ціна - 2500 грн. Село Рожів. Телефон - 098871-38-40.
ПРОДАЮ чорно-рябу корову тільну третім телям, вік - 4 роки. Село Гавронщина. Телефон 095-087-83-29.
ПРОДАЮ автомобіль “Нива“ 1981 року випуску в хорошому стані. Ціна - 2300 у.о. Торг. Село
Ніжиловичі. Телефон - 096-49114-25.
ЗДАМ в оренду двокімнатну мебльовану квартиру в центрі Макарова добросовісним наймачам. Студентам не турбувати. Подробиці за
телефоном 050-441-35-75.
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 097-742-20-80.
КУПЛЮ ДОРОГО ВИРОБИ
З М Е Т А Л У ( Б / У, М Е Т А Л О Б Р У Х Т ) .

ТЕЛ: 050-300-08-77, 096-383-54-00.
Ліцензія серії АБ №270742 від 24.ХІ. 2005 р. №210.

П О С Л У Г И А В Т О К РА Н О М

(28 тонн, стріла – 22 метри).

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ.
ТЕЛЕФОН – 050-914-70-78.
смт Макарів, вул. Ілліча, 5, ТЦ «Рубін»,
3 поверх, офіс 7.

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

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

В Д О М А !

ВИСОКА ЗАРПЛАТА; ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ.
Вимоги: приватний двір (приміщення,
гараж, сарай). Гарантуємо постійний дохід!

ТЕЛ: 097–027–92–32; 096–250–76-60.

ПРАТ “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА“

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ДВОХ ПРОДАВЦІВ.
ТЕЛЕФОН: 067-239-87-11. АНАТОЛІЙ.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

У зв’язку з відкриттям заводу ГТВ (гумово-технічних
виробів), який знаходиться за адресою: 08014, Київська
обл., Макарівський р-н, с. Наливайківка, вул. Комсомольська, 29-А, з виготовлення комплектуючих для автомобільної промисловості, повідомляємо про те, що маємо намір
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовини в атмосферне повітря.
Завод буде укомплектований сучасним обладнанням
2010 року випуску, що дасть змогу вести екологічно чисте
виробництво, буде створено 47 робочих місць.
Інформація для ознайомлення громадськості знаходиться за вказаною адресою.
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.

Колектив Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації висловлює глибоке
співчуття працівнику Пархоменко Валентині Миколаївні з приводу тяжкої втрати - смерті батька.
Працівники Мостищанського навчально-виховного
об’єднання висловлюють глибокі співчуття депутату
районної ради Цисаренку Олександру Борисовичу з
приводу тяжкої втрати - смерті батька.
Адміністрація, профспілковий комітет та весь колектив Макарівського РВУЖКГ висловлюють глибокі
співчуття Рогозянській Ганні Григорівні з приводу тяжкої втрати - смерті матері.
Макарівська районна організація Соціалістичної
партії України глибоко сумує з приводу передчасної
смерті члена партії
СОЛОДОВНІКОВА Геннадія Михайловича
і висловлює щире співчуття родині покійного.
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ОВЕН. У понедiлок постарайтеся вибратися в гостi,
оскiльки вдома вам може виявитися нудно. Тиждень взагалi
сприятливий для спiлкування з близькими i друзями. У
вiвторок у виконаннi будь-якої справи вам напевно знадобляться
такi якостi, як обережнiсть i уважнiсть. Постарайтеся не спiткнутися
на дрiбницях, якщо вас раптово захопить надзадача. Роботи буде
багато - i вона зажадає вiд вас сумлiнності i зосередженості. В середу бажано не починати нiчого нового i вiдкласти важливi зустрiчi
на iнший день. Перш нiж щось сказати колегам i близьким людям,
обдумайте формулювання - не факт, що вас правильно зрозумiють.
ТIЛЕЦЬ. Цього тижня у вас з`явиться можливiсть
розв`язати деякi проблеми, якi ви довго гнали вiд себе. Постарайтеся спокiйно осмислити положення - тiльки тодi
можливий успiшний прорив до мети. У вiвторок бажано проявляти
обережнiсть як у словах, так i у вчинках. Зберiгайте спокiй, навiть
якщо навколо вас киплять сварки i пристрастi. В середу з`явиться
шанс вдало помiняти роботу. В суботу влаштуйте собi вихiдний,
оскiльки побутовi проблеми ще можуть почекати.
БЛИЗНЮКИ. Ви не повиннi упускати сприятливих
шансiв, якi подарує вам доля цього тижня. Все виходитиме
легко. У першiй половинi тижня задоволення принесе навiть
рутинна робота, а вже про дiяльнiсть осмисленої i говорити нiчого:
важливi контакти, переговори i поїздки порадують позитивними
результатами. Тiльки звернете пильну увагу на нових партнерiв: не
виключено, що серед них може з’явитися таємний недоброзичливець. У другiй половинi тижня постарайтеся бiльше придiляти уваги
iндивiдуальнiй творчостi.
РАК. Цього тижня начальство буде налаштоване до вас
прихильно, тому варто скористатися моментом для залучення уваги до своєї дiяльностi. Можливо, вам запропонують нову, вельми перспективну роботу. В серединi тижня вiрогiднi
невеликi, швидше за все, мiсцевi вiдрядження. У п`ятницю постарайтеся займатися тiльки тим, що вам дiйсно цiкаво, цей день сприятливий для творчостi. Проявiть увагу до близьких людей, а також за
можливістю займiться змiцненням здоров`я. Будьте стриманими в
недiлю. Цей день слiд присвятити дрiбним побутовим проблемам.
ЛЕВ. Цього тижня вам доведеться зважати не тiльки на
свою думку, але i на думку оточуючих. На початку тижня, можливо, треба буде вирiшити складнi питання взаємостосункiв з
партнерами, причому осоружна сторона може виявитися достатньо
активною i напористою. В середу терпiння i конструктивний дiалог
принесуть набагато бiльше користі, нiж вiдкритий опiр i наполегливе вiдстоювання власних позицiй. У четвер постарайтеся проявляти
чуйнiсть i альтруїзм по вiдношенню до близьких. У недiлю виявиться
плiдним спiлкування у вузькому елiтарному колі.
ДIВА. У понедiлок не поспiшайте будувати жорсткi плани i строго слiдувати їм. Цей день сприятливий для того, щоб
спокiйно пливти за течiєю. В середу, четвер i п`ятницю справи на роботi складатимуться вдало, i це дозволить вам багато що
встигнути. У п`ятницю можна розраховувати на допомогу друзiв. У
суботу вам доведеться вiдстоювати свої iдеї, доводячи їх здiйснення.
Вихiднi присвятіть будинку або собi. Займiться самоосвiтою i самоудосконаленням. Не забувайте надавати дiтям досить уваги.
ТЕРЕЗИ. Цього тижня, допомагаючи iншим людям, ви
зрозумiєте, як краще справитися з своїми проблемами.
З`явиться можливiсть вiдправитися в недалеку поїздку, когось вiдвiдати або з кимось зустрiтися. В середу при спiлкуваннi з
дiловими партнерами можуть виникнути несподiванi ситуацiї, в яких
виявиться умiння обох сторiн вирiшувати проблеми нешаблонними
дiями. Вашi поради, данi родичам, будуть вельми своєчаснi i можуть
допомогти їм полiпшити стан здоров`я.
СКОРПIОН. Вiрогiднi певнi ускладнення у взаємостосунках з колегами. У жодному випадку не вступайте в суперечки i з`ясування стосунків, iнакше ви тiльки посилите
цi проблеми. У другiй половинi тижня можуть вiдкритися новi перспективи на роботi. Реалiзацiя давнiх iдей здатна принести моральне i матерiальне задоволення. У п`ятницю варто пам`ятати про
обережнiсть, оскiльки нестандартний погляд на речi i гострота думок
можуть викликати незадоволенiсть i дратiвливiсть вищестоящих. У
вихiднi багато часу доведеться присвятити домашнiм обов`язкам, i
на повноцiнний вiдпочинок можна не розраховувати.
СТРIЛЕЦЬ. Цього тижня сприятлива робота за
iндивiдуальним планом. Уторованi кимось iншим шляхи вам
не пiдiйдуть. У понедiлок постарайтеся не допускати прояву егоїзму по вiдношенню до колег i близьких людей, не будьте
дрiб`язковими i не прискiпуйтеся по дурницях. У п`ятницю ви напевно що-небудь не встигнете або куди-небудь спiзнитеся, але все
одно прагнiть бути уважнiшими, дотримуйтеся чiткого плану дiй. У
суботу в спокiйнiй обстановцi можна розв`язати побутовi проблеми,
якi так довго вiдкладалися. В недiлю тiльки вам буде пiд силу втихомирити киплячi сiмейнi пристрастi.
КОЗЕРIГ. Вашi плани зможуть реалiзуватися - варто
тiльки повiрити в свої сили. Але перш нiж згодитися на нову
принадливу пропозицiю, постарайтеся позбавитися емоцiй
i дайте зелену вулицю логiцi. Ваша працездатнiсть може просто
творити дива - кипуча дiяльнiсть принесе вельми кориснi плоди. З
середи i до кiнця тижня постарайтеся уникати неприємних для вас
зустрiчей. Хорошими днями будуть середа i субота, несприятливим
може виявитися вiвторок.
ВОДОЛIЙ. Ви напередоднi досить гармонiйного перiоду.
Якщо вiдчуваєте це, то налаштуйтеся на оптимiстичний лад.
Понедiлок присвятіть завершенню справ i доведенню до розуму бюрократичних питань, будьте при цьому уважнiшими. Рiвень
навантаження на роботi повинен пiти на спад. Це час серйозних
роздумiв, коли вам вдасться зрозумiти те, що ранiше i в голову не
приходило. Всi зустрiчi цього тижня невипадковi. Багато питань
вдасться вирiшити за допомогою вашої чарiвностi. П`ятницю можете присвятити плануванню важливих справ на мiсяць вперед.
РИБИ. Рiшення, вiд яких залежить ваше майбутнє, приймайте самостiйно, не прислухайтеся до порад оточуючих,
оскiльки ваша ситуацiя нестандартна. Знизьте небагато
темп i об`єм роботи, вам необхiдний короткочасний вiдпочинок.
Неодмiнно вiзьмiть участь у розробцi нового проекту: в цiй дiяльностi
ви почерпнете для себе багато цiкавого i корисного, але прагнiть
уникати непотрiбних контактiв. Залиште небагато вiльного часу для
себе.

ііт
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СТУДІЯ «СУЗІР’Я» З НОВОЮ ЗБІРКОЮ
Відбулась презентація
нового літературного альманаху №9
під назвою «У поетичній вітальні
«Сузір’я», присвяченого 50-річчю
Макарівського Центру творчості дітей та юнацтва. Незважаючи на значні фінансові труднощі, збірка таки
побачила світ. Частково допомогли
її оплатити Всеукраїнська творча
спілка «Конгрес літераторів України» та небайдужі підприємці району.
Завдяки їм новий альманах змогли
отримати всі його 65 авторів та їх
шанувальники.
На свято завітало чимало гостей
- юні поети, випускники студії та дорослі письменники, щоб поділитися
своїми новими віршами, враженнями
та емоціями від виходу збірки. Щороку альманах завойовує все більше
прихильників в Україні, за її межами.
Свої вірші до друку віддають не лише
діти та дорослі нашого району, а й
письменники з Житомира, Миколаєва, Сквири, Ялти, Києва, інших облас-

тей України і навіть з Москви. Творча
атмосфера надихнула до поезії й
працівників ЦТДЮ - Діну Нетребу,
Ольгу Леоненко, Наталію Сілакову та
Євгенію Санченко. До збірки ввійшли роботи дорослих поетів району:
Людмили Поливач, Марії Верховець,
Любові Легчілової, Марії Даниленко,
Сергія Левченка, Ірини Вершиніной,
Паші Гран та інших.
Того ж дня презентація продовжилась у селі Ясногородка, де керівник студії Ігор Годенков подарував екземпляри збірки мешканцям
села та чоловіку Олени Ліманської
(однієї з її авторів, яка пішла з життя) – Анатолію Володимировичу.
Наступного дня, у неділю, студійці
демонстрували свій альманах столичним письменникам у Київському
Будинку вчених.
Своїми думками щодо збірки поділилася її постійний автор, поетеса, член президії Академії козацтва
- Паша Гран:

- Ця збірка вийшла ще краща. У
нас з кожним роком стає все більше
авторів і зростає рівень їх творчості. В цьому альманасі, на відміну від
попередніх, більше прози. Хочеться
відмітити його двомовність – там
надруковані і російські, і українські
вірші. Мені подобається, адже це
невідривна частина нашого життя,
братерство двох країн з одним корінням.
Цього року, на президії конгресу літераторів, творчі надбання наших авторів були схвалені відомими
письменниками України. Студія та
її керівник Ігор Годенков отримали
грамоти від Всеукраїнської творчої
спілки «Конгресу літераторів України». Подарунком для наших студійців стало рішення конгресу відкрити
в газеті «Література та життя» нову
рубрику дитячої поезії віршами дітей із збірки.
Оксана ІГНАТЮК.

::: СПОРТ ::: СПОРТ ::: СПОРТ :::

ВОЛОДИМИР КЛИЧКО ЗУСТРІВСЯ З МАКАРІВЦЯМИ
Минулого тижня макарівці мали нагоду побачити,
поспілкуватися і сфотографуватися на пам’ять з живою
легендою світу боксу – Володимиром Кличком.
У районному
будинку культури
гуло, як у вулику,
залу заповнили
сповна, вільних
місць не було,
дехто навіть розташовувався на
східцях. Присутні із нетерпінням
чекали на приїзд
найбільш домінуючого боксера у
своїй ваговій категорії за версією
WBO, на рахунку
якого 55 перемог
(49 нокаутом) у
58 зустрічах на
професійному

ринзі. Кличко-молодший прибув до райцентру на запрошення наших земляків – представників спортивних клубів та секцій району. Присутні гучними оплесками привітали Володимира. З посмішкою на вустах
він звернувся до всіх і, потиснувши руку тим, хто сидів
у першому ряду, вийшов на сцену. Директор будинку
культури Людмила Обухівська вручила шанованому
гостю коровай.
Після привітальної промови іменитий гість вручив
грамоти спортсменам району та спонсорам розвитку
спорту в районі Олександру Іващенку та Олександру Гулаку.
Найцікавішою частиною заходу стало безпосереднє
спілкування з гостем. Охочі ставили запитання про особисте, професійне життя, вподобання, майбутні плани.
Жодного не лишив без уваги Володимир. І як фінальний
акорд, влаштував фотосесію з роздачею автографів.
Бажаючих виявилось стільки, що біля сцени виникла
черга, тож їм довелось скористатися боксерськими
якостями – швидкістю, спритністю, щоб першим дістатися до чемпіона.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.

НАШ ЗЕМЛЯК – ПРИЗЕР ТУРНІРУ
Нещодавно в Красноармійську
(Росія) відбувся VII відкритий чемпіонат з тхеквондо «LaJust CAP».
Спортсмени з України, Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану, Таджикистану, Азербайджану та інших
країн боролися за призові місця у вікових і вагових категоріях. У ваговій
категорії понад 73 кг серед юніорів
наш земляк Андрій Фещенко з Бишева здобув бронзу. На турнірі він
представляв збірну Київщини. Вже
шість років Андрій займається олімпійським видом спорту. В минулому
році успішно склав іспит на перший
дан (чорний пояс) й отримав спортивний розряд кандидата у майстри
спорту. За свою невелику спортив-

ну кар’єру він став багатократним
призером всеукраїнських та міжнародних змагань.
Сімнадцятирічний спортсмен
– вихованець Шпитьківського
спортивного клубу «Джерело»,
яким вже понад 10 років керує
віце-президент Київської обласної Федерації олімпійського тхеквондо Михайло Іванович Процун.
– Мій тренер, – розповідає Андрій, – розвиває в дітях фізичні й
моральні якості, виховує людей з великої літери. У нашому клубі багато
учнів, які є переможцями й призерами чемпіонатів різних рівнів. Тож
наш керівник може пишатися нами.
Євген БУКЕТ.

На фото: команда Київської області.

У Ф І Н А Л І Г РАТИ МУТЬ МОТИ ЖИ НЦ І
Розпочав свою ходу Кубок Київської області з футболу серед сільських колективів фізкультури, організатором якого є обласна організація ВФСТ “Колос“. Своє
бажання взяти участь у розіграші виявили 12 обласних
команд. Макарівщину представляли дві команди: це
чемпіон району мотижинський “Колос“ та команда “НКСервіс“ з Макарова. Перші зустрічі з суперниками були
вдалими для обох наших команд. “Колос“ обіграв “Кетош“ з с. Бабинці Бородянського району з рахунком 1:0,
а “НК-Сервіс“ В.Димерку з Броварського району по пенальті. Гол Максима Синяченка вивів колосівців до півфіналу.
“НК-Сервіс“ мав перевагу в другому таймі. Вів з ра-
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хунком 2:1, проте броварчани зуміли зрівняти рахунок.
Після пробиття пенальті перевагу святкували наші земляки.
В напруженій боротьбі “НК-Сервіс“ поступився яготинцям - 1:2, а “Колос” розгромив ФК “Сукачі“ з Іванківського району - 6:0.
Футболісти з Обухова обіграли своїх суперників з
Фастова з рахунком 6:1.
У фіналі Кубку гратимуть мотижинці, яготинці, обухівці. Він відбудеться 6 листопада в Обухові. Початок
ігор об 11 годині.
Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова РСТ “Колос“.
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