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В І Д Б УЛАС Я П Е Р Ш А С Е С І Я
РАЙОННОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ
12 листопада 2010 року відбулося засідання 1 сесії Макарівської районної ради VІ
скликання. Відповідно до діючого законодавства України
сесію відкрив голова Макарівської районної виборчої комісії
О.О.Підорін.
Згідно з Законом України
«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських
голів» загальний склад районної ради становить 76 депутатів.
Макарівською
районною
виборчою комісією було зареєстровано 160 кандидатів
у депутати районної ради VI
скликання по тридцяти восьми
одномандатних
мажоритарних виборчих округах, висунутих сімнадцятьма районними
партійними організаціями та
212 кандидатів у депутати по
багатомандатному виборчому
округу, включених до виборчого списку п’ятнадцяти районних партійних організацій.
За результатами голосування 31 жовтня по виборах депутатів районної ради в багатомандатному виборчому окрузі
взяли участь 20281 виборець,
або 60 % від загальної кількості
виборців, включених до списків виборців на 51-й виборчій
дільниці.
Голоси виборців, поданих
за кандидатів у депутати по

багатомандатному виборчому округу та 38
одномандатних
мажоритарних
виборчих округах, дали можливість розподілити депутатські
мандати наступним чином:
Макарівська
районна організація Партії
регіонів - 29
осіб;
Макарівська
районна
організація Політичної партії
«Всеукраїнське
об’єднання
«Батьківщина»
- 10 осіб;
Макарівська
районна
організація Політичної партії
«Сильна Україна» - 10 осіб;
Макарівська
районна
організація Соціалістичної
партії України - 7 осіб;
Макарівська районна організація Політичної партії
“УДАР” (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” - 7 осіб;
Макарівська районна організація Політичної партії
«Фронт Змін» - 5 осіб;
Макарівська
районна
організація Народної партії

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ - ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ ГУДЗЬ
Гудзь Віктор Михайлович народився 16 грудня 1971 року в с. Комарівка Макарівського району Київської області. Громадянин України.
Освіта вища. Закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю менеджмент
організацій.
З 1990 по 1992 рік проходив строкову службу
в Збройних силах.
З 1994 по 2010 займав посаду директора ТОВ
«Нафтосоюз».
З 28 травня 2010 року по 12 листопада 2010
року - перший заступник голови Макарівської
районної державної адміністрації.
12 листопада 2010 року обраний головою
Макарівської районної ради.
Обирався депутатом Макарівської районної
ради V скликання.
Обирався головою Макарівської районної
партійної організації Партії регіонів.
Одружений, має трьох синів.
- 3 особи;
Макарівська районна організація
Всеукраїнського
об’єднання “Свобода” - 2
особи;
Макарівська районна організація Єдиного Центру - 1
особа;
Макарівська районна організація Політичної партії
«Третя сила» - 1 особа;
Макарівська районна організація партії «Солідарність жінок України» - 1 особа.

Відповідно до вимог виборчого законодавства право
на участь у розподілі 38 депутатських мандатів у багатомандатному виборчому окрузі
набули кандидати в депутати,
включені до виборчих списків
від 7 районних організацій політичних партій, що отримали
три і більше відсотків голосів
виборців.
Обраними депутатами в 38
одномандатних мажоритарних
виборчих округах стали кандидати, які одержали більшість
голосів виборців, які взяли
участь у голосуванні, відносно
інших кандидатів, які балотувалися в цих виборчих округах.
Депутатський корпус оновився майже на 63 відсотки.
Середній вік новообраних депутатів складає 45 років: до 30
років - 4 депутати, або 5 відсотків, до 40 років - 24 депутати,
або 32 відсотки, до 50 років 20 депутатів, або 26 відсотків,
старше 50 років - 28 депутатів,
або 37 відсотків.
До складу ради ввійшли 16
жінок, або 21 відсоток, що майже вдвічі більше ніж до складу
минулого скликання.
Склад ради сформовано
з представників різних сфер.
Зокрема: соціальна сфера 12 депутатів, або 16 відсотків;
духовенство - 3 депутати, або
4 відсотки; сфера державного

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧИТАЙТЕ «МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»!

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Макарівської районної ради

управління - 12 депутатів, або
16 відсотків; керівники державних та комунальних підприємств - 5 депутатів, або 7
відсотків; 4 депутати - пенсіонери.
Найбільше в раді - 40 депутатів, або 53 відсотки, - це
представники малого та середнього бізнесу.
Голова Макарівської районної виборчої комісії О.О.Підорін
представив депутатів і вручив
їм тимчасові посвідчення.
Згідно з виборчим законодавством України для подальшого ведення сесії було
обрано тимчасову президію,
лічильну комісію та секретаріат, які організували та здійснили проведення виборів голови
та заступника голови районної
ради.
На посаду голови районної
ради подано 1 кандидатуру Віктора Михайловича Гудзя.
Таємним голосуванням за нього віддали свої голоси 69 депутатів із 70 присутніх на сесії.
Заступником голови районної ради обрано Олега Миколайовича Майстренка.
В роботі сесії взяв участь
голова районної державної адміністрації Я.В.Добрянський,
який привітав депутатів.
Людмила ЗАБЕЛА,
керуюча справами
районної ради.

Триває передплата „Макарівських вістей” на 2011 рік.

№ 18

Якщо ви наш постійний читач, то знаєте, що районка ні разу

ПРО СКЛИКАННЯ ДРУГОЇ СЕСІЇ МАКАРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ
Відповідно до п. 9 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
1. Скликати другу сесію Макарівської районної ради шостого скликання 7 грудня 2010 року в смт Макарів.
2. Засідання провести 7 грудня 2010 об 11-й годині за адресою: вул. Фрунзе, 32 (приміщення кінотеатру).
На розгляд засідання другої сесії районної ради передбачається винести питання:
1. Про утворення постійних комісій, затвердження їх складу та обрання голів.
2. Про затвердження Положення про постійні комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи районної ради.
4. Про утворення Президії ради та затвердження положення про неї.
5. Про утворення комісії Макарівської районної ради з питань поновлення прав реабілітованих.
6. Різне.
Віктор ГУДЗЬ,
голова ради.

не підводила своїх читачів. Ми й надалі оперативно інфор-

Від 16.11.2010

муватимемо вас про життя Макарівщини та його людей,
надаватимемо консультативну допомогу з найрізноманітніших питань, триматимемо в курсі цікавих новин. Щоб отримувати газету з 1 січня 2011 року, завітайте до найближчого
відділення зв’язку й оформіть передплату.
ПЕР ЕДПЛАТ НА ВАР Т ІС Т Ь: НА ОДИН М ІС Я ЦЬ 6 . 57 ГР Н. ; НА Т Р И М ІС Я ЦІ – 19 . 71 ГР Н. ; НА ПІВР ОКУ
- 39 . 42 ГР Н. ; НА Р ІК - 78. 84 ГР Н.
Наш індекс: 61291.
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21 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

СОНЯЧНИХ ДНІВ ВАМ І РОДЮЧОЇ ЗЕМЛІ!

Шановні працівники сільського господарства!
Від себе особисто та всієї Київщини щиро вітаю вас з професійним святом – Днем
працівників сільського господарства!
Це свято не лише аграріїв, а й усієї української нації, адже Україна століттями славилася досягненнями трударів, які своєю невтомною працею щоденно примножують
багатство та щедрість нашої країни.
Напружена хліборобська праця була і залишається визначальною складовою розвитку держави, запорукою її процвітання. Ваша природна мудрість, працездатність
та багатий досвід живлять сьогодні українську ниву, стверджуючи істину: якщо є урожай, то у народі - мир і спокій.
Зичу вам міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили та
наснаги в усіх ваших справах! Нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові
звершення на благо Київщини та України!
Анатолій ПРИСЯЖНЮК ,
голова Київської облдержадміністрації.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!
Щиро вітаємо Вас з нагоди свята - Дня працівників сільського господарства!
З давніх-давен Україна славилася добрими, талановитими та працьовитими людьми.
Наша держава була і залишається осередком
міцних та усталених сільськогосподарських традицій. Завдяки ‘’золотим рукам”, мудрості, досвідченості аграріїв живе наша українська нива.
Впевнені у тому, що ваша наполегливість,
працелюбність сприятимуть збереженню та розвитку сільськогосподарської галузі.
Щиро вдячні вам за любов до землі, терпіння
і витримку.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, добра та
наснаги. Хай втілюються в життя всі плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на
благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу.
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Віктор ГУДЗЬ,
голова
районної ради.

РОБОТИ ВИСТАЧАЄ Й ПІЗНЬОЇ ОСЕНІ

За вікном вже пізня
осінь. Проте у працівників

доти, доки вона працює.
Картоплярство – це

сільськогосподарського
виробничого кооперативу
«Росія» села Королівка вистачає роботи.
– Цьогорічний врожай
зернових менший ніж ми
очікували, – розповідає
директор
кооперативу
Володимир
Андрійович
Мережко. – Спершу сувора зима знищила частину
озимини. Потім літня спека
негативно вплинула на налив зерна. Однак є що зберігати у зерносховищі.
За порядком у коморі
слідкує завідуюча током
Марія Романівна Сидоренко.
– Я весь вік пропрацювала в колгоспі, – говорить
Марія Романівна. – Спершу
– дояркою, потім – різноробочою. Зараз труджусь
у кооперативі на току. Робота дуже відповідальна.
Потрібно слідкувати за
повним просиханням зерна, умовами зберігання.
Щоранку з радістю йду на
роботу. Адже людина живе

одне із основних видів
прибутку «Росії». На полях вирощують селекційні
види крохмалистої – 12
сортів іноземної селекції. Більша частина є посадковою. Нині великим
попитом
користується
сорт «Бєлла Росса». Вона
виростає велика й чимало картоплин в одному

ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ
СВЯТОМ!
Сердечно поздоровляю
вас із професійним святом,
шановні працівники сільського господарства!
Від душі зичу вам, щоб
доля дарувала вам міцне
здоров’я, сімейне щастя,
достаток, щоб щедрою була
на радість, добро, тепло,
любов і щедрість рідних та
близьких, мир і злагоду.
За хліб, за сіль,
за щедрі врожаї
Спасибі вам,
невтомні трударі.
Всі ті, хто землюматінку плекає
З світанку й
до вечірньої зорі!
Віктор СТЕЦЕНКО,
голова райкому
профспілки
працівників АПК.

«ПРАЦЮ ЛЮБИТИ Й СІМ’Ю ПОВАЖАТИ» -

ТАКИЙ ПРИНЦИП ВЕЛИКОГО, ДРУЖНЬОГО, ПРАЦЬОВИТОГО РОДУ КОЗИЦЬКИХ
Все життя ця родина,
що проживає у Лишні, займається
вирощуванням
сільськогосподарської продукції. Це стало їх сімейною
традицією, яка передається
з покоління у покоління.
Любов до землі Віктор
Миколайович
унаслідував від свого батька Миколи Павловича, який був
головою колгоспу в селі
та тримав власне велике
господарство. Дітей, а їх в
родині було троє, ще змалечку привчали до щоденної праці. Разом з батьком
вони навчалися обробляти
землю, висаджувати розсаду овочів та сіяти зернові культури, доглядати за
ними. Тримала родина поросят, кролів, курей, качок,
турбота про яких згодом
теж лягла на плечі дітей,
які підросли. Микола Павлович любив працювати
біля землі, цю любов передав і своїм дітям, допомігши зробити хороший старт
у доросле життя.
Отримавши в столиці
освіту інженера - електрика, Віктор Миколайович
повернувся додому в Лишню, де працював за своєю
спеціальністю пліч-о-пліч з
батьком, який на той час був
головою колгоспу.
- На роботі тато не дивився, що я його син, - згадує підприємець, - вимоги
ставив навіть ще жорсткіші, ніж іншим працівникам,
часто сварив, знаючи, що я
зрозумію.
Коли колгоспи почали
розпадатися й людям розпаювали землю, родина

Козицьких отримала для ведення сільського господарства 9 гектарів. Саме тоді
Микола Павлович разом з
сином почали займатися
підприємництвом – вирощуванням та збутом овочів.
Закупили необхідну техніку,
побудували овочесховище.

Готову продукцію поставляли в санаторій «Перемога»
під Києвом, де оздоровлюються ветерани Великої Вітчизняної війни.
Після смерті батька
Віктор Миколайович уже
разом з дружиною та двома синами вирощує, заго-

товляє та поставляє овочі
в той же санаторій. Сімейний бізнес вони розвивають і мають прибутки. Всі
роботи в полі механізовані: сільськогосподарською
технікою землю орють,
удобрюють, засаджують,
прополюють від бур’янів та
збирають урожай. Сьогодні
у господарстві
Козицьких
два трактори,
весь необхідний
інвентар
для обробітку
землі,
автомобіль,
яким
перевозять
продукцію, велике, об’ємом
до 100 тонн,
овочесховище.
Передплачуємо сільськогосподарські журнали,
з яких запозичуємо кращий
досвід землеробства, – розповідає голова
сім’ї. - Проте
з роками все
змінюється,
тому необхідно
постійно вдосконалювати
свої навички,
дізнаватись та впроваджувати нові технології, щоб і
врожай був кращим, якість
продукції більшою та й
строк її зберігання.
Велику увагу родина
приділяє якості насіння для
посадки, перевагу надають гібридному класу, який

дає високі врожаї та має
високі смакові якості. Готова продукція проходить
необхідний
санітарноепідеміологічний контроль
і відповідає всім встановленим державним стандартам. У виробництві Козицькі
не використовують отрутохімікати, в продуктах відсутні генно-модифіковані організми. Овочі вирощує
родина за народною технологією. «Краще частіше полоти, ніж отрутою від бур’яну
обпирскувати» - повчає господар. Продукція вирощена
цією лишнянською родиною
не лише якісна, а й екологічно чиста.
Вже 12 років підприємець співпрацює з санаторієм і ні разу не підвів своїх
покупців. І в дощ, і в сніг, з
самого ранку він везе свої
овочі, які подають до столу
відпочиваючим. Два роки
тому Віктор Миколайович
отримав від директора «Перемоги» почесну грамоту за
сумлінну та якісну співпрацю.
Часто звертаються односельці до підприємця з
проханням землю зорати,
саджанці від бур’яну прополоти, врожай зібрати, а
зимою сніг на вулиці розчистити – з задоволенням
Козицькі беруться за роботу. За це їх у селі люблять і поважають. Своїх
синів Віктор Миколайович
теж вчить бути хорошими
господарями, дає поради
й настанови в житті, як це
робив колись і його батько.
Оксана ІГНАТЮК.

кущі. Має відмінні смакові
якості.
Інколи працівникам
навіть доводиться спалювати бадилля, аби
розміри бульб відповідали посадковій картоплі. Кооператив щороку
веде аналіз зростання
та наростання всіх сортів крохмалистої. Від
цього залежить загальна врожайність. Адже
деякі сорти необхідно
саджати ранньою весною, а інші – трішки пізніше.
Цьогорічний врожай
картоплі становить 230
центнерів з гектара, Кооператив реалізує крохмалисту як продовольчу, так і селекційну для
посадки. Жителі не лише
з ближніх сіл, а й з інших
районів, і навіть областей
купують крохмалисту.
На світлинах: Марія
Романівна у зерносховищі;
різноробочі Наталія Черипанинець, Алла Сорока,
Валентина Савенок сортують продовольчу картоплю.

ЗДОБУТКИ І ПРОРАХУНКИ
ЗА ДЕСЯТЬ МІСЯЦІВ РОКУ

За даними Головного управління статистики
у Київській області станом на 1 листопада 2010 р.
сільськогосподарські підприємства (крім малих)
нашого району під урожай наступного року посіяли
озимі на зерно і зелений корм на площі 2170 га (на
43,4% менше), в т.ч. на зерно – 2100 га (на 29,8%
менше); для проведення весняно-польових робіт
виорали на зяб 3058 га (на 21,3% менше).
За десять місяців сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій (у живій
вазі) 2691 ц худоби та птиці, що на 25,8% менше
порівняно з січнем-жовтнем 2009 р., виробили
59739 ц молока (на 7,1% більше), 150,9 млн. яєць
(на 19,5% більше).
На 1 листопада 2010 р. поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах
(крім малих) становило 4624 голови (на 6,5% більше порівняно з відповідним періодом минулого
року): з них корів –1925, свиней – 800, овець – 558,
птиці – 806,6 тис. голів.
Порівняно з січнем-жовтнем 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 зменшилися на
0,2%, свиней збільшилися – на 30,7% та відповідно
становили 450 г та 196 г.
Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої
продукції за січень–жовтень 2010 р. у порівнянні за
цей же час з минулим роком збільшився на 78,4%,
зокрема рослинницької – у 3,5 раза, тваринницької
– на 56,1%.
Середні ціни продажу аграрної продукції за всіма напрямами реалізації за січень–жовтень 2010 р.
порівняно з січнем–жовтнем 2009 р. зросли майже
на всі основні види, найбільше на картоплю - у 2,2
раза, яйця - на 34,5%, молоко - на 47,6%, зернові та
зернобобові культури збільшилися - на 26,4%.
За дорученням начальника ГУСКо
Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу статистики.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ВИБОРИ 2010: ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
Керуючись ст. 79 Закону України “Про вибори депутатів Верховної ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів“
Макарівська селищна комісія оприлюднює результати виборів 31 жовтня 2010 року

Обраний більшістю голосів на посаду Макарівського
селищного голови: ІВАЩЕНКО Олександр Миколайович,
1976 року народження, позапартійний, працює директором
ПП «Еліт», проживає за адресою:
смт Макарів, вул. Колгоспна, 9,
самовисування.
Обрано більшістю голосів на
посаду депутатів Макарівської
селищної ради:
по одномандатному
виборчому округу № 1
ТКАЧЕНКА Максима Анатолійовича, 1977 року народження, позапартійного, тимчасово не
працюючого, проживає за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська,
11-б, кв. 92, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 2
КОВАЛЬ Галину Миколаївну, 1961 року народження, позапартійну, працює землевпорядником Макарівської селищної
ради, проживає за адресою: Макарівський район, с. Калинівка,
вул. Київська, 47, кв. 4, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 3
ГЕДЗ Олену Федорівну,
1949 року народження, члена
партії промисловців та підприємців України, працює виконуючою обов’язки Макарівського селищного голови, проживаює за
адресою: Макарівський район, с.
Калинівка, вул. Спортивна, 4, кв.
8, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 4
МИХАЙЛЕНКО Жанну Сергіївну, 1961 року народження,
позапартійну, працює заступником директора з господарської
частини Макарівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2, проживає за адресою: смт Макарів, вул. Харківська, 9, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 5
ЛИТЯК Галину Василівну,
1952 року народження, позапартійну, пенсіонер, проживає за
адресою: Макарівський район, с.
Фасівочка, вул. Кірова, 23, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 6
ПАЛІЄНКО Антоніну Володимирівну, 1948 року народження,
позапартійну, працює практичним психологом Макарівського
дошкільного закладу «Барвінок»,
проживає за адресою: смт Макарів, вул. Кочубея, 62, самовисування;

по одномандатному
виборчому округу № 7
ХОМЕНКА
Володимира
Костянтиновича, 1957 року
народження,
позапартійного,
працює вчителем історії Макарівського НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - природничоматематичний ліцей», проживає
за адресою: смт Макарів, вул.
Леніна 7, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 8
САВЕНКА Михайла Михайловича, 1945 року народження,
член Партії Регіонів, працює директором Макарівської дитячої
школи мистецтв, проживає за
адресою: смт Макарів, вул.Леніна, 72, кв. 14, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 9
ЖИГАЛКО Наталію Василівну, 1961 року народження,
позапартійну, тимчасово не працює, проживає за адресою: смт
Макарів, вул.Щорса, 53/2, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 10
ЩЕРБИНУ Валентину Іванівну, 1968 року народження,
позапартійну, працює начальником відділу пільгових категорій
управління праці та соціального
захисту населення Макарівської
РДА, проживає за адресою: смт
Макарів, вул. Кочубея, 89, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 11
СОЛОМЕНКО Ніну Миколаївну, 1957 року народження, позапартійну, пенсіонер, проживає
за адресою: смт Макарів, вул.
Заводська, 37, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 12
БРАЗИЦЬКОГО
Анатолія
Тимофійовича, 1937 року народження, позапартійного, пенсіонер, проживає за адресою: смт
Макарів, вул. Першотравнева,
18, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 13
МИРОПОЛЕЦЬ
Світлану
Петрівну, 1967 року народження, члена партії «Батьківщина»,
працює вихователем ЦРД «Пролісок», проживає за адресою:
смт Макарів, вул. Ватутіна, 55,
кв. 2, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 14
ПРОНІНУ Галину Тодосівну,
1952 року народження, члена
Соціалістичної партії, працює головою Макарівської райспоживспілки, проживає за адресою:

смт Макарів, вул. Фрунзе, 64, кв.
25, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 15
ТРЕТЯКА Олександра Леонідовича, 1965 року народження, члена УСДПУ, працює викладачем Макарівської дитячої
школи мистецтв, проживає за
адресою: смт Макарів, вул. Червоноармійська, 104, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 16
ДРИГУ Ларису Петрівну,
1966 року народження, позапартійну, працює інспектором з
кадрів Макарівської філії газового господарства ВАТ «Київоблгаз», проживає за адресою: смт
Макарів, вул.Ілліча, 27, кв. 4, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 17
ПРИЩЕПУ Юлію Володимирівну, 1957 року народження,
позапартійну, працює лікарем
онкологом Макарівської ЦРЛ,
проживає за адресою: смт Макарів, вул. Проектна, 14, кв. 89,
самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 18
ПОКАЗІЙ Антоніну Петрівну, 1961 року народження, позапартійну, працює вчителем
математики Макарівського НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів природничо-математичний
ліцей», проживає за адресою:
смт Макарів, вул. Проектна, 4,
кв. 92, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 19
ЖУРАВСЬКОГО Олега Казимировича, 1961 року народження, позапартійного, працює
директором ПП «Тріада», проживає за адресою: смт Макарів,
вул. Проектна, 1, кв. 83, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 20
ТАРНАВСЬКОГО
Володимира Миколайовича, 1977 року
народження, член Партії Регіонів», працює директором Макарівського НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - природничоматематичний ліцей», проживає за
адресою: смт Макарів, вул. Проектна, 3, кв. 104, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 21
ТОКАРЯ Анатолія Павловича, 1960 року народження, позапартійного, працює директором
ТОВ «Побутовець», проживає за
адресою: смт Макарів, вул. 60
років СРСР, 15, самовисування;
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ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
СЕЛИЩНОЇ ГРОМАДИ!

Висловлюю всім щиру вдячність за участь у виборах селищного голови. Дякую всім своїм прибічникам - завдяки вашому волевиявленню я обраний Макарівським селищним головою. Усвідомлюю та розумію ту відповідальність, яка покладена на мене. Але
глибоко переконаний - всі проблеми будемо вирішувати спільними зусиллями. Безумовно, концентруватиму увагу на реалізації
передвиборної програми, як своєї особистої, так і положень програм кандидатів, котрі заслужили уваги і підтримки макарівців.
Попередніми радами, виконкомами та головами зроблено
багато корисних для громади справ. Головне завдання новообраних ради та голови, спільно з новоствореним виконавчим комітетом, апаратом селищної ради та громадою: уникати допущених
у минулому помилок, примножувати набуте краще, гуртуватися і
формувати атмосферу доброзичливості, відкритості, довіри задля
успішної роботи по створенню комфортних умов життя кожної родини, підвищення спільної відповідальності в зростанні культури і
добробуту, зміцненні економічного стану макарівської громади.
Закликаю всіх до цікавої за змістом роботи в ім’я процвітання
селища Макарів.
Олександр ІВАЩЕНКО,
Макарівський селищний голова.
по одномандатному
виборчому округу № 22
БРУКВЕНКО Наталію Володимирівну, 1978 року народження, член Партії Регіонів, працює
спеціалістом Макарівської селищної ради, проживає за адресою: смт Макарів, вул. Котовського, 15, кв. 24, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 23
ЛОПАТУ Олександра Сергійовича, 1962 року народження,
позапартійного, працює інженером Макарівського ДЕУ, проживає за адресою: смт Макарів, вул.
Ворошилова, 6, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 24
КРУПОДЕРЮ Володимира
Миколайовича, 1956 року народження, позапартійного, працює директором МРКП «Землемір», проживає за адресою: смт
Макарів, вул.Пушкіна, 37, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 25
ТОКАРЯ Вадима Яковича, 1982 року народження, член
партії «Сильна Україна», працює
викладачем Міжгалузевого інституту управління, проживає
за адресою: смт Макарів, пров.
Мирний, 20, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 26
КЛИМЕНКА Олега Леонідовича, 1966 року народження,

позапартійного, працює лікарем
УЗД Макарівської ЦРЛ, проживає
за адресою: смт Макарів, вул.
Петриченка, 4, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 27
ОСТРОВСЬКУ Наталію Миколаївну, 1973 року народження, позапартійну, працює державним реєстратором апарату
Макарівської РДА, проживає за
адресою: смт Макарів, вул. Вишнева, 8, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 28
ТАБУЛІНСЬКУ Ірину Миколаївну, 1961 року народження,
позапартійну, фізична особа –
підприємець, проживає за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе,
90, самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 29
КРАМАРЕНКА
Дмитра
Миколайовича, 1955 року народження, член партії «Батьківщина», працює водієм Макарівської
селищної
ради,
проживає за адресою: смт Макарів, вул. Садова, 1-а кв. 46,
самовисування;
по одномандатному
виборчому округу № 30
ХАХЛЮК Світлану Юріївну,
1975 року народження, позапартійну, тимчасово не працює,
проживає за адресою: смт Макарів, вул. Садова, 1-а, кв. 28,
самовисування.

Макарівська селищна виборча комісія повідомляє,
що 1 сесія Макарівської селищної ради VI скликання
відбудеться 19 листопада 2010 року о 14 годині в актовій залі Макарівської районної державної адміністрації.
О.В.ГВОЗДІКОВСЬКА,
голова Макарівської селищної виборчої комісії.

ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ „ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ”

СТАЛЬ ГАРТУЄТЬСЯ У ВОГНІ, ЛЮДИНА – В ПРАЦІ

Три роки вже минуло з часу, коли в селищі Кодра на базі ФАПу
відкрили медичну амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Вона оснащена сучасним обладнанням, тут організовано денне
стаціонарне лікування хворих, відкрито зубопротезний, маніпуляційний та інші кабінети. Все це значно підвищило якість медичного обслуговування населення. До речі, приємно, що і тоді, коли починалося
реформування медичних закладів, і сьогодні зміцненню її матеріальної бази надається велика увага. Ось і в цьому році придбано апарати
для вимірювання рівня цукру в крові та ЕКГ.
На знімку: фельдшер-акушер Кодрянської медамбулаторії Валентина Павловська, яка вже тут працює десять років, проводить
вимірювання артеріального тиску хворій.

Нещодавно з великою насолодою прочитав документальну повість Галини Троянової „Жизнь и
созидание”. Лише в юності з таким
захопленням читав „Як гартувалася
сталь” М.Островського. Бачу, щось
споріднене в цих творах. Книга про
колишнього голову Макарівського
райвиконкому, першого секретаря
райкому партії, нині генерального
директора корпорації „Укрзооветпромпостач” Василя Трохимовича
Лісовенка, його роздуми про минуле, сучасне і майбутнє. Книга на
380 сторінках, багато ілюстрована,
з доброго паперу, жаль, що невеликим тиражем.
Важко переоцінити виховне
значення для молоді всього, що
викладено в книзі. Свій трудовий
шлях Василь Трохимович пройшов
від тракториста, механіка ферми
до серетаря ЦК КПУ. Завдяки невтомній самовідданій праці, таланту організатора. На кожній сходинці цього шляху він жив і працював
для людей. З ліквідацією 30 серпня
1991 року Компартії України Ва-

силь Трохимович не розгубився, не
пішов, як інші, заради кар’єри, свого благополуччя, на політичну панель, у прислуги великому капіталу,
а взявся за господарську роботу,
очолив зруйнований „Укрзооветпромпостач” і конкретними справами, працею доводить, як потрібно
будувати нову Україну, не словами,
а справами.
Один із розділів книги присвячений праці Василя Трохимовича в нашому районі в 19781985 р.р.
Очоливши охорону здоров’я
району в 1974 рокці, я зовсім не
мав досвіду керівної та господарської роботи. З приходом у район
Василя Трохимовича, я на 17 років старший учився у цього молодого талановитого організатора,
хазяїна, ентузіаста. Це завдяки
Василю Трохимовичку в ЦРЛ побудували котельню на рідкому паливі, перекладено теплову мережу, задубльовано високовольтне
електропостачання, прибудовано
хірургічний копус, розпочато бу-

дівництво п’ятиповерхівки, розширилися до 50 ліжок Забуянська
і Мотижинська дільничні лікарні,
побудовано хірургічний корпус
Бишівської районної лікарні, більше 30 ФАПів, лікарі отримали довгоочікувані квартири.
В свій час, коли в районі започатковувалося звання „Почесний
громадянин Макарівського району”, я говорив, що найбільше
цього заслуговує Василь Трохимович Лісовенко, бо ніхто з висунутих номінантів на це званння
для району більше його не зробив.
Надіюсь, що справедливість восторжествує, підтримую рішення з
цього приводу жителів Плахтянки.
Думаю, що прийде час і вулиця
Проектна, яка забудована завдяки
ініціативі і старанню Василя Трохимовича буде переіменована на
вулицю Лісовенка, він цього заслуговує.
Казимир ЖУРАВСЬКИЙ,
Заслужений лікар України,
хірург.
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ЗА РАХУНОК МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

З початком нового опалювального сезону комфортно себе почуває малеча ЦРД “Пролісок”. Проблему з опаленням примішення врешті-решт вирішено завдяки введенню в експлуатацію котельні,
що збудована за кошти з бюджету Макарівської
селищної ради.
200 тисяч гривень виділено з районного бюджету на заміну енергоємких котлів у Бишівській
загальноосвітній школі. Це дало не тільки економію енергоресурсів, а й значно покращилось забезпечення теплом навчальних кабінетів.

МАКАРІВСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ
ПРИЄДНАЛИСЯ ДО АКЦІЇ ПРОТЕСТУ

Минулого вівторка вже ввечері можна було
побачити по всіх каналах телебачення у новинах про пікет підприємців під стінами Верховної
Ради, яка розпочала цього дня розгляд проекту
нового Податкового Кодексу в другому читанні.
Від 6 до 10 тисяч називалася цифра учасників
всеукраїнської акції, адже до столиці приїхали
підприємці з усіх регіонів України. Пройшла вона
й в інших містах. Приєдналися до акції протесту
й підприємці нашого району. Тож у вівторок з цієї
причини не працював у райцентрі ринок.
Запропоновані у новому Податковому Кодексі більш жорсткі схеми оподаткування малого та
середнього бізнесу та ряд інших нововведень викликали хвилю протесту підприємців.

ПОДОРОЖЧАЛИ ЯЙЦЯ
ТА ХЛІБ ПШЕНИЧНИЙ

Як повідомила головний спеціаліст відділу економіки райдержадміністрації Світлана Грищенко відбулося за останні місяці подорожчання продовольчих товарів. На виконання рішень Уряду з питань,
пов’язаних із забезпеченням населення продуктами харчування за доступними цінами та стабільним
функціонуванням продовольчого ринку, працівники
райдержадміністрації спільно з представниками РВ
ГУ МВС та ДПІ періодично проводять перевірку продовольчого ринку. Виявлено значне підвищення цін
на яйця курячі з 7.00 до 8.00-9.00 гривень протягом
останніх тижнів. Зростання цін відбулося в зв’язку з
підвищенням закупівельних цін на яйця, як на Київській оптовій базі, ТОВ «Бізнес груп Б», так і на ТОВ
«Макарівська птахофабрика».
На лист-запит райдержадміністрації ТОВ «Макарівська птахофабрика» директор М.Г.Мурашко
дав відповідь, що «…стрімке зростання цін на зернові (червень-вересень - ріст майже на 43%) істотно вплинуло на вартість кормів, що в свою чергу
призвело до зростання собівартості нашої продукції (яйця товарного). Крім цього, значне підвищення цін на комбікорм для птиці, майже пропорційне зростання цін на фуражні зернові. Оскільки
фуражні зернові складають в собівартості готової
продукції близько 75-80%, факт значного зростання ціни на фуражні культури призвів до зростання
собівартості готової продукції…».
Також підвищили ціни на хліб пшеничний з борошна в/г (батон) хлібзаводи м. Києва - на 6,7% та
Іванківський - на 34,5%.
Інф. «М.в.».

однієї з таких диналежу і я. Все
Донастій
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відвідувати школу, тож і були
деякі учні старші за свою вчительку, і замість того, щоб зосереджувати увагу на теоремі,
задивлялися на мою маму.
Дисципліну порушували. Тому
вона була змушена проводити
уроки при відкритих дверях, де
навпроти був кабінет директора та завуча школи.
Моя мама здобула вищу
освіту заочно в Київському

ся з своїми випускниками.
Хочеться згадати ще й про
іншу грань таланту моєї матері. З самого малечку вона
любила декламувати вірші,
виконувати пісні. Свої перші
виступи “як артистка” зробила в роки Великої Вітчизняної війни в евакогоспіталі, де
батько працював заступником
начальника. Дівчинка приходила туди щодня. А так як була

ня, в Чувашію, вже починалась
зима. Ні одягу, ні документів,
ні харчів, бо поїзд, у якому їхажиття пам’ятаю слова, які ще
ли, розбомбили фашисти. Але
змалечку говорила мені мама:
дуже тепло зустріли їх місцеві
“Не забувай ніколи, чия ти дожителі. Надали житло, позночка та внучка. І поводь себе
сили їжу. До листопада 1943
так, щоб нам за тебе не було
року бабуся навчала в школі
соромно”.
дітей, а вечорами вела бухгалНаша вчительська родитерію місцевого колгоспу.
на велика. І учнів, яких вона
Після повернення додому
вивела в доросле життя,
Ганна Антонівна працювала
набереться на кілька шкіл.
в Макарівській, Забуянській,
Вчителем російської мови та
Копилівській середніх школах,
літератури, а потім інспектоостаннім часом - у Липівській.
ром районного відділу освіти
Викладала математику. Зі
працювала моя тітка Любов
спогадів колишніх учнів, бабуОпанасівна Шевченко. Майся давала глибокі знання,
бутніх фізиків та математиІдея розповісти про сімейні династії учителів, які жили, працю- була дуже вимогливою вчиків у Мотижині виховувала
її дочка Наталя Аркадіївна. вали, раділи здобуткам своїх учнів, сумували через їх невдачі та телькою.
Мій дідусь Іван ПавлоПрищеплювала любов до промахи, дуже доречна та своєчасна. Тому що багато кого з педаісторії, а потім паралельно гогів, на жаль, вже немає на цьому світі. А вони варті того, щоб про вич в 1925 році за путівкою
райкому комсомолу поїхав
керувала Гавронщинською
них знали і пам’ятали, особливо молоде покоління освітян. Бо, як вчитися
на бібліотечні
школою її племінниця Тетяна Ісаківна Шевченко. правило, ці люди фанатично були віддані своїй справі, безмежно курси, після закінчення
Племінник Любові Опана- любили учнів, віддавали весь свій час їх вихованню та навчанню, не- яких повернувся додому й
сівни - Володимир Ісако- додаючи уваги власній сім’ї та своїм дітям. Вони були висококлас- створив першу в нашому
вич Шевченко - філософ, ними спеціалістами і навіть трієчник, який у них навчався, через ба- районі бібліотеку і до 1927
вчений, педагог, академік гато років потому доведе вам теорему Піфагора, розкаже, що таке року працював її завідувачем. Потім були два роки
Академії педагогічних наук іменник, без вагань покаже, де знаходиться Мозамбік…
служби в армії, пройшов
України, доктор філософшлях від рядового до моських наук. З 1974 до 2006
державному педагогічному маленька на зріст, вставала на лодшого командира. У 1929
року він був викладачем,
інституті імені Горького (нині стільчик і читала вірші, співала. році був командирований на
керівником творчих колекуніверситет Вдома збереглася фотогра- навчання на робітфак при
тивів
науково-педагогічних педагогічний
імені Драгоманова). Трудову фія, зроблена в евакуації, де Чернігівському інституті сопрацівників, аспірантів, здодіяльність розпочала у 1954 мама брала участь у постанов- ціального виховання, після
бувачів, студентів вищих навчальних закладів міста Чер- році вихователем у Забу- ці вистави “Попелюшка”. Зго- закінчення якого вступив на
нігів. Племінниця моєї мами янській школі, а через два дом уже в Макарові вона була соціально-економічне віддіроки стала працювати у Ко- учасницею народного театру лення. Здобувши вищу освіту,
- Катерина Федорівна Макапилівській. У Гавронщинській районного будинку, співала в працював учителем, дирекренко вводить дітей в Країну
викладала математику, ще хорі ветеранів.
тором семирічної, середньої
знань. Дуже скоро буде вчити
Моїй бабусі Ганні Антошкіл Остерського району
учнів внучка мами - Яночка, працювала в Копилівській, а
з серпня 1970 року стала тру- нівні Шевченко (Світличній) Чернігівської області, декільстудентка четвертого курсу Київського педагогічного дитися у Макарівській серед- надав кошти на навчання у ка місяців очолював Остеруніверситету імені Драгома- ній школі, у якій також майже Чернігівській жіночій гімназії ський районний відділ освіти.
З перших днів Великої Вінова. Ну і ваша покірна слуга, п’ятнадцять років займала видатний український писья - Лариса Леонідівна Лесько, посаду заступника директо- менник Михайло Михайлович тчизняної війни мій дідусь на
певний час, хоча й недовго, ра з навчально-виховної ро- Коцюбинський. А потім вона фронті: комісар полку, агітатор
працювала в школі, вела за боти. Тривалий період очо- закінчила Чернігівський пе- політвідділу, заступник начальника евакогоспіталю. Двічі був
руку першокласників, вчила лювала районне методичне дагогічний інститут за фахом
об’єднання вчителів мате- вчителя математики.
поранений. Викладав в Урюдівчаток швейної справи на
матики. Вдома зберігається
У 1934 році, одружившись
пінському піхотному військоуроках обслуговуючої праці.
Моя мама народилась в безліч почесних грамот та з моїм дідусем, все подальше вому училищі. Нагороджений
учительській сім’ї і для неї ні- подяк, якими мама нагоро- своє життя була поряд з ним, медаллю “За відвагу”, двома
джена за час роботи на педа- слідувала за ним з міста в міс- орденами “Червоної Зірки”,
коли не стояло питання, яку
гогічній ниві. 1985 року вона то, туди, куди його направляли медалями “За оборону Стапрофесію обрати. Вона ще
стає “Відмінником народної на роботу. Але був період жит- лінграда”, “За Перемогу над
з дитинства знала, що стане
тя, коли доля їх розлучала - це Німеччиною”.
вчителькою. У старших класах освіти”.
Дуже талановитою люди- спочатку Фінська війна 1939
Демобілізувавшись у 1946
була піонервожатою. Після війни вчителів не вистачало в ною була моя мама. І граней її року, а потім - Велика Вітчиз- році, став працювати на парсільській місцевості, тому моя талант мав багато. Одна з го- няна. Під час війни бабуся з ді- тійній роботі, а з 1950-го вчителем історії Макарівської
бабуся – мамина мама, писала ловних - любов до дітей. Скіль- тьми, а в той час їх було у сім’ї
ки себе пам’ятаю, поки була четверо, була змушена, як дру- середньої школи, викладав ісїй конспекти, а вона викладала
математику учням 5-7 класів. жива мама, в наш дім прихо- жина комуніста, офіцера Чер- торію та був одночасно дирекМама розповідала, що її уро- дили учні і колишні випускники воної Армії, теж комуністка та тором Забуянської. Працював
школи, які закінчили її десять ще і вчителька, евакуюватись, мій дідусь і в Копилівській секи були “відкритими” в прямому розумінні слова. Бо в класі років тому. Для всіх у педагога коли почали бомбити Чернігів, редній школі, тож мав вихованбуло добре слово, корисна по- де на той час вони жили. Коли ців у багатьох селах району.
навчалися хлопці та дівчата,
Лариса ЛЕСЬКО.
які через війну не мали змоги рада. Вона роками листувала- прибули до місця призначен-

УЧИТЕЛЬСЬКА
ДИНАСТІЯ

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ЕНЕРГЕТИКИ

СТАНЬМО ОБЛИЧЧЯМ ДО СОНЦЯ, А РОЗУМОМ - ДО ЗЕМЛІ

Будуючи Чорнобиль, складали псалми,
які, може, і досі б лунали, якби він не вибухнув, не завдавши нам неймовірного горя і
затрат вартістю до ста мільярдів „зелених”.
Чому ми тоді не бачили Сонця, а забрели в
атомні нетрі? А воно, хоча й перебуває за 150
мільйонів кілометрів від Землі, але як тепло
й лагідно зігріває. Могуть небесної електростанції, яка сконструйована за Божим помислом, незмірна. Лише потужність сонячних
спалахів, що періодично відбуваються, рівна вибухам мільярду водородних бомб! Ось
де є простір попрацювати розуму, створити справжню науку про Сонце, бо таки воно
тримає нас у цьому світі, хоча ми беремо від
нього мізер. Навіть рослини нашої планети у
рік засвоюють 467 трильйонів кіловат-годин
сонячної енергії!!! Це в 170 разів більше від
світового виробництва енергетики. То чого
нам ще треба? Сонце щоденно нагадує про
себе, про свою міць, а ми ніби й не бачимо
його. Ми байдужі, не відчуваємо, що зараз,
аби вижити, потрібно стати обличчям до Сонця, а розумом до Землі...
Тривалий час я збираю матеріали про
різні види альтернативної та відновлюваної
енергетики. Зокрема, є багато інформації
про ріпак, як унікальну культуру, про яку знали
ще за 4000 років до нашої ери. Врожайність
її, завдяки зусиллям сучасних селекціонерів,
сягає 35-40 центнерів з гектара. У середині
дев’яностих років минулого століття у Європі
вже працювало 14 заводів, які переробляли
ріпак на біодизель. Наша сусідка Польща на
той час споруджувала потужний переробний
комбінат біля Гданська. ФРН при загальній
кількості площі ріллі 7,4 мільйона гектарів
(Україна - 33,9!), запланувала засівати ріпаком 900 тисяч гектарів, аби отримати два

мільйони тонн біодизеля. Німці здійснили
свої плани. Нині, слід сказати, що частка альтернативної енергетики у розвинених країнах
складає від 20% до 50%, а в нас ледве сягає
2%. Чому ми так відстали? Чому енергетична
криза роками нещадно гне й ламає Україну?
Напевно тому, що наші можновладці не накреслили стратегічного шляху, як змогу жити
й долати труднощі. Кремлівська труба, біля
якої ми гріли закляклі руки, стала дорогою і
холодною. Жертвуючи національними інтересами та лавіруючи між шахраюватими посередниками, ми якось викручувались, аж
поки нам не стукнуло, що задарма ніхто не
зігріватиме нас. Від московського газу, якщо
не отямимося – почадіємо!
Було, що Кабінет Міністрів затвердив
програму розвитку виробництва дизельного
палива на 2007-2010 р.р. Орієнтовані асигнування на її здійснення становили майже 9
мільярдів гривень. Планували спорудити не
менше 20 заводів з продуктивністю від 5 до
100 тисяч тонн біопального, одночасно збільшити й посівні площі, аби довести щорічний
збір ріпаку до 7,5 мільйона тонн.
У листопаді 2006 року із США повернулась парламентська делегація, яка вивчала
аграрне виробництво найпотужнішої країни.
Від почутого у наших очильників збурився
хазяйський настрій: Америка з кукурудзи щорічно виробляє 15 мільярдів літрів біопального. Наші керманичі вирішили одним рипом
догнати й перегнати Америку. Землі у нас
не міряні і не засіяні, є де при доброму господарюванні докласти руки. Площі під ріпак
розширились, а переробляти його ніде. Щорічно мільйони тонн ріпаку відправляють у
чужі країни. Там знають йому ціну, тому й
купують охоче. З тонни ріпаку виходить 348

кг біопального вартістю до трьох гривень за
літр, понад півтонни макухи, що коштує 600
гривень за тонну, та 125 кг гліцерину (4 гривні літр). Прикиньмо, скільки б ми, а не чужий
дядько, мали прибутку й користі з отих мільйонів тонн ріпаку. То для кого ми його сіємо?
Для кого виснажуємо зморену та зневажену
землю?
До 2020 року Німеччина планує споживати
50% відсотків електрики, виробленої вітром. І
це реально, бо там щороку зводять більше 300
вітрових станцій. За Німеччиною поспішає Іспанія, Нідерланди, Англія... А що про Україну чувати? Невтішна мова! Правда, на “Південмаші”
клепають вітроустановки за американською
ліцензією. На березі Сіваша змонтовано аж 16
таких 18-метрових “велетів”. Коли їх оглядали
німецькі й данські фахівці - то тільки всміхалися. Нині вже 100-125-метрові вежі крокують
планетою аж до самої Індії, яка тісно співпрацює з німецькими фірмами. Вітер, дармовий
трудяга, 30-ти тисячам німців дає роботу. І, що
не менш головне, - це чисте повітря та збереження корисних копалин.
Наші олігархи, які заволоділи Україною і
мають величезні кошти, може, й усвідомлюють вартість альтернативної енергетики, але
нічого не хочуть будувати. Не болить їм доля
України. Тут вони, мовби гастролери: гримне - розбіжаться. Зла, бездіяльна порожнеча
страхає народ. Він подався в біги, деінде шукає кращого життя.
Дивишся на світ і дивуєшся: людство, мовби розтривожений рій, гуде, вирує, ні на мить
не мовкне ділова активність. Ще в середині
дев’яностих років наша делегація відвідала Китай і була вражена, що в сільській місцевості
працюють біогенератори, геліоустановки та
вітрові станції. Китаєць, щоб вижити, смітинку

підійме. Там усе: гній, пташиний послід, відходи рослин, каналізаційні стоки, різні жири,
біосміття, відходи харчової промисловості,
працює на благо людини. Не лише Китай, а й
багаті країни живуть за законами ощадливості
та економності. Голландські фермери, наприклад, платять підприємцям, що мають власні
біогазові установки, по 10-12 євро за вивезення тонни гною чи сміття, а потім у цих же підприємців купують біодобриво, користуються
виробленою ними електроенергією, яка подається в єдину мережу.
Переконаний, якби ми з перших днів незалежності почали активно будувати не царські
помістя - розкішні палаци, замки, а заводи
для виробництва біодизеля, вітряні й сонячні
електроустановки, то тепер усі жили б у теплі,
статках і спокої. Ми мали можливості створити
українську незалежну енергетичну індустрію,
а Україну перетворити на одну з багатих, а не
відсталих і занедбаних держав.
Якось побачив на екрані сільського дядька,
який власноруч змайстрував біогазову установку, і порадів за нього. Тепер йому паливний
кризис не загрожує. У нас, за оцінкою вчених,
на сільгоспугіддях країни щорічно можна заготовляти 60-80 мільйонів тонн сухої біомаси.
Якщо навіть 30% її переробити на газогенераторних та газових установках, то можна отримати 7,5 млн. тонн нафтопродуктів.
Ми неймовірно багаті, золото лежить у
нас під ногами, а ми топчемо його. Берімося
за розум, збагачуймо не вередливу сусідку,
а вкладаймо народні мільярди для розвитку
своєї альтернативної енергетики. Бо соромно жити бідно й принижено на щедрій землі, з
такими колосальними ресурсами.
Іван ЗАХАРЧЕНКО,
с. Ситняки.
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СТОРІНКИ НАШОЇ ІСТОРІЇ

СОЛОВКИ: ДАЛЕКІ І БЛИЗЬКІ

Валерій ОБУХІВСЬКИЙ,
вчитель історії, керівник Бишівського історикокраєзнавчого музею.
Закінчення. Початок у номерах 45 та 46.
На цьому, одному з найбільших островів, і закінчив свій
життєвий шлях кошовий отаман,
проживши (вірніше, промучившись) на білому світі 112 років,

«смирился». Якщо взагалі це
можна назвати життям, а разом
з ним закінчилась і славна історія
лицарів волі – козаків.
На острові не могли не відвідати привабливі в розумінні ландшафту і природи місця. 12 кілометрів морем і корабель причалює
до Великого і Малого Заяцького
островів, де знаходиться один із
старовинних склепів. Острів зовсім невеликий, але це унікальна
природна зона – тундра. Земля
встелена товстим шаром ялівцю,
моху, ступаєш, ніби по м’якому
килиму. Цей острів відомий ще й
тим, що на ньому виявили сліди
перебування людини кам’яного
віку. З II – I тисячоліття до н.е.
тут збереглися мегалітичні стоянки, призначення яких невідомі
досьогодні. Це спіралевидні фігури, система заплутаних ходів,
стінки яких викладені валунними
каменями. Лабіринти різних рівнів складності: круглоспіральні,
підковоподібні,
концентричні.
Поряд насипи – кургани, разом
зі святилищами. На цьому острові один із найбільших лабіринтів на Півночі Європи. Очевидно,
його використовували з метою
якихось магічних дій.
Полудень, яскраво світить
сонце аж сліпить. Надзвичайна голубизна моря зливається
з таким же за кольором небом,
химерно покручені берези, кущі
висотою не більше півтора-два
метри. Величезне нагромадження каменів, вчені припускають,
що це кургани, де поховані вожді
місцевих племен. За уявленнями давніх пращурів, лабіринти
побудовані на межі двох світів
– «середнього» і «нижнього», потустороннього світу, населеного мертвими і ворожими людині
духами, аби заплутати шлях до
нього. Та все ж, коли людина попадає в цей кам’яний лабіринт,
вона завжди дійде до його центру і вийде з нього. Якась невідома загадка тисячолітньої історії.
Наступного дня організатори
Днів пам’яті провели траурний мітинг біля Соловецького каменю.
Зранку учасники делегацій відвідали Спасо-Преображенський
собор (в ньому знаходяться нетлінні мощі преподобних Савватія, Зосими і Германа) Соловецького Кремля. Отець Федір
провів панахиду по убієнних, хто
в Соловецькій тюрмі закінчив свій
страдницький життєвий шлях.
Представники влади, делегацій
говорили про наш спільний біль,
усіх народів.
Із багатьох радянських концтаборів Соловецький вважається
найсуворішим. Він розкиданий
по багатьох островах безмежного, холодного Білого моря, на

лінії північного Полярного кола,
які сучасники назвали островами
жаху і смерті. В монастирі розміщувався 1 відділ СТОН ОГПУ,
на Заяцьких островах жіночий
штрафний ізолятор, II відділення – Савватієвський монастир,

четверте – Секірний штрафний
ізолятор, шосте – острів Анзер
(Троїцьке). Цей Соловецький
концтабір був відкритий ще в
1920 році. В’язні працювали на
лісо- і торфозаготівлях, різних
заводах, фабриках і майстернях, самокурнях...
У 1931 році тут було 64100
в’язнів, в 1932 – 99095, 1933
р. – 84504. Зовсім недавно тут
відкрито музей з експозицією,
де зібрані фото, листи в’язнів,
їх особисті речі. Експонати
справді вражаючі. Надзвичайної правдивості їм надає той
факт, що музей розміщений
в колишньому історичному
бараці Управління Соловецьким табором. Знайомлячись
з усією історією СТОНу, ніби
сам поринаєш у ті страшні
20 – 30-ті роки. Читаючи листи засуджених, проникаєшся
їхнім болем і розумієш усю їх
безвихідь у тій ситуації.
Влітку 1937 року в’язням
оголошують, що Соловецькі
острови, які раніше були відділенням Бєлбалтлагу, перетворюються на «Соловецкую
тюрьму особого назначения
(СТОН) Главного управления
государственной безопасности СССР». А це був саме апогей
сталінської репресивної політики. Переважну частину каторжан
складали селяни-українці, агрономи, вчителі, лікарі, письменники, поети, вчені та студенти.
Тобто, на Соловках був зібраний
весь цвіт української інтеліген-

ції. Щоправда, з островів були і
спроби втечі. Проте жодна з таких не закінчилася щасливо.
Програмою цих пам’ятних,
жалобних днів була передбачена поїздка до Секірної гори,
колишнього чоловічого штрафного ізолятора для політв’язнів.

Це – найвища частина усіх навколишніх островів, сягає 82 метрів над рівнем Білого моря. З ХV
ст. на ній жили лише монахи,
заснувавши Секіро – Вознесенський скит. Його природа
теж унікальна, майже до підніжжя гори підступає тайга. В
1923 році тут організований
IV штрафний ізолятор Соловецького табору. Сюди потрапляли за відмову від роботи,
антирадянську пропаганду,
спробу втечі та за постійне
невиконання робіт на будівництві. В дерев’яному корпусі
жила адміністрація, а в церкві
Вознесіння Господнє (збудована в 1862 р.), що й досі
збереглась, - штрафники.
Наказання цим ізолятором
давали до одного року. Але
ніхто із прибулих не витримував більше одного – двох
місяців. Сюди також привозили відмовників, втікачів із
островів. Одна сорочка, штани, в
такій одежині в’язні мали сидіти
на кам’яній підлозі, щільно притулившись один до одного. 200
– 300 грамів хліба на день, якась
«похльобка». Підвали церкви дощенту були заповнені нещасними.
Особливо сутужно доводилось довгими, холодними зимовими днями. В’язні трьома рядами лягали один на одного, аби
хоч якось зігрітися. Верхні гріли
нижніх, потім мінялись, і так цілу
ніч. Хтось до ранку замерзав.
Система покарання «штрафни-

ків» в ізоляторі була комарами.
Без одежі людину прив’язували
до дерева, і комарі покривали все тіло. Дехто від таких мук
втрачав свідомість і навіть розум.
І ще було покарання – в’язня садили на дерев’яні жердини високо над землею. Якщо покараний

падав, в ізолятор входили охоронці і немилосердно палками
били штрафника. Тому кожної
осені каторжники рили могили
(тут до півметра землі, далі – камінь), готувалися до зими, коли
смертність була особливо високою. Кожного дня хтось помирав

з голоду чи замерзав у камері.
Не так давно пошуківці з дослідником Соловецьких таборів

ється в голові. Потрібен час, щоб
до кінця усвідомити і зрозуміти,
де ти був і що відкрив для себе, а

Ю. Дмитрієвим відкрили й місце
масових поховань штрафників.
Громадська організація «Меморіал» встановила на братських
могилах хрести.
На дерев’яних східцях, їх біля
трьохсот вниз, до підніжжя Секірної гори. Тут закінчили своє життя
в’язні – штрафники. Приреченим
до страти нелюди прив’язували
колоди у весь зріст людини і скидали цими східцями. Коли таким
чином людина скочувалась, з неї
практично нічого не залишалось.
Біля підніжжя з кам’яних валунів споруджено величний хрест
у пам’ять невинних жертв
таких тортур. Запалюємо
свічки, отець Сергій служить
панахиду. І над цією тишею,
серед безмовного пралісу,
звучить журлива українська
пісня кобзаря Тараса.
Випадково від місцевих
дізнався, що на одному з
островів в середині тридцятих були поселені жінки –
людоїди. Зразу ж збагнув,
що мова йде про голодомор 1932-33 років в Україні.
І не побувати там, я просто
не міг, відкрити для себе та
й інших ще одну трагічну
сторінку нашої історії.
150 жінок, серед яких
були й малолітні дівчатка з
мамами, тітками, засудженими за канібалізм на 10
років, прибули в табір 1934
р. Садити таку кількість «людоїдок» з іншими в’язнями
не наважились, тому їх відправили на одну з далеких
зон – острів Велика Муксалма, більш ніж десять кілометрів від Соловецького Кремля. Ось великий двоповерховий
корпус, де раніше жили монахи.
Трохи далі залишки бараку, але
без даху, стіни, балки, перекриття. Всередині його двометрової
висоти - бур’яни. Це саме тут
жили жінки - канібали. Більшість
з них хворіли і тяжко страждали.
А ті, хто втратив розум, утримувались в лазареті для психічно
хворих. Доля цих нещасних незавидна: або померли від хвороб,
або були знищені. Оскільки, крім
перебування на грані виживання,
порушеної психіки і такого утримування, терпіли ще й моральне
приниження з боку чоловічої охорони табору.
На острові - ані людини. В
душу запала гнітюча тиша. Мимоволі проймаєшся долею цих
українських жінок, тодішньою
владою доведених до такого відчаю. Все на острові залишилось
так, як і було більше сімдесяти років тому. Похмура кам’яна
двоповерхова будова, під лісом
старенька кам’яна баня, ще один
великий барак з забитими навхрест вікнами, з прибудовою.
Звернув увагу на стовпчики з
колючим дротом, що збереглися
з тих часів! Відчуваєш, тут зупинився час, лише ця природа вічна над ним. Душу проймає жах.
Скільки всього побачено і
почуто за ці дні перебування на
островах, що не можна відразу
все зрозуміти, просто не вклада-

заодно, яку відкрив сторінку нашої недавньої історії. Бо не знати – значить забути сотні тисяч,
мільйони жертв трагічної історії
колишнього тоталітарного режиму.
З групою однодумців вирішили
востаннє
відвідати
місце “исправления” нашого кошового отамана. Прямо
під монастирською стіною,
біля самого віконця тюрми
П.Калнишевського, за давнім
козацьким звичаєм за померлих поставили горілку з хлібом,
запалили свічку, аби пом’янути
славного козака. Ще довго, далеко за північ, під стінами грізної фортеці у виконанні кобзаря
Тараса лунали пісні про трагічну
долю українців, які загинули на
чужині, далеко від рідної домівки. Хтозна, може дух прославленого кошового був тоді поруч
з нами, відчув подих рідного
краю, України, яку так палко любив і яку разом з лицарями волі
– козаками захищав від злих
людей і всілякої напасті.
Наступного дня корабель відплив від острова, вийшовши у
відкрите море. Все далі віддалялись від нас куполи Соловецького Кремля, а з ним і його острови,
стародавня і недавня їх трагічна
історія. Бо вони хоч і далекі на
відстані, але близькі для всіх нас
пам’яттю і скорботою.
На зворотному шляху випала
нагода провести кілька годин у
старовинному російському місті
Псков. Місто часів нашого Києва
з церквами, своїм середньовічним Кремлем – фортецею, що
грізно підноситься на високому
березі річки Волхов. У середні
віки тут вирувало життя, фортеця
не раз відбивала ворожі навали,
вистояла. Це місто, поряд з іншими, входить у так зване «Золоте кільце» Росії.
Для мене особисто було відкриттям, що тут, на Псковщині,
знаходиться місце, яке дороге
кожному, хто захоплюється і любить поезію. Біля стін Святогорського монастиря знайшов свій
вічний спочинок геній світової
літератури і російського народу
– О.С.Пушкін. А поряд з могилою
великого поета – його родичі, з
Ганібалів.
Спливали останні години перебування на російській землі.
Особлива подяка від української
делегації організаторам за можливість здійснити цю паломницьку поїздку. Ми подолали відстань
у майже п’ять тисяч кілометрів.
Все бачене, відкрите й пізнане
кожним з нас того варте. Хоча б
для того, аби зрозуміти просту
істину, прийняту й реалізовану в
багатьох цивілізованих країнах,
людина народжується вільною.
Усією своєю натурою покликана
жити, творити, пізнавати і вдосконалювати цей навколишній
світ. І ніхто, ніколи будь-де, заради якихось своїх інтересів чи ідеологій не здатен завадити цьому
одвічному круговороту. Та як би
там не було, людська пам’ять не
знищена, вона житиме. Так має
бути і так буде.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПАМ’ЯТЬ
НЕ ЗНАЄ
СИВИНИ
Днями в районній бібліотеці
для дітей відбулася зустріч учнів
Макарівського
НВК
(вчитель
Л.І.Барильченко) з ветераном війни Вірою Антонівною Петриченко. Коли розпочалася війна, Віра
була студенткою столичного педінституту. Ніби сьогодні пам’ятає,
як бомбардували Київ, як з однокурсниками копали у Жулянах окопи під постійними обстрілами, як
німці скидали прокламації, в яких
закликали здаватися. А далі була
дорога пішки до рідної домівки, де
на трасу весь час сипались бомби. В цей час німці уже окупували
Житомир, а через кілька днів були
і в Макарові. Встановився окупаційний режим. Довелося дівчині
побувати на допитах, відчути дуло
німецького пістолета біля скроні.
Добре запам’ятала і 44-й рік, коли
над сім’єю навис домоклів меч НКВС.
У післявоєнні роки Віра Антонівна присвятила себе професії
вчителя української мови та літератури. Десятки випускників згадують свою улюблену вчительку,
щороку відвідують її. Віра Антонівна одна з найперших отримала
звання „Відмінник освіти”, а також
має медалі до Дня Перемоги. На
зустрічі ветеран поділилася з дітьми спогадами про події, які найбільше запам’ятались і в війну, і в
мирний час. Учні з великою цікавістю слухали розповідь, перегладали фотографії, розглядали
нагороди. Ніхто не залишився байдужим до почутого. Учні щиро подякували Вірі Антонівні за її працю,
добре серце, відданість професії
вчителя і життєвий оптимізм.
Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча районною
бібліотекою для дітей.

* * *

«ФОРТУНА» - РАЙСЬКИЙ КУТОЧОК
ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ

У Лубському, що під Бишевом, знайшла
своє місце під сонцем кінноспортивна база,
якою керує Василь Васильович Беленчук. Це
чоловік з золотими руками і добрим серцем,
який зі старої, Богом та людьми забутої тваринницької ферми, створив райський куточок
для активного відпочинку. Сюди
охоче з’їжджаються люди з усієї
України. Природа щедро наділила цю землю красою. Ферму
оточують хвойні ліси, милує око
велика водойма, де під вербами
приємно просто посидіти чи порибалити. Та не тільки це приваблює відвідувачів. Господар
реконструював покинуту будівлю
та побудував конюшню. Ще з дитинства його мрією було розводити коней, доглядати їх та тренувати для участі у спортивних
змаганнях. Нині їх у Василя Васильовича - 69.
На фермі всі охочі можуть
навчитися верхової їзди, з новачками займаються кваліфіковані тренери. Якщо є бажання,
можна виїздити на прогулянки
до лісу. А взимку гостей катають
на санях засніженими дорогами
під веселе калатання дзвіночків.
У міні-зоопарку, в спеціально
облаштованому вольєрі, поважно походжає левиця, яку хворою
підібрав і виходив господар. Є
і бурий ведмідь, і єноти, і вовк
з вовчицею, в яких нещодавно
з’явилося потомство, розпускають свої різнобарвні хвости красені павичі, і з парою малюків,
рохкаючи, у загоні бігає дика
свинка. Сільські дітлахи, які з
задоволенням прибігають на
ферму до «дяді Васі», дуже полюбили ослика, на якому можна покататися.
Переймається Василь Васильович і хворими на ДЦП дітками. Для такої малечі господар
на фермі тримає спокійних та врівноважених
коней. Їзда верхи допомагає одужувати.
Однією із заповітних мрій Василя Васильовича є створення кінноспортивної школи
для дітей. Нині в Лубському - одна з кращих
баз для проведення кінних змагань з дистанційного бігу. З задоволенням приїздять сюди

УТ-1

17.55 Золотий гусак.
18.30 Ревiзор.
19.00 Футбол. Чемпiонат Iталiї.
Серiя А. “Рома” - “Удiнезе”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 ДПКЄ-2010. Фiнал.
23.15 Акваторiя бiзнесу.
23.45 Ера здоров`я.
0.10 Наркоманiя вилiковна.
0.40 Д/ф.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.30 Пiдсумки дня.
1.45 Коло Олiмпiади.
2.10 Дурейтер.
2.30 Х/ф “Жiнка, яка спiває”.
3.45 Чоловiчий клуб. Змiшанi
єдиноборства.
5.05 “Надвечiр`я”. Святковий
випуск.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Шалений день, або
Одруження Фiгаро”.
4.20 Чоловiчий клуб.
5.20 М/ф.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

неділя, 21 листопада
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.25 Золота 10-ка М. Поплавського.
7.00 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.25 Акваторiя бiзнесу.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Навколо свiту за 48 годин.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Х/ф “Прийшла i говорю”.
13.30 Футбол. Чемпiонат
Iталiї. Серiя А. “Дженоа” “Ювентус”.
15.25 Ближче до народу.
15.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Ворскла” (Полтава) “Оболонь” (Київ).
18.00 Євробачення-2011.
Нацiональний вiдбiр.
19.50 Дiловий свiт. Тиждень.

на турніри їх учасники та глядачі. Всіх гостинно
зустрічає Василь Васильович. Великою родиною стали для нього однодумці - люди, які, як
і він, мають захоплення - розводити, доглядати та дбати про коней. Щороку, після пробігів,
присівши біля вогнища на березі водойми та

чекаючи поки довариться в казанку смачна
юшка, вони діляться враженнями, своїми секретами, досягненнями та мріями.
Нещодавно добродій Беленчук запросив
мене на закриття сезону дистанційних кінних
пробігів в Україні, що пройшов у Лубському.
Сюди позмагатися приїхали 22 наїзники представники з Києва та області, Криму, Харкова. Ще під’їжджаючи до ферми, помітила
людей, які клопотали біля фургонів. Добре до-

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

субота, 20 листопада
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Ера здоров`я.
6.35 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.25 Промо-фiльм щодо
пiдтримки ЄС в Українi.
7.45 Створи себе.
7.55 Ера здоров`я.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
10.00 Хай так.
10.25 Коло Олiмпiади.
11.00 Щоденник ДПКЄ-2010.
11.10 “Нацiональна двадцятка”.
12.00 Х/ф “Жiнка, яка спiває”.
13.20 Наша пiсня.
13.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Зоря”
(Луганськ) - “Шахтар”
(Донецьк).
14.50 В перервi - Погода.
15.55 В гостях у Д. Гордона.
А.Макаревич.
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20.25 Точка зору.
20.30 Д/ф “Трагедiя. Марганець”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Чоловiчий клуб. Олiмпiада
бойових мистецтв.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Промо-фiльм щодо
пiдтримки ЄС в Українi.
23.45 Автодрайв.
23.55 Оперативний об`єктив.
0.10 Д/с “Жива пам`ять
регiону”.
0.40 DW. Новини Європи.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.15 ДПКЄ-2010. Фiнал.
4.20 Євробачення-2011.
Нацiональний вiдбiр.

“1+1”

6.35 М/ф “Чарiвний куб”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 “Мiняю жiнку 2”.
12.40 Х/ф “Квiти вiд Лiзи”.

“1+1”

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Шiсть кадрiв”.
10.55 “Велике перевтiлення”.
11.45 “Анатомiя слави”.
12.40 “Вiд пацанки до панянки”.
14.15 “Без мандата”.
15.45 “Що ти робив минулої
п`ятницi”.
16.55 “Зiрка+зiрка”.
19.30, 5.15 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Квiти вiд Лiзи”.
0.00 Драма “Кремiнь”.
1.50 “Зiрка+зiрка”.
3.50 Трилер “Розплата”.
5.45 “Справжнi лiкарi”.

IНТЕР

5.35 М/ф.
5.55 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
8.05 “Шукачi”. “Смертельний
двобiй”.
9.00 “Формула кохання”.
10.00 “Городок”.
11.00 “Сiмейний розмiр”.
12.10 “Найрозумнiший”.
16.30 Футбол. Динамо (Київ) Металiст (Харкiв).
18.25 “Особиста справа”.
19.30, 4.35 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Т/с “Iнтерни”.
21.50 “Що ти робив минулої
п`ятницi”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.55 “ГПУ”.
0.55 Трилер “Наречена була у
чорному”.
3.00 Драма “Кремiнь”.
5.15 М/ф “Чарiвний куб”.

IНТЕР

6.20 М/ф.
6.45 “Найрозумнiший”.
8.20 “Гладiатори юрського
перiоду”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”.
11.35 “Н. Крачковська. Спекотна
жiнка, мрiя поета”.
13.00 Х/ф “Мiй ласкавий i
нiжний мент”.
17.00 “БУМ-2. Битва слов`ян”.
18.00, 21.10 Х/ф “Про тебе”.
20.00 “Подробицi тижня”.

14.05 “Позаочi”.
15.05 “Ганна Герман. Всупереч
долi”.
16.00 Х/ф “Демон полудня”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “День Народження Iнтера”.
22.20, 3.45 Х/ф “V Центурiя.
У пошуках зачарованих
скарбiв”.
0.40 Х/ф “Шiсть днiв, сiм ночей”.
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Т/с “Збиток”.
5.30 “Шукачi”. “Смертельний
двобiй”.

ICTV

5.50 Факти.
6.20 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.55 Real Comedy.
7.25 Козирне життя.
8.00 Х/ф “Грифон”.
10.00 “Смак”.
10.25 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.20 Квартирне питання.
12.35 Х/ф “Квантум милосердя”.
14.55 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
20.55 “Детально з Акимом
Галiмовим. Очманiла куля”.
23.05 “Пороблено в Українi”.
0.25 Х/ф “Крамер проти
Крамера”.
2.30 “Подробицi тижня”.
3.15 “Детально з Акимом
Галiмовим. Очманiла куля”.
3.30 Х/ф “Крамер проти
Крамера”.
5.10 “Гладiатори юрського
перiоду”.

ICTV

5.55 Факти.
6.15 Т/с “Довiрся менi”.
6.55 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
7.50 “Смак”.
8.35 Анекдоти по-українськи.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Пiвденне Бутово.
13.30 Уральськi пельменi.
15.10 Наша Russia.
15.30 Велика рiзниця по-українськи.
16.55 Море по колiно.

17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Велика рiзниця поукраїнськи.
20.05 Уральськi пельменi.
21.55 Пiвденне Бутово.
22.55 Прожекторперiсхiлтон.
23.40 Голi i смiшнi.
0.00 Х/ф “Сутичка”.
3.10 Х/ф “Вибiр долi”.

СТБ

4.45 М/ф: “Чипполiно”, “Пригоди домовика”.
6.30 Х/ф “В моїй смертi прошу
винити Клаву К.”
7.55 “Караоке на Майданi”.
8.55 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.35 Т/с “Губка Боб”.
11.35 “Танцюють всi! 3”.
15.45 Х/ф “Службовий роман”.
19.00 “Х-фактор”.
22.10 “Смiшнi люди”.
23.10 “Х-фактор. Пiдсумки голосування”.
0.10 “ВусоЛапоХвiст”.
1.10 “Моя правда. Серега. Життя пiд грифом “таємно”.
2.00 “Зоряне життя. Самота
перших красунь”.
17.35 19.30 Х/ф “Смертельна
сутичка”.
18.45 Факти тижня.
22.25 Українська мрiя.
23.25 Голi i смiшнi.
0.55 Тиша в бiблiотецi.
1.20 Х/ф “Грифон”.
2.55 Iнтерактив. Тижневик.
3.10 Х/ф “Джейн Доу: Так, я це
добре пам`ятаю”.

СТБ

5.35 М/ф: “Кiт у чоботях”,
“Рiккi-Тiккi-Тавi”, “Пригоди
Фунтика”.
7.00 Х/ф “Одружений неодружений”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор”.
16.15 “Лiд i полум`я”.
19.20 “Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв”.
21.25 Т/с “Доктор Хаус”.
1.25 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
2.20 Х/ф “Довга розлука”.

глянуті коні - блискуча шерсть, вичесані хвости
та гриви, у деяких навіть заплетені в косички, в
останні хвилини перед стартом або терпляче
чекають, поки їм одягнуть сідло і перевірять
оснащення, або б’ють копитом об землю, демонструючи свій норовливий характер. Ось
один з них, не дочекавшись старту,
стрімко рвонув вперед і почав «ганяти вітер» по полю.
В Україні ці змагання є офіційним
видом спорту, який тільки розвивається, проте вже завоював багато
прихильників. Під час пробігів спортсмени змагалися не на швидкість, а на
витривалість коней. Долали відстань
15, 30 та 60 кілометрів за визначений
проміжок часу. Після проходження
дистанції ветеринар проводив огляд
- таким чином визначаючи їх фізичні
можливості. Переможцями стали наїзники, в яких найкраще підготовлені
коні.
- Четвертий рік ми займаємось
відродженням дистанційних забігів,
які, на жаль, чомусь в Україні були
забуті, – розповідає Василь Васильович Беленчук. - За цей період
ми досягли хороших результатів і
плануємо виходити на міжнародний
рівень. Сьогодні гості та учасники
мали змогу побачити новий вид кінного спорту - «Поштар». В Україні це
змагання проходить вперше і дуже
приємно, що така честь випала нам
провести їх на СФГ «Фортуна». Відмінність цього змагання від дистанційних забігів у тому, що вершник,
проходячи доріжку в 30 кілометрів,
фінішує, а потім пересідає на іншого
коня і знову виходить на пробіг. По
сумі двох результатів визначається
середній бал. Весною ми хочемо
побудувати троєборне поле, що ще
більше розширить наші можливості для розвитку кінного спорту. Крім мене, в організації
закриття сезону пробігів брали участь провідний суддя кінного спорту України Михайло Кіргізов та, як і завжди, підтримав і допоміг фінансово великий любитель коней, який
приїхав до нас з Монголії, нині громадянин
України - Джоу Джуйсі. Саме він запропонував провести «Поштаря» в Україні.
О.ІГНАТОВА.

* * *

2.50 Х/ф “Генiй”.
5.20 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.10 Х/ф “Тепер я йду в дику
далечiнь”.
7.30 Аналiз кровi.
8.05 Ексклюзив.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Русалонька”.
10.05, 13.20 Україна сльозам
не вiрить.
14.10 Даєш молодь.
14.50 Файна Юкрайна.
15.35 Зроби менi смiшно.
16.35 Iнтуїцiя.
17.45 Здрастуйте, я - ваша мама!
19.00 Х/ф “Гарi Поттер i орден
фенiкса”.
21.45 Х/ф “Знайомство з
батьками”.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Закохатися в наречену
брата”.
1.55, 3.40, 5.00 Студiя Зона
ночi. Культура.
2.00 Подорож у втрачене
минуле.
2.30 Ad fontes. Повернення до
витокiв.
2.40 Студiя Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Х/ф “Iзноугуд. Калiф на
час”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик старти.
9.05 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.45 М/с “Русалонька”.
10.05 Х/ф “Знайомство з
батьками”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.20 Info-шок.
16.25 Новий погляд.
17.20 Фабрика зiрок 3. Концерт.
20.00 Україна сльозам не вiрить.
22.40 Файна Юкрайна.
23.05 Україна сльозам не вiрить.
Голосування.
23.45 Спортрепортер.
23.50 Х/ф “Землетрус у НьюЙорку”.
3.00, 4.50 Студiя Зона ночi.
Культура.
3.05 Втрачений рай.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.

2.45 Невiдома Україна.
3.45 Школа спектрализма.
4.15 Українська художня школа.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Запорiзька Сiч. Витоки.
4.45 Джерела Батькiвщини.
4.50 Братiя i дружина.
4.55 У литовський час.
5.05 С.Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
5.06 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.50 “Самооборона”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.20 “Вайп Аут”.
9.30 Т/с “Термiново в номер 2”.
11.30 “Речовий доказ”. Кривавi
танцi.
12.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
15.00 Х/ф “Грошi для дочки”.
17.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
19.00 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.
23.00 Х/ф “Кровопивцi”.
1.15 Х/ф “Подвiйний дракон”.
3.00 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.
4.55 “Культурна спадщина”.
5.20 Дерево пiд вiкном.
5.50 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.50 “Самооборона”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.20 М/ф “Пригоди пiнгвiненяти
Лоло”.
8.55 М/ф “Незвичайний матч”.
9.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Убити Сталiна.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бокс”. В. Кличко Ш.Брiгс.
14.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.00 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.
19.00 Х/ф “300 спартанцiв”.
21.20 Х/ф “Гонщик”.
23.50 Х/ф “Чорна дiра”.
1.35 Х/ф “Подвiйний дракон”.
3.10 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 47 19 листопада 2010 р.
понеділок, 22 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.25 “Аншлаг, аншлаг”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Точка зору.
12.35 Д/ф “Трагедiя. Марганець”.
13.10 Право на захист.
13.35 Х/ф “Прийшла i говорю”.
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 Чоловiчий клуб. Бокс.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

23.15,23.35 Вертикаль влади.
23.30,0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Процес Жанни д`Арк”.
4.00 Чоловiчий клуб. Бокс.
5.20 Програма мультфiльмiв.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
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 “Машенька i ведмiдь”.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 “Велике перевтiлення”.
11.00 “Ремонт +”.
11.40 Мелодрама “Суперзiрка”.
14.00 Х/ф “Побiчний ефект”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,0.20 “ТСН”.
17.25 Т/с “Доктор Тирса”.
18.25 “Чаклунська робота”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Зiрка+зiрка”.

Вівторок, 23 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Фольк-music.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.50 Хай так.
13.15 Наша пiсня.
13.45 Х/ф “Тегеран-43”.
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.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Змiшанi
єдиноборства.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.

21.45 Свiт спорту.
22.00 Свiтло. Кредити. Грошова
кабала.
22.30 Книга.ua.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
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.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Тегеран-43”.

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 “Мартинко”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Надлюдськi здiбностi”.
12.25 “Шiсть кадрiв”.
13.05 Бойовик “Таксi 4”.
15.00 Т/с “Доктор Тирса”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.

середа, 24 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Слово регiонам.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.20 “Аншлаг, аншлаг”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Ближче до народу.
12.55 Сiльрада.
13.20 Темний силует.
13.30 Кордон держави.
13.45 Х/ф “Тегеран-43”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Хто в домi хазяїн?
16.00 “Нащадки”.
17.05 В гостях у Д.Гордона.
А.Макаревич.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Красиво.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, 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.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Погода.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Тегеран-43”.
4.00 Чоловiчий клуб. Бокс.
5.20 Програма мультфiльмiв.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

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 “Слiдами Бамбра”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Дитячий бєспрєдєл”.
12.25 Т/с “Пелагiя та бiлий
бульдог”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.05 Комедiя “Весiлля”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,0.00 “ТСН”.

четвер, 25 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Х/ф “Йди i дивись”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Як це? Вам лист.
16.00 “Нащадки”.
17.05 Крок до зiрок. Євробачення.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Фольк-music.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.

23.30,0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Йди i дивись”.
5.20 Програма мультфiльмiв.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

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 “Пастка для Бамбра”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Школа. Територiя виживання”.
12.25 Т/с “Пелагiя та бiлий
бульдог”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Особиста справа”.
15.00 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.45 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.

22.30 Бойовик “Таксi 4”.
0.35 Трилер “Законослухняний
громадянин”.
2.30 Мелодрама “Суперзiрка”.
4.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.00 “Сiмейнi драми”.
5.40 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР

6.05 “Докопатися до правди.
Новi прогнози Майя”.
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”.
12.00,18.30 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Кримiнальнi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Адмiрал”.
23.50 Д/ф “Берiя”.
1.00 Х/ф “Сiм рокiв в Тибетi”.
3.15 “Подробицi” - “Час”.
17.00,19.30,0.00 “ТСН”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Зцiлення чудом”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.35 Т/с “Iнтерни”.
22.40 Т/с “Домашнiй арешт”.
0.15 Х/ф “Побiчний ефект”.
2.00 Т/с “Унiвер”.
2.25 Т/с “Iнтерни”.
3.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
4.45 “Сiмейнi драми”.
5.25 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР

6.05 “Докопатися до правди. Клеопатра: останнiй фараон”.
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 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 Т/с “Адмiрал”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Сучаснi чарiвники”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Вiд пацанки до панянки”.
21.35 Т/с “Iнтерни”.
22.40 Т/с “Домашнiй арешт”.
0.15 Комедiя “Весiлля”.
1.45 Т/с “Унiвер”.
2.10 Т/с “Iнтерни”.
2.35 Т/с “Пелагiя та бiлий бульдог”.
3.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
4.45 “Сiмейнi драми”.
5.25 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР

6.05 “Докопатися до правди.
Гiганти Патагонiї”.
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 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 Т/с “Адмiрал”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
18.25 “Цiлющi святинi”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Гламурнi штучки та заучки”.
21.20 Т/с “Iнтерни”
22.25 Т/с “Домашнiй арешт”.
0.00 Трилер “Скажи, Лео”.
1.30 Т/с “Унiвер”.
1.55 Т/с “Iнтерни”.
2.20 Т/с “Пелагiя та бiлий бульдог”.
3.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
4.35 “Сiмейнi драми”.

ІНТЕР

6.05 “Докопатися до правди.
Троя: боги i воїни”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,9.10 “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 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 Т/с “Адмiрал”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Кримiнальнi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.

3.45 Т/с “Збиток”.
4.30 Т/с “Сусiди”.
4.55 “Докопатися до правди”.

ICTV

5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Українська мрiя.
6.15,9.25,12.50,19.20,1.35 Спорт.
6.20,7.30 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
10.40 Т/с “Солдати 14”.
11.40 Море по колiно.
12.05 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.45 Факти. День.
12.55 Х/ф “Унiверсальний агент”.
14.55 Х/ф “Смертельна
сутичка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Братани 2”.
21.55 Т/с “Угро”.
23.00 Свобода слова.
1.10 Надзвичайнi новини.
1.50 300 сек/год.
1.55 Провокатор.
3.30 Факти.
4.00 Свобода слова.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Адмiрал”.
23.50 Д/ф “Берiя”.
1.00 Х/ф “Знедоленi”.
3.20 “Подробицi” - “Час”.
3.50 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
3.55 Т/с “Збиток”.

ICTV

5.50 Факти.
6.20,7.30 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 7”.
11.00 Т/с “Солдати 14”.
12.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Т/с “Угро”.
15.20,19.55 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Адмiрал”.
23.50 Д/ф “Берiя”
1.00 Х/ф “Воїни”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.10 Т/с “Збиток”.
3.55 Т/с “Сусiди”.
4.20 “Судовi справи”.
5.00 “Докопатися до правди”.

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20,7.30 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 7”.
11.00 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”.
15.20 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Адмiрал”.
23.50 Д/ф “Берiя”.
1.00 Х/ф “Джеронiмо: американська легенда”.
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.25 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
3.30 Т/с “Збиток”.
4.10 Т/с “Сусiди”.
4.35 “Знак якостi”.
5.05 “Докопатися до правди”.

ICTV

6.00 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 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”.
11.00 Т/с “Солдати 14”.
12.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.05 Т/с “Угро”.
15.10 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.

СТБ
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Д/ф.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 “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. Чисто
українське вбивство”.
19.10 “Україна має талант!
Найкраще”.
21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Привiт вiд ЧарлiСурмача”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.00 Iнфо-шок.
19.25 Надзвичайнi новини.
22.00 Т/с “Угро”.
23.00 Х/ф “Унiверсальний агент”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 300 сек/год.
1.30 Т/с “Герої 3”.
2.20 Факти.
2.55 Надзвичайнi новини.
3.25 Х/ф “Легенда”.

СТБ

6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.00 Х/ф “Смугастий рейс”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. Серьога.
Життя пiд грифом “таємно”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрки”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Таємниця
старої знахарки”.
19.10 “Правила життя. Як
вилiкуватися вiд раку”.
20.10 “У пошуках iстини. Наркотики в СРСР”.
21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Братани 2”.
22.00 Т/с “Угро”.
23.05 Х/ф “Небезпечна
гастроль”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 300 сек/год.
1.30 Т/с “Герої 3”.
2.25 Факти.
2.55 Надзвичайнi новини.
3.25 Х/ф “Гнiв”.

СТБ

6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Правда лейтенанта
Климова”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Правила життя. Як
вилiкуватися вiд раку”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрки”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Мовчазний свiдок”.
19.10 “Зоряне життя. Не
вiдступати i не здаватися”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Як
запалювалися зiрки”.
21.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 Т/с “Братани 2”.
22.00 Т/с “Угро”.
23.05 Х/ф “Прямий контакт”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 300 сек/год.
1.30 Т/с “Герої 3”.
2.20 Факти.
2.55 Надзвичайнi новини.
3.25 Х/ф “Небезпечна гастроль”.

СТБ

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Солодка жiнка”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Зоряне життя. Не
вiдступати i не здаватися”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрки”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Втрачене
немовля”.
19.10 “Моя правда. Анi Лорак.
Життя за двох”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї 2 з
Павлом Костiциним”.
21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.

7
11.25 Iнтуїцiя.
12.45 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30 М/с “Бетман”.
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.00 Репортер.
19.15,0.20 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Новий погляд.
23.05 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Kairos.
3.25 Студiя Зона ночi.
3.30 Невiдома Україна.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.
4.30 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
4.45 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
5.05 Дiйовi особи.
5.25 Студiя Зона ночi. Культура.
5.30 Сходини до неба.

5.45 Зона ночi.

22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Бiлоруський вокзал”.

2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Хто вони - дiти-iндиго?
3.00 Вiдгомiн забутого неба.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Моя адреса - Соловки.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.25 Iнтуїцiя.
12.45 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30 М/с “Бетман”.
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Загубленi 5”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.45 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.05 Репортер.
19.15,0.25 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Здрастуйте, я - ваша мама!
23.10 Т/с “Загубленi 5”.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Справа Румянцева”.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.10 Х/ф “Гонщик”.
8.20 “Правда життя”. Бруд.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Хiмiк”.
14.20 Т/с “Next 2”.
15.15 Х/ф “Тiнi зникають
опiвднi”.
16.55 Х/ф “Фронт без флангiв”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.40,3.05,5.20
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Хiмiк”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Полiттерор”.
2.10 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.
4.25 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.

НТН

6.00,8.40,19.00,21.30,0.40,3.10,
5.15 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.10 Х/ф “Фронт без флангiв”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Хiмiк”.
14.25 Т/с “Next 2”.
15.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
16.55 Х/ф “Фронт без флангiв”.
18.30 “Речовий доказ”. Київська
“Чорна кiшка”.
19.20 Т/с “Хiмiк”.
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”.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
4.30 Зона ночi.

НТН

5.20 Руйнiвники мiфiв 4.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.30 Iнтуїцiя.
12.45 Т/с “Татусевi дочки”.
13.55 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.35 М/с “Бетман”.
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Загубленi 5”.
16.50,21.00 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,23.35 Репортер.
19.15,0.15 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
22.05 Зроби менi смiшно.
23.00 Т/с “Загубленi 5”.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Т/с “Солдати 16”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Зiрка Вавiлова.
3.10 Дерево пiд вiкном.

6.00,8.40,19.00,21.30,0.40,
3.10,5.15 “Свiдок”.
6.20 М/ф “Метеор” на рингу”.
6.40 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “Фронт без флангiв”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Хiмiк”.
14.25 Т/с “Next 2”.
15.30 Х/ф “Тiнi зникають
опiвднi”.
17.00 Х/ф “Фронт у тилу
ворога”.
18.30 “Правда життя”. Помста:
око за око.
19.20 Т/с “Хiмiк”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Полiттерор”.
2.10 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.

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

3.50 Невiдома Україна.
4.45 Студiя Зона ночi. Культура.
4.50 Кузня бiдних.

4.35 Руйнiвники мiфiв 4.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.30 Iнтуїцiя.
12.50 Т/с “Татусевi дочки”.
13.55 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30 М/с “Бетман”.
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Загубленi 5”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.00 Репортер.
19.15,0.15 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Свiтлi голови.
23.00 Т/с “Загубленi 5”.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Т/с “Солдати 16”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Четверта хвиля.
3.45 Студiя Зона ночi.

6.00 “Свiдок”.
6.20 М/ф “Пригоди Васi Куролесова”.
6.45 М/с “Спайдермен”.
7.05 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
8.40,19.00,21.30,0.40,3.10,5.20
“Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Хiмiк”.
14.20 Т/с “Next 2”.
15.15 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
16.55 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Бабський штрафбат.
19.20 Т/с “Хiмiк”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Полiттерор”.
2.10 “Речовий доказ”.
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„БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ БАТЬКІВ

РА Й О Н Н І
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ПОЛОНИЛИ

– МОЄ ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ”
Для привернення уваги суспільства до
проблем особистої безпеки на виробництві та необхідності формування змалку
культури охорони праці Держгірпромнагляд за підтримки Федерації профспілок
України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України ініціювали проведення з 1 по 30 листопада
2010 року Всеукраїнської акції «Охорона
праці очима дітей».
Станом на 1 січня 2010 року на обліку у
Фонді соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України перебувають 7808 дітей,
які стали сиротами внаслідок загибелі батьків на виробництві, в тому числі 162 дитини є
сиротами без обох батьків. Залишаючись без
батьків та не маючи достатнього життєвого
досвіду, діти-сироти стають емоційно незахищеними. Це ускладнює їхню життєдіяльність та взаємодію з навколишнім світом, що
призводить до негативних тенденцій у суспільстві. Держава при цьому витрачає значні
фінансові та організаційні ресурси для повернення таких соціально-неадаптованих дітей до нормального життя, їх соціалізації.
Девіз акції: «Безпечна праця батьків – моє
щасливе майбутнє!».
У рамках акції передбачається проведення конкурсів дитячої творчості, відкритих уроків, екскурсій-оглядів безпечних технологій
виробництв серед учнів та студентів шкільних, професійно-технічних та вищих закладів
освіти.
Дитячі малюнки будуть розміщені на робочих місцях батьків, у громадських місцях
(транспорті), опубліковані на сайті Держгірпромнагляду та сайтах соціальних партнерів. Найкращі дитячі соціальні ролики –
переможці транслюватимуться на каналах
центрального і місцевого телебачення, на
моніторах, встановлених у громадському
транспорті та в інших громадських місцях.
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Як велике свято сприйняли у Рожеві черговий огляд
художньої
самодіяльності
району. Обідньої пори у сільський будинок культури завітали і молодь, і літні люди
та діти. З інтересом присутні
оглядали експонати організованої працівниками культури виставки народних умільців, що розгорнулася у фойє
клубного закладу. Прекрасні
роботи
представили
народні майстрині.
Учасників районного
огляду вітали сільський
голова Микола Чапік
та начальник відділу
культури і туризму райдержадміністрації Ліна
Факторович, які зичили
глядачам приємних емоцій, а учасникам – творчої наснаги.
Огляд
сподобався в першу чергу тим,
що в ньому було представлено багато жанрів - вокальні ансамблі, сімейні дуети, тріо,
солісти-вокалісти, танцюристи.
Господарі
сцени
розпочали свято авторським твором «Піснею про
Рожів». Захоплено сприймали
глядачі українські народні пісні у виконанні Бориса Шульги.
Приємні хвилини відпочинку
подарувала присутнім Ніна Галетій, прочитавши гуморески
С.Руданського та П.Глазового.
Хочеться відзначити і дует та
вокальне тріо.
Гарно звучала пісня у ви-

СЛОВО РІДНЕ, НЕ МОВЧИ

У нашій школі учні шанують рідне слово, а вчителі
докладають багато зусиль для того, щоб прищепити
дітям любов і повагу до рідної мови, виховати шанобливе ставлення до неї, прагнення берегти та примножувати культурне надбання свого народу.
Ось і нещодавно учителі української мови та літератури, учитель початкових класів Н.Д.Проценко підготували
свято, присвячене Дню української писемності та мови.
Учні 8-А, 9, 3-Б класів звернулися до величі і сили
нашого слова, його могутньої тисячолітньої історії і високої духовної, літературної і народної культури, що
належить не лише нам і нашій державі, а й всьому світові. З гідністю і шаною школярі усвідомлювали велику
вагу рідного слова і особисту відповідальність за нього
перед минулим, сьогоденням і майбутнім.
Хочу побажати всім, щоб Материнське Слово було
для нас духовним джерелом життя і оберегом. Не з
примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності, плекаймо у душі любов до рідної мови. Бережіть
у чистоті цей нетлінний скарб, прислухаючись до порад
відомого нашого поета Максима Рильського:
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову.
Пильно й ненастанно
Політь бур’ян.
Чистіша від сльози
Вона хай буде.
Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.
Світлана САВЕНКО,
учитель української мови Макарівського НВК
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – природничоматематичний ліцей”.

С А М О Д І Я Л Ь Н О С Т І

Г Л Я Д АЧ І В

конанні вокального колективу
«Оріяни» (музичний керівник
В.Терещук) з Червоної Слободи. Присутні в залі радісно
сприймали виконання пісень
жіночою групою цього колективу.
Всім сподобався виступ
учасників художньої самодіяльності села Великий Карашин дуетів та солістів.
Комарівка представила на

села (керівник Валентина Оніщук).
Не раз на районній сцені з
успіхом виступав фольклорний
колектив «Горлиця» (керівник
Валентин Шаменко) будинку
культури Пашківки. І цього разу
їхня запальна пісня та гра не залишили нікого байдужим. Гарно прозвучала пісня «Букет из
белых роз» у виконанні сімейного дуету Катерини та Олексія

огляд тільки пісенний жанр.
Популярні пісні «Малиновый
звон», «Зимний сад» виконали
Ольга Літвінчук та Алла Кратенко.
Солістка
Олена
Багнюк
розпочала
виступ
мар’янівської самодіяльності.
Добрі враження на присутніх
у залі справив вокальний ансамбль «Мар’яночка» цього

Соломенків. Із задоволенням
слухали глядачі авторський
твір у виконанні Г.Маковської.
Всіх полонив своїм голосом та
прекрасною піснею Валентин
Шаменко.
Найменший учасник огляду
Сергій Закалюжний із Завалівки зачарував піснею «Ніч яка
місячна», а учасниця художньої
самодіяльності Юрівського клу-

ДАРУВАЛИ СВОЮ
ТВОРЧІСТЬ КИЯНАМ

З метою відродження і подальшої
популяризації
національної
вокальної
творчості,
традицій
співу на Україні обласна державна адміністрація та районні
відділи культури і туризму Київщини протягом двох місяців,
щодня, дарували своє
мистецтво жителям та
гостям столиці на ярмарках сільгосппродукції, що символізували свято урожаю.
Гідно представляли свою творчість народний аматорський
фольклорний колектив
«Чебреці»
(керівник
заслужений
працівник культури України
Галина Гончаренко),
народний
аматорський
хореографічний колектив «Ясочка» (керівник Оксана
Смоленська), вокальні
ансамблі «Родина» та
«Акварель» (керівник
Людмила Обухівська),
солісти Альона Богдан,
Олександра Кононець,
Андрій Цвіліхівський,
Таїсія Марчук, Максим
Захарченко, Ярослава
Шамало, Світлана Хо-

даківська, Людмила
Обухівська з нашого
районного
будинку
культури.
Заслужили щирі
схвалення
глядачів
Києва також вокальні ансамблі «Марічки» будинку культури
села Бишів (керівник
В.Ступак) та «Кумасеньки»
(керівник
Г.Грущанська), які порадували учасників
свята українськими
народними піснями,
колектив «Любисток»
з Бишева (керівник
В.Ступак), який постійно працює над
оновленням
свого
репертуару, а цього
разу особливо зачарували в його виконані сучасні українські
популярні та народні
пісні і танці. Присутні на святі гучними
оплесками та квітами
дякували колективам
за пісні.
Також припали до
вподоби киянам солісти:
Г.Ушатенко,
О.Литвин, І.Погуть з с.
Фасова, О. Веремієнко, Л. Мірошкіна з Бишева, О.Заєць (с. Королівка), Д.Старощук,

А.Шкляр, Л.Лавицька
(с. Колонщина) та,
мабуть,
найбільший
успіх випав на долю
О.Оношко з Бишева.
Не було байдужих
і до виступу аматорів
з Ясногородки, вокального
колективу
«Ясен-цвіт» (керівник
Л.Салюта), який подарував присутнім прекрасний спів, а сільський голова Тетяна
Семенова пригостила
смачними варениками
та наливкою.
Гаряче сприймали
глядачі виступ троїстих музик з Королівки
(керівник Ю.Ус), як
завжди радував гарним співом народний
аматорський колектив «Берегиня» з Колонщини
(керівник
Л.Лавицька).
Хочеться побажати
всім учасникам концерту нових творчих
злетів, подякувати за
любов до пісні та слова, за бажання творити і дарувати свій талант людям.
Ліна ФАКТОРОВИЧ,
начальник відділу
культури та туризму
райдержадміністрації.

бу Яна Грибанова вразила професійним виконанням пісні.
Молодий колектив троїстих музик з Наливайківки
(керівник Юрій Ус) припав до
вподоби глядачам і учасникам
районного огляду. Також щиро
аплодували глядачі Олександру Зайцю за пісню «Все для
тебе».
Колектив
«Полісяночка»
(керівник Петро Дзюба) з Небилиці набрав потужнішого
дихання з відкриттям нового приміщення будинку
культури.
Вдало виступили Діана
та Аріадна Чорні, Раїса Гайнуліна з Андріївки та вразили
своїм сценічним вбранням.
Ніжиловичі представили на
огляд концертні номери як
дітей, молоді, так і аматорів
сцени старшого покоління.
Хотілося б відзначити
організаторські та творчі
здібності сільських голів
Червоної Слободи, Рожева, Мар’янівки, Пашківки,
Небилиці, які докладають
чимало зусиль для розвитку художньої самодіяльності.
На жаль, не змогли
представити на огляд своїх
колективів художньої самодіяльності працівники культури
сіл: Кодра, Плахтянка, Борівка, Красногірка, Ферма. В них
є ще можливість зробити це.
Олена РАДЧЕНКО,
методист з художньої
самодіяльності відділу
культури та туризму
райдержадміністрації.

РОЗПОЧАЛАСЯ
РЕЄСТРАЦІЯ НА
ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ

Обов’язковою умовою вступу до вищих навчальних закладів у 2011 році є
зовнішнє незалежне оцінювання. Український центр оцінювання якості освіти організовує пробне тестування. Мета його
- психологічна адаптація до умов проведення ЗНО, ознайомлення з процедурою
проведення зовнішнього незалежного
оцінювання, тестовими зошитами та
бланками відповідей.
Бажаючим взяти участь у пробному
тестуванні необхідно зареєструватися
на сайті Київського регіонального центру
оцінювання якості освіти (КРЦОЯО) www.
kievtest.org.ua протягом 10 листопада 10 грудня 2010 року та оплатити участь у
пробному тестуванні в банківських установах України до 17.12.2010, уважно перевіривши квитанцію про оплату.
Бажаючий самостійно обирає місце
проходження пробного тестування із запропонованого переліку обласних та районних центрів Київської та Черкаської
областей, м. Києва. Пункт, де зареєстрований проходитиме пробне тестування,
буде зазначено на його персональній
сторінці на сайті КРЦОЯО після 1 лютого
2011 року.
Пробне тестування відбудеться: 2
квітня 2011 року - з української мови та
літератури, англійської, німецької, французької, іспанської мов, біології, фізики; 9
квітня 2011 року - з історії України, математики, хімії, географії, російської мови.
Вартість пробного тестування з
одного предмета становить 84 грн.
Л.СУЛТАНОВА,
спеціаліст відділу освіти.

ФЕСТИВАЛЬ «ТЕРПСИХОРА» ЗНОВУ ЗІБРАВ ТАНЦЮРИСТІВ
Біля 60 колективів з навчальновиховних закладів міст і районів
Київщини взяли участь у фестиваліконкурсі, що проходив у районному
будинку культури. Така кількість учасників не в дивину, адже хореографія
приваблює молодь мовою пластики,
мовою рухів та ритму, мовою гармонії тіла і емоцій. Подібні фестивалі
проводяться, щоб пропагувати хореографічне мистецтво і активізувати
творчу діяльність колективів сучасного танцю, підвищити їх виконавську
майстерність, виявити нові таланти.
Відтак гості та місцеві танцюристи демонстрували на сцені пре-

красні костюми, майстерне виконання танцювальних рухів, вміння
працювати в команді, причому представили різні стилі та школи. Оскільки найбільшу кількість хореографічних колективів області складають
танцювальні ансамблі народного та
естрадно-спортивного танцю, глядачі
та поважне журі спостерігали за хіпхопом, брейком, оцінювали народні
танці, спортивні та бальні. Наш район
представляли танцювальний колектив
«Дивограй» (О.Смоленська) Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – природничоматематичний ліцей», який за композицію «Кукляндія» отримав 3 місце у

молодшій віковій категорії, Новосілківський спортивно-танцювальний колектив «Лелеченьки» (С.Перепелиця),
який у цій же категорії виборов друге
місце. Також взяли участь спортивнотанцювальний колектив «Промінці»
(С.Перепелиця) Центру творчості дітей та юнацтва ім.Д.Туптала та вихованці секції спортивно-бального танцю «Данс-сіті» (Т.Сліпко) Макарівської
дитячої школи мистецтв.
У рамках заходу керівники обмінялися досвідом, домовилися про
майбутні семінари-практикуми та
майстер-класи.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.
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НОВИНИ МЕДИЦИНИ

ПРИКЛАДАТИ ХОЛОД
ПРИ УДАРАХ,
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ,
ШКІДЛИВО

ВОСЕНИ – КОРМ,
УЗИМКУ - ЯЙЦЯ
Саме тепер слід потурбуватися
про годівлю курей-несучок. Адже від
того, як ви годуватимете їх восени,
залежатиме несучість у зимовий період. У раціоні курей необхідні білки,
вуглеводи, солі і трохи жирів. Щодня
кожна курка має отримувати 70-80
г мінеральних, 10-20 г вітамінних і
15-20 г білкових кормів рослинного
і тваринного походження. Зернові
корми (ячмінь, пшеницю, кукурудзу)
варто давати подробленими. Так
вони краще засвоюються. Частину
зерна (20 г) можна замінити вареною картоплею, додаючи її в раціон
близько 100 г.
Гарним джерелом повноцінного білка є рибні або м’ясні відходи,

сир, збиране молоко. А найціннішим
білковим
кормом
вважається рибне
борошно. З мінеральних кормів —
подрібнена крейда,
вапняк, черепашки.
Ну, а щоб несучка
була здоровою і добре неслася взимку,
їй потрібно давати
суху молоду кропиву або люцерну,
висушені в затінку. Також дуже корисними будуть подрібнені морква
і жовтий гарбуз.
У зимову пору, особливо в сильні холоди, птиці не вистачає енергії,

ГОТУЄМО РАЗОМ
РУЛЕТИ З КАРТОПЛІ ТА ФАРШУ

Пачка листових вафель (5 шт.), 1,5 кг картоплі, 600-700
г м’ясного фаршу, 5
яєць+молоко для обсмажування, олія, сіль,
перець.
Очистити картоплю,
відварити. Розім’яти
в пюре, посолити, поперчити.
Розкласти
вафлі на столі. Змастити кожну гарячим
пюре, зверху на кожну
викласти фарш, посипати приправою для
смаку. Скрутити їх рулетом. Змащувати вафлі треба дуже
швидко, щоб картопля не встигла остигнути, а то вони не
згорнуться. Розрізати кожен рулет на шматочки. Додати
руками їм круглої форми. Обсмажувати їх на олії, мокаючи в суміш молока і яєць.
Подавати із сметаною або з грибною підливою.

ПАЛЮШКИ
1 кг картоплі, 2 яйця, 4 ст. л. пшеничного борошна,
1 ч. л. крохмалю, сіль, перець.
Картоплю зварити в
мундирах, остудити, почистити, перемолоти на
м’ясорубці.
Добавити
яйця, муку, крохмаль,
файно посолити, поперчити. Зробити з картопляного тіста валик,
припорошуючи
трохи
мукою, аби не прилипало. Порізати його шматочками, надати кожному шматочку видовжену форму. Кинути в підсолену,
киплячу воду і варити на слабкому вогні 5-10 хвилин.
Подавати з підсмаженою цибулькою.

тому потрібно підвищувати калорійність раціону, додаючи в їжу олію
або несолоне сало (4-5 г на курку на
добу). Корм можна давати й вологими мішанками. Але при мінусовій
температурі птиці слід згодовувати
сухі комбікорми.

Не лише народна медицина, а й наукова, доказова,
протягом дуже тривалого часу запевняла, що перша
допомога при ударах і розтягненнях - це холод. Проте
результати новітнього дослідження, проведеного американськими вченими, доводять, що внаслідок травми
у пошкодженому м’язі починається виділення гормону,
що продукується запаленою тканиною. Гормон сприяє
швидкому відновленню м’язових волокон, але під впливом холоду секреція гормону помітно знижується - одужання настає повільніше.
Самі вчені, які зробили несподіване відкриття, вважають, що тепер медикам (травматологам і спортивним лікарям) доведеться переглянути підхід до лікування різних
травм м’язів.

З ДОСВІДУ

ЗАХИСТ РОСЛИН ВІД СНІГУ, МОРОЗУ
Багато вічнозелених рослин,
що укоренились, успішно витримують суворі зимові умови, але
деякі потребують у тій чи іншій
формі захисту.
Небезпекою для них є сильні
посушливі вітри, сильні морози,
сніг.
ВІД СНІГУ
Рослини, що піддаються найбільшій небезпеці: кордилина, сосна, кедр, кипарис. Гілки хвойних
можуть ламатись під вагою снігу.
Якщо прогноз завбачає снігопад,
обв’яжіть крони найцінніших екземплярів хвойних або листяних
рослин з великим листям мотузкою.

У більшості випадків достатньо
збити з рослини сніг палицею, починаючи з нижніх гілок.
ВІД МОРОЗУ
Рослини, котрі піддаються
найбільшій небезпеці: не цілком
холодостійкі вічнозелені рослини.
На зиму вкрийте поверхню
грунту під гілками шаром опалого
листя, подрібненої кори або соломи завтовшки 15 см. Притисніть мульчу гілками або накрийте
рогожею.
ВІД ВІТРУ
Рослини, котрі піддаються найбільшій небезпеці: нещодавно по-

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

Яка погода в листопаді, така і в квітні.
Осінній іній - на суху й сонячну погоду.
Сильний північно-східний вітер у листопаді - бути
дощу або мокрому снігу.
Червоний колір сонця, місяця - похолодає, випаде
сніг.
Зірки яскраві - на мороз, тьмяні - на відлигу.
Ожеледиця, снігова крупка дають знати про потепління.
Ожеледиця починається з туману.
Теплого дня кішки на піч лізуть - вночі приморозить.
Пізній листопад - до суворої і затяжної зими.
Якщо в листопаді з’явилися комарі - зима буде теплою.

КОРИСНІ ПОРАДИ

ХУДНІТЬ НА ЗДОРОВ’Я

Це, можливо, звучить парадоксально, але якщо ви хочете скинути вагу, то
повинні їсти. Звісно, не існує чарівних продуктів, які почнуть негайно плавити
жир на ваших стегнах, однак 15 продуктів, які ми назвемо нижче, прискорять
метаболізм і піднімуть ваш тонус. Отже:
Лосось
Ця холодноводна риба - чудове
джерело жирних кислот Омега-3, корисних для роботи серця, поліненасичених жирів, які фактично можуть
допомогти при позбавленні від зайвої ваги. Намагайтеся хоча б раз на
тиждень з’їдати страву з лососем.
Кава
Дослідження показали, що кофеїн, який міститься у ранковій чашці
кави, допомагає проводити більш
інтенсивні тренування, які допомагають у боротьбі із зайвими калоріями
і зайвими кілограмами. Багатий на
антиоксиданти, він також знижує ризик виникнення хвороби Паркінсона,
діабету і деяких видів раку. Однак не
налягайте на кавові напої із збитими
вершками, шоколадом або цукровими сиропами.
Йогурт
Кальцій, який міститься в ньому,
запобігає голоду і сприяє втраті ваги.
Дослідження показали, що він не дозволяє організму накопичувати жир.
Крім того, йогурт багатий на протеїни, які сприяють росту і стабільності
рівня цукру в крові.
Яйця
Дуже багаті на поживні речовини,
вітаміни B і C. Плюс до цього люди,
які їдять на сніданок яйця, втрачають
удвічі більше ваги і заряджаються
енергією на весь день порівняно з
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тими, хто вважає за краще з’їдати
рогалик чи булочку.
Волоські горіхи
Оскільки вони містять велику
кількість протеїнів, Омега-3 кислот
і мононенасичених жирів, роблять
вас ситими на більш тривалий відрізок часу, ніж звичайні закуски. Все,
що вам потрібно - пригорща горіхів.
Грейпфрут
Не слід робити його основою для
своєї дієти (хоча ви і не зможете існувати на одному лише грейпфруті).
Однак пам’ятайте, що огрядні люди,
які споживали половину грейпфрута
або випивали склянку грейпфрутового соку щодня (як частину здорового
харчування), за 12 тижнів втрачали в
середньому 1,5 кілограма.
Зелений чай
Покращує метаболізм і допомагає скинути вагу.
Вода
Зволожує ваш організм і позбавляє помилкового сприймання спраги
за голод - спільна проблема тих, хто
сидить на дієті. Не можете точно визначити, голодні ви чи хочете пити?
Спочатку випийте склянку води, а
потім вирішите.
Перець чилі
Містить речовину capsaicin, яка
діє таким чином, що збільшує метаболізм і надає допомогу при спалюванні калорій.

Боби
Набиті волокнами і протеїнами,
вони - низькокалорійна, нежирна
їжа, яка допомагає підтримувати потрібну вагу і стабілізувати рівень цукру в крові.
Яблука
“По яблуку щодня” можна зменшити цифри на вагах. Після їжі воно
може відновити необхідний рівень
цукру в крові, в результаті чого стабілізується рівень гормонів, які впливають на апетит і насичуваність.
Вівсянка
Якщо на сніданок їсти вівсянку,
до обіду не потрібне ніяке перекушування. Багата на волокна, вона перетравлюється повільно, зберігаючи
відчуття ситості до наступного прийняття їжі.
Лляне насіння
Покращує рівень цукру в крові і
стабілізує інсулін, допомагаючи боротися з ожирінням і діабетом. 1 - 2
столових ложки лляного насіння або
його олії корисно додавати у вівсянку, йогурт або до шматочка хліба.
Брокколі
Як і інші хрестоцвітні овочі, подібно до цвітної або качанної капусти, він містить багато волокна і має
низьку енергетичну щільність. Можна з’їсти багато брокколі і при цьому
отримати мінімум калорій.
Суп
Дослідження показали, що люди,
які перед основним прийманням їжі
з’їдали бульйон або рідкий суп, отримували на 20% калорій менше (вода
допомагає заповнити шлунок).

саджені хвойні і чагарники. Для їх
захисту використовують спеціальні ширми.
Верхній край полотна має бути
вище верхівки рослини. Кілки надійно забиті в землю. Для ширми
використовують вітронепроникну рогожу або мішковину. Грубий
поліетилен задля цього використовувати не рекомендують. Між
полотном та рослиною залишають зазор 10 см. Нижній край полотна пришпилюють до землі.
Невеликі рослини можна цілком обв’язати укривним матеріалом або надіти на них захисний
ковпак.
К. РОМАНІЦЬКА.

АКТУАЛЬНО

ГОРМОН ЩАСТЯ НА НІЧ, І ВСЕ ГАРАЗД

Співробітники із Сіднейського університету (Австралія) стверджують, що на ніч їсти не лише не шкідливо, а
навіть корисно. Головне, щоб вечеря складалася із злакових та овочевих страв.
На думку фахівців, таке меню легко засвоюється організмом і підвищує у крові рівень амінокислот триптофанів. При збільшенні кількості триптофанів збільшується
вміст у мозку серотоніну (гормона щастя), який заспокоює нервову систему і сприяє швидкому засипанню.

ОБЛИЧЧЯ СТАРІЄ
ВІД КОМП’ЮТЕРА

У жінок, які проводять багато часу перед монітором,
спостерігається раннє старіння шкіри обличчя, стверджує британський лікар-косметолог Майкл Прейгер.
Фахівець назвав основні ознаки впливу комп’ютера

на зовнішність жінки - виступаючі набряклі нижні повіки,
різкі зморшки на обличчі і обвисаюча шкіра шиї. Причиною таких змін є регулярні мимовільні гримаси, що
супроводжують напружену роботу за комп’ютером, і постійно злегка опущена голова. Така поза призводить до
складок на шиї.
Експерт рекомендує жінкам мати поряд із
комп’ютером дзеркало, аби контролювати свої гримаси. Також корисно один раз за 30 хвилин провести гімнастику м’язів обличчя та масаж шиї.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ

Наші добрі, теплі, щирі і сердечні слова адресуємо
ЯЩУКУ Павлу Кирилову з Кодри та
МІЩЕНКО Надії Гнатівні з Королівки
з нагоди славної ювілейної дати – 80-річчя
від Дня народження.
Зичимо щедро в святкову годину
Здоров’я міцного і мирної днини,
Хай сонце силу і щастя дає,
А сива зозуля сто літ накує!
Нехай посміхається Вам доля, як калина в лузі, будуть
завжди з Вами поруч діти, внуки, правнуки і хороші друзі.
Президія районної організації
ветеранів України.

*****

Дирекція, профком та весь колектив СТОВ «Зоря»
с. Соснівка сердечно поздоровляють із 45-річчям від
Дня народження агронома товариства
НЕЧИПОРУКА Михайла Миколайовича
Бажаємо Вам від душі міцного здоров’я та щастя.
Нехай доля простелить Ваші роки у довге
життя вишитими рушниками, на яких будуть
кольори радості, любові та благополуччя.
Молодість – не календарна дата,
Молодість – це вічний стан душі.
Й поки хата друзями багата
І душа у пісні ще крилата,
Доти й молодість не згасять осені дощі!

*****

З нагоди 45-річчя від Дня народження шлемо найтепліші вітання дорогому чоловіку, тату
МІЗЬКУ Михайлу Миколайовичу з Макарова.
Летять роки, як лебеді у вирій, життя іде - його не
зупинить. Прийми 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!
Хай злагода, 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!
Дружина, сини.

*****

У день Святого Михайла наш дорогий ювіляр
МІЗЬКО Михайло Миколайович
відзначає свій День народження. Від усього серця
адресуемо Тобі, шановний ювіляре, наші найтепліші
побажання міцного здоров’я, сил, миру і злагоди.
Наш милий і любий, найкращий у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб смутку не знав, ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, рідний, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба!
Мати Олена, сестри Надія і Любов
та їх сім’ї.

*****

Колективи управління ветеринарної медицини
в Макарівському районі та Макарівської районної державної лікарні ветеринарної медицини
щиро вітають з ювілейним Днем народження директора районної державної лабораторії ветеринарної
медицини
ДЯЧЕНКО Риту Миколаївну.
Міцного здоров’я Вам на многії літа, благополуччя,
щедрої долі, щастя у житті, творчої наснаги у відповідальній роботі на благо держави.
Нехай надалі Ваша енергійність, душевність і життєва мудрість привертають до
Вас тих, хто працює і спілкується з Вами.

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ
ТА Л І С М А Н Є В Р О - 2 0 1 2 ФУТБОЛІСТИ-БЛИЗНЮКИ
- УКРАЇНЕЦЬ ТА ПОЛЯК

У Варшаві відбулася презентація талісмана чемпіонату Європи з футболу, який пройде у 2012 році
в Україні і Польщі. Це - два хлопчики-футболісти у
жовто-блакитній та червоно-білій формі - кольорах національних прапорів країн - організаторів чемпіонату.
Наразі для талісманних братів ще не обрано імен.
Р о з гл я д а є т ь с я
три
варіанти:
Славек і Славко,
Сємко і Стрімко,
Клемек і Ладко.
Остаточне
рішення з цього
приводу
буде
прийнято 4 грудня за результатами оголошеного
конкурсу.

Дорогого чоловіка, доброго батька, турботливого дідуся, шановного свата
ГЕРАСИМЕНКА Михайла Олексійовича
усім теплом наших сердець поздоровляємо із 55-річчям від Дня народження.
В цей день ми хочем щастя побажати
І неба чистого, як волошковий цвіт,
Ніколи зла і прикрощів не знати,
Здоров’я мати аж до сотні літ!
Хай сонце теплим променем обійме,
Легенький вітерець торкнеться щік.
Хай все, що зле, Ваш дім обійде,
Всього найкращого бажаєм на весь вік!
З любов’ю і повагою дружина, син, дочка,
невістка, зять, внуки та свати.

*****

Колектив Макарівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату щиро поздоровляє з 55річчям від Дня народження директора
ГЕРАСИМЕНКА Михайла Олексійовича
і сердечно йому зичить:
Нехай всі дні рясніють добротою,
Любов’ю серце повниться святою,
Не гасне іскра радості в очах,
Щасливим буде Ваш життєвий шлях!

*****

З ніжністю і повагою, щирістю і любов’ю поздоровляємо з ювілейною датою від Дня народження нашу дорогу маму, бабусю
ГРЕБЕНИК Ганну Іванівну з Мотижина,
яка відзначила свій День народження 18 листопада.
Дорога наша, мамо, рідненька,
Ви ніколи не станете старенька.
Хай не сиплеться сніг на скроні,
Тільки щастя летить в долоні.
Бо життя не в роках і розлуках,
Ваша молодість в дітях і внуках,
Час рікою пливе – не біда,
Будьте, рідна, завжди молода.
Щоб зморшки Вам не лягли на обличчя
Щоб в здоров’ї відзначили
Ви ще й сторіччя!
Дочки Люба, Віра. Син Іван. Зяті Олексій, Віктор.
Невістка Валентина.
Внуки Вероніка, Гриша, Аня, Вітя, Вікторія.

*****

Колектив СТ «Громхарч» щиро поздоровляє з ювілейною датою від Дня народження
ОМЕЛЬЧУК Катерину Юхимівну.
Здоров’я й щастя зичим на роки,
На все життя бажаєм щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік:
З добром, любов’ю,
спокоєм та миром!

*****
Такої чудової осінньої пори святкує своє 25-річчя від

Дня народження
СЕЛЬВАНЮК Валентина Анатоліївна.
Від усієї душі та щирого серця вітаємо її і бажаємо
міцного здоров’я до сотні літ. А ще:
Хай крокують поруч вірність і кохання,
Хай здійсняться мрії і усі бажання.
Зичим Тобі щастя, радості й тепла,
Успіхів, достатку, миру і добра.
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!
Мама, тато, сестра з чоловіком
та хрещеник Олежик.

*****

22 листопада святкує свою ювілейну дату від Дня
народження
БУЛАВА Сергій Михайлович з Гавронщини.
З такої прекрасної нагоди від щирого
серця та усієї душі вітаємо його і зичимо щоденних успіхів у всьому та радості у житті.
Сорок років – зовсім небагато,
Ще попереду ціле життя.
Тож ми хочем Тобі побажати
Море щастя, здоров’я й добра,
Миру, злагоди й достатку,
Щоб все Тобі було в порядку!
Дочка з сім’єю та син.

ТОВ «ЕКОПРОДУКТ» ЗАКУПОВУЄ
ВРХ, КОНЕЙ ЗА ВИСОКИМИ ЦІНАМИ
ВІД НАСЕЛЕННЯ ТА ГОСПОДАРСТВ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-410-22-32, 095-464-05-23.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на
жилий будинок, який знаходиться в селищі Макарів по
вулиці Червоноармійській, 20, видане на підставі рішення виконкому Макарівської селищної ради №66 від 11 вересня 1990 року і зареєстроване 11 грудня 1990 року за
№1864 Київським міжміським БТІ на ім’я ГОЛОВЧЕНКО
Лідії Василівни, вважати недійсним.
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55 – СМАРАГДОВЕ ВЕСІЛЛЯ!

Сердечні віншування з нагоди 55-річчя подружнього життя, яке надійде 21 листопада, адресуємо нашим
шановним ювілярам
Василю Петровичу та Галині Павлівні МАКАРЦЯМ.
В родині Вашій хай буде благополуччя і добро, а Ви
залишайтесь завжди молодими, здоровими, веселими
і багатими на теплоту, доброзичливість і щастя. Зичимо
Вам ще чимало прожити в достатку, любові, у злагоді й
мирі, у шані, в усмішках щирих. Щоб Вам було і радісно,
і світло, і щоб обом здоров’я прибуло, щоб ще не раз у
парі порадіти і не один ще ювілей зустріти!
Допоки пісня лине з висоти,
Співають птахи і сміються діти,
Ми Вам бажаєм молодо цвісти
І при здоров’ї до ста літ дожити!
Живіть з любов’ю щасливо
На радість дітям й всім на диво!
З повагою сім’ї СОЛОВ’ЇВ,
МАРЧЕНКІВ та ТИТАРЕНКІВ.

*****

25 - СРІБНИЙ ЮВІЛЕЙ!

17 листопада – срібне весілля у
Сергія Володимировича
та Людмили Олексіївни ВОРОБЯНЦ.
Дорогі ювіляри! Від щирого серця поздоровляю
Вас із цією подією. Кришталева ваза Вашого подружнього життя була наповнена чистою джерельною водою взаємоповаги, любові, доброти і розуміння один
одного. В ній ніколи не в’янули лілії вірності, троянди
кохання, ромашки надії. Живіть і далі у злагоді та мирі,
будьте щедрі на працю і любов.
Двадцять п’ять Ви удвох крокували
Переповнені світлих надій,
Перешкод подолали чимало
На життєвій стежині своїй.
Хай у домі сьогодні лунають
Привітання всіх друзів, рідні і дітей.
Вам у парі й здоров’ї бажаю
Ще й столітній зустріть ювілей!
Мама Ніна.

*****

Наші теплі, сердечні, найщиріші привітання з нагоди 25-річчя подружнього життя адресуємо дорогим,
рідним ювілярам
Ігорю Кузьмичу та Галині
Іванівні НОСЕНКАМ із Ясногородки.
Летять роки, мов чайки над водою, а разом з ними
доля непроста. Спасибі Вам, мамо і тату, за щедре
тепло, за людяність Вашу, безмежне добро, за руки
робочі, недоспані ночі, за те, що
зростили, за хліб на столі, спасибі
Вам, рідні, уклін до землі! Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є, хай силу й
здоров’я Господь Вам дає. Бажаємо довго ще разом прожити, щоб
всіх на 50-річчя змогли запросити!
З повагою і любов’ю мама, син, дочки, зяті,
онуки та свати.

КОДРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта відповідно професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем; стаж роботи за фахом не
менше 3-х років, знання комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на
ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь у конкурсі.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування
оголошення за адресою: смт Кодра, вул., Горького, 4.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ - 4-39-31.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
КП КОР “Макарівтепломережа” повідомляє
про те, що на виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” “Про житлово-комунальні
послуги” підготовлено проект рішення виконкому,
яким передбачається підвищення тарифів на послуги централізованого теплопостачання.
Розробник проекту - КП КОР ”Макарівтепломережа”.
Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу буде опубліковано в наступному номері газети “Макарівські вісті”, який вийде
26.11.2010р.
Зауваження та пропозиції від юридичних
та фізичних осіб приймаються у письмовому вигляді або за телефоном протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта за адресою: смт Макарів, вул.
Гагаріна, 1 КП КОР “МАкарівтепломережа”.
Телефон 5-27-86.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво №61 на право особистої власності на квартиру, яка знаходиться в Макарові по вулиці
Садовій, 1-А, кв. 6, видане згідно розпорядження Макарівської райдержадміністрації від 5 квітня 1993 року
№ 25 на ім’я ЧЕРНЯВСЬКОГО Миколи Степановича,
вважати недійсним.
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ПРАТ “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА“

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ДВОХ ПРОДАВЦІВ.
ТЕЛЕФОН: 067-239-87-11. АНАТОЛІЙ.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення.
Проектом передбачено спорудження готельноресторанного комплексу та боулінгу із додатковим
розміщенням необхідних будівель обслуговуючого
призначення даного комплексу по вул. Кірова, 55 в с.
Фасівочка Макарівського р-ну Київської обл. Земельна
ділянка 0,3771 га.
2. Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на
стан навколишнього природного середовища з урахуванням
можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.
Незначний вплив на стан навколишнього середовища роблять викиди шкідливих речовин з димових труб водогрійних котлів. Разом з цим має місце забруднення атмосфери в
цьому районі від автотранспорту, що рухається по прилеглій
вулиці. Топочні запроектовані таким чином (система автоматики, застосоване обладнання, прилади контролю), що виключає будь-який аварійний режим експлуатації внаслідок
чого і відсутні аварійні (залпові, масові) викиди шкідливих
речовин.
Відповідно до наведеної оцінки впливу на навколишнє середовище можна зробити висновок, що цей вплив
не призведе до екологічного ризику проектованої діяльності.
3 метою максимального зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу від комплексу проектом передбачається
ряд техніко-економічних і організаційних заходів з охорони
навколишнього середовища.
Ці заходи включають такі рішення: застосування
сучасного технологічного обладнання; максимальна герметизація устаткування, фланцевих з'єднань у комунікаціях і обладнанні; оснащення необхідним обсягом засобів
контролю і автоматизації, що дозволяє підтримувати проектний, експлуатаційний режим і попереджати (блокувати)
аварійні ситуації; застосування димоходів від котлів достатньої висоти для розсіювання забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі в межах норми; відведення стічних
вод до очисних споруд.
Організаційні заходи передбачають: проведення
контрольно-аналітичних іспитів стану атмосферного повітря на території розташування підприємства; проведення
контролю технологічного стану котлів.
Так як вплив на навколишнє середовище запроектованого комплексу при його запровадженні в експлуатацію незначний, будь-яких або спеціальних заходів для зменшення
цього впливу проектом не передбачається.
4. Перелік залишкових впливів.
У результаті діяльності запроектованого об'єкта залишкових рівнів забруднення атмосферного повітря немає.
5. Зобов'язання замовника.
Під час діяльності готельно-ресторанного комплексу та
боулінгу по вул. Кірова, 55 в с. Фасівочка Макарівського р-ну
Київської обл. замовник зобов'язується виконувати такі вимоги: здійснювати експлуатацію об'єкта відповідно до чинних
стандартів, норм і правил в області охорони навколишнього
середовища і вимог екологічної безпеки; додержуватися усіх
природоохоронних заходів, прийнятих в проекті; забезпечувати виконання комплексу організаційно-технічних заходів,
вимог, правил надійності, обумовлених програмою забезпечення надійності об'єктів; своєчасно ліквідувати наслідки
забруднення навколишнього середовища; у разі виникнення
аварійних ситуацій своєчасно повідомляти про це органи Мінекоресурсів, розробляти і здійснювати заходи щодо зниження навантаження на навколишнє середовище.
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.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) ФОП Козачук Б.М.
Поштова і електронна адреса: Макарів, вул.
Б.Хмельницького, 41.
2. Місце розташування майданчиків будівництва: Київська обл., Макарівський р-н, с. Фасівочка, вул. Кірова, 55.
3. Характеристика діяльності (об’єкта) - готельноресторанний комплекс та боулінг.
Технічні і технологічні дані: площа забудови 1379 кв. м,
теплопостачання приміщень комплексу від двох вбудованих топочисних загальною теплопотужністю 124кВт (котли
працюють на твердому паливі - деревині). На території три відкриті стоянки на 17 автомобілів.
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності: потреби населення в готельних та ресторанних послугах, поліпшення інфраструктури району.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: земельних - ділянка площею 0,3771 га; енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) паливо - деревина – 152,8 т/рік;
теплоенергія — 0,1102 Гкал/год; електроенергія - 150кВ;
водних
4025м3/рік (вода питна згідно ГОСТ 2874-82) з
трубчатого колодязя, що проектується; трудових - 45 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) забезпечено під’їзд з автодороги Прип’ятьМакарів-Фастів.
7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за
варіантами: немає.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: немає потреби.
9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат - немає впливу; повітряне середовище - викиди СО, N02, СО2, пилу неорганічного
(золи); водне - немає впливу; грунт - немає впливу; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - немає
впливу; навколишнє соціальне середовише (населення) - немає впливу; навколишнє техногенне середовище - немає впливу.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного
використання, утилізація, знешкодження або безпечного
захоронення - відходи відсутні.
11. Обсяг виконання ОВНС - в обсязі ДБН А. 2.2-12003.
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.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ

У Макарівському відділенні №3033
ВАТ “Ощадбанк“ відкрито рахунок
№81334 багатодітній сім’ї (5 дітей)
ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ Тетяні Пилипівні,
яка постраждала від пожежі.
Дякуємо всім чуйним і небайдужим до чужого горя людям.
Сім’я ВАСИЛЬКІВСЬКИХ.

М Е ТА Л О П Л А С Т И К О В І В І К Н А
ВІД ФІРМИ “ПРОК“ У МАКАРОВІ
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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.

Профіль тільки “Rehau“. Якість - відмінна. Ціна помірна. Штори, жалюзі, ролети, протимоскітні сітки.
ТЕЛЕФОНИ: 5-28-69; 050-441-35-75.

ПП “Філоненко” м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

АВТОМАТИКА НА ВСІ ВИДИ ВОРІТ.

БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.

ТЕЛЕФОНИ: 097-435-24-63; 6-03-34.

П О З И К А

Н А :

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

ТЕЛ.: 067-412-26-61; 067-538-19-86; 0412-44-97-01.
КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 097-742-20-80.

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

ЗОЛОТО. СРІБЛО (ОБМІН)

ВАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КАР’ЄР»

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

пропонує щебінь гранітний

Вартість продукції з навантаженням
на автотранспорт за 1 тонну з ПДВ, грн.:
ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ 10 х 20
59,22
ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ 20 х 40
45,90
ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ 40 х 70
49,50
ПІЩАНО-ЩЕБЕНЕВА СУМІШ 15,00
КАМІНЬ
60,00
ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ 4 х18
87,00
ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ 8 х 11
85,00
ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ 11 х 16
84,00
Піщано-щебенева суміш С-5 (0-70) - 45,18
Піщано-щебенева суміш С-7 (0-70) - 45,90
Застосування: наповнювач для бетонів усіх
фракцій; шляхове будівництво.
Якісні характеристики: марка заповнювача за
дробильністю - М 1400, марка заповнювача за морозостійкістю - F 300, радіаційна якість ДБН 1 клас.
Можлива доставка продукції автомобільним
транспортом (30 т; 10 т).
З питань гуртових закупівель щебеневої продукції
звертатись за телефонами до комерційного відділу:
045-63-5-02-25; 045-63-3-73-55.
Режим роботи: Понеділок - четвер з 8.00 до
17.00. Субота, неділя - вихідний.
Наша адреса: 09153, Білоцерківський район,
Сільрада Пилипичанська, Урочище “Кошик“, 1.
Тел./факс.: 5-09-02, 33-73-55, 050-334-79-66;
тел.: 5-02-25, 7-93-92, 050-334-78-91.

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

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.

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

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

ТЕЛЕФОН - 097-208-90-83.

СОСНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ТА СПЕЦІАЛІСТА
1-ОЇ КАТЕГОРІЇ (ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь у
конкурсі, особовий листок, копії документів про освіту та
паспорта, відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 2009 рік.

СИТНЯКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Заяви приймаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення.

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
СПЕЦІАЛІСТА (ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА).
Вимоги до кандидатів: освіта за спеціальністю
бухгалтерський облік, знання ПК і програми «1С бухгалтерія». Заробітна плата – згідно штатного розпису.
Конкурс буде проводитись в приміщенні Ситняківської сільської ради через 30 днів з дня опублікування
оголошення.
ТЕЛЕФОН 3-34-31.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ – 2-35-31.

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

Н А Р О Б О Т У П О Т Р І Б Н І
працівники з організаторськими здібностями, повна або
часткова зайнятість. Можливість кар’єрного зросту.

Тел.: 5-21-55,097-356-38-62, 063-469-58-22
ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ «Е».
Т Е Л Е Ф О Н : 0 6 7 - 3 8 0 - 0 3 - 1 8 .

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ 2-кімнатну квартиру в Макарові.
Телефон: 097- 514-13-26.
ПРОДАЮ автомобіль “ЗАЗ-110307 ТавріяСлавута” 2002 р. випуску в хорошому стані.
Ціна - за домовленістю. Телефони: 050-90151-65; 067-409-26-99.
Продаю нові чавунні батареї (20 штук по 7
секцій) та дві ємності харчові на 2.500 і 1000
літрів з нержавіючої сталі. Ціна – за домовленістю. Телефон – 067-410-22-32.
ПРОДАЮ трактор Т-16М 1972 року випуску в
хорошому стані, с. Великий Карашин. Телефон – 097-620-13-17, Анатолій.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Минуло сорок днів відтоді, як не стало дорогої нам людини – підступна смерть забрала від
нас прекрасну дружину, ніжну, люблячу матір
СЕЛЮХ Віру Іванівну.
Гірка, непоправна втрата.
Наш біль розділили рідні, друзі, сусіди, колектив
медучилища, де вона довгий час працювала, - всі, хто
висловив нам глибокі співчуття з тяжкою втратою, допоміг морально і матеріально.
Вічна пам’ять тобі добра, мудра, найкраща у світі.
Ти завжди в наших серцях.
Чоловік, діти.
Адміністрація та профспілковий комітет Макарівської
ЦРЛ висловлюють глибокі співчуття лікарю-педіатру
Сидорчук Людмилі Миколаївні з приводу тяжкої втрати – смерті її матері.
Колективи Макарівського районного управління ветмедицини та районної лабораторії ветмедицини глибоко сумують з приводу смерті колишнього працівника ветеринарної лабораторії
МАРТИНЕНКО Ніни Олексіївни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної.
Адміністрація, профком та колектив відділення реанімації Макарівської ЦРЛ висловлюють глибокі співчуття
медсестрі Сокоренко Лесі Василівні з приводу тяжкої
втрати - передчасної смерті матері
МАРТИНЕНКО Ніни Олексіївни.
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22-28 ЛИСТОПАДА

ОВЕН (21.03 - 20.04). Бажано не вiдкладати на майбутнє завершення важливих справ i нарештi ухвалити остаточне рiшення. Вам
стане в нагодi така якiсть, як комунiкабельнiсть, саме вона допоможе
добитися успiху. Постарайтеся реально оцiнювати свої можливостi i
не засмучуватися у разi раптової невдачi. Просто виправiть допущенi помилки - i ви обов`язково досягнете мети. А ось вiд авантюрних планiв бажано
зараз вiдмовитися. Трохи менше давайте обiцянок, тому що виконати їх буде
досить важко, а ваш авторитет може постраждати. У вiвторок придiліть собi
бiльше часу.

№ 47 19 листопада 2010 р.

За півмісяця до зими в Макарові зацвіли
провісники літа – кульбаби. Спровокували
таке диво природи різке похолодання, достатня кількість вологи й “літнє” потепління.
Незвично теплій погоді макарівці тішаться,
насолоджуючись новим бабиним літом.
У Гідрометцентрі теплу осінь пов’язують

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05). Цей тиждень буде просто божевiльним.
Не вiдмовляйтеся вiд запропонованої допомоги, оскiльки наодинцi
буде складно завершити деякi важливi справи. Постарайтеся на
роботi не вступати в конфлiкти з колегами, адже в чомусь вони,
можливо, i мають рацiю. Подумайте, чи так необхiднi твердi i незмiннi
принципи - або iнодi варто вiдступити вiд правил i зробити виключення.
Вiд цього не стiльки програєте, скiльки виграєте. Бiльше усмiхайтеся i
жартуйте, це не тiльки пiднiме власний настрiй, але i полiпшить емоцiйний
стан оточуючих.
БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06). На початку тижня не варто спокушатися видимим успiхом i будувати плани. Скiльки б сприятливо не
складалися вашi справи, особливо в тiй частинi, де щось залежить
вiд iнших людей, зокрема - вiд начальства, сподiватися треба тільки
на власнi сили. Нiхто не бажає вам зла - просто обставини складатимуться
так, що про вас можуть забути. До середи не варто ризикувати i розпочинати
серйознi справи та i взагалi краще узяти вiдпустку i вiдправитися в романтичну подорож. Якщо вiдпочинок не потрiбен, можна спробувати пiднятися
кар`єрними сходами, але тодi будьте готовi працювати без перерв на сон i
обiд. Недiля настроїть вас на мрiйливий лад.

* * *

Запальний танок виконала теща
перед зятем під час організованого
ним короткого замикання праски...

* * *

З інтерв’ю лікаря пресі:
- Пацієнти часто помирають у
вас у лікарні?
- Тільки один раз.

* * *

Сусід по купе, що спостерігав
на пероні зворушливу сцену прощання, співчутливо запитує у ридаючої панночки:
- Надовго від’їжджаєте від чоловіка?
- Я до нього надовго повертаюся.

* * *

щоб я з’їла цей торт, подай знак,
наприклад, зроби так, щоб поруч
було вільне місце для паркування!
І уявіть собі: воно там виявилося...
через вісім кругів..!

Васильку, вчися, а то не вступиш у інститут і заберуть в армію.
Не заберуть, якщо не вступлю,
тато мені зробить струс мозку.

- Довго мені ще чекати? - сердиться клієнт.
- Я вже десятий раз прошу принести біфштекс.
- Щоб приготувати десять
біфштексів, - чемно відповідає офіціант, - потрібен час, сер!

* * *

* * *

* * *

Як блондинка робить варення?
Видавлює з пончиків.

* * *

* * *

- Що таке футбол?
- Загалом, як би вам, інопланетянам, пояснити... Це коли
двадцять дві людини не п’ють,
не курять, стежать за здоров’ям і
постійно займаються спортом. А
тисячі інших людей за них п’ють,
курять, псують нерви і здоров’я
один одного.

- Ви, випадково, не батько Павла Ковальського?
- Батько. Але що випадково чую вперше...

* * *

- Чому в школі - уроки, а в інституті - пари?
- Тому що в школі вчаться, а в
інституті - паряться.

* * *

* * *

Одна жінка закодувалася від
ожиріння. Навіть змінила маршрут
прямування на роботу, щоб не проїжджати мимо своєї улюбленої кондитерської. І ось одного разу вранці
вона з’явилася в офісі з величезним
тортом.
- Уявляєте! Сьогодні випадково їхала повз кондитерську і
побачила у вітрині цей дивний
торт. І тоді я звернулася до Всевишнього: Боже, якщо ти хочеш,

У маршрутці: “Дверима не грюкати - водій лякається”.

* * *

- Лікарю, ви знов не той зуб
рвете!
- Та не може бути! Це вже останній!

* * *

Дві блондинки:
- Ти чого це на тусовку з
пов’язкою на оці прийшла?
- Так нафарбувати не встигла!
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' Приміщення
'

РИБИ (20.02 - 20.03). Постарайтеся стримати свої амбiцiї. Цього тижня вас долатимуть емоцiї такої сили, що вашi устремлiння навiть
не сприймуть всерйоз. У той же час з`явиться шанс згуртувати навколо себе друзiв i однодумцiв. Вам необхiдно адекватно оцiнити положення, що склалося, i знайти конструктивнi методи для його полiпшення. У
серединi тижня вам захочеться позбавитися всього вiджилого i почати життя
заново - пам`ятайте, що все у ваших руках. Те, що вiдбувається цього тижня,
змiнить вашi вiдчуття до родичiв, i ви будете вдячні близьким вам людям.

Біжить чоловік за трамваєм, що
рушив від зупинки, і кричить у все
горло:
- Громадяни, затримайте, будь
ласка, трамвай! Я на роботу спізнююся!
Пасажири стукають у кабіну водія, трамвай гальмує. Чоловік стрибає на підніжку і голосно говорить:
- Приготуйте, будь ласка, проїзні документи!

Дорожній знак. На ньому написано: “Школа! Проїжджайте повільно! Не збийте дитини!”
Внизу дитячим почерком дописано: “Дочекайтеся краще вчителів”.

'

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02). Не починайте дiяти, не визначившися з метою, iнакше лише витратите час i сили даремно. Не довiряйте
без перевiрки фактам i цифрам: якщо iнтуїцiя не підказує очевидного рiшення, тут щось не так, i до неї слiд прислухатися. Цього тижня
надзвичайно великi шанси вирватися з рутини - за наявностi вiдповiдного
бажання ними стоїть скористатися. У понедiлок ви можете розраховувати
на допомогу друзiв. У вiвторок краще не робити нiчого серйозного. Недiля,
швидше за все, виявиться тихою i спокiйною, присвятiть її обдумуванню
майбутнiх грандiозних планiв.

* * *

'

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01). Цього тижня з`являться новi дiловi
партнери i покровителi, так що у зв`язку з цим ви зможете реалiзувати
найзухвалiшi плани, полiпшити своє матерiальне становище. Успiх
супроводжуватиме вас в усіх справах. Перша половина цього перiоду
буде повна цiкавих i навiть загадкових зустрiчей i запам`ятається надовго.
У вiвторок, можливо, ви нарештi справитеся з складними завданнями, що
викличе багато змiн у професiйному планi. Цiлком реальнi проблеми з батьками, а також вiзит когось із родичiв.

- Вовочка! Чому твоє домашнє
завдання, опис кота, дослівно збігається з роботою твого брата?
- А що тут пояснювати? У нас
вдома тільки один кіт.

'

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12). Цього тижня в цiлому справи пiдуть
легко, ви будете себе добре вiдчувати i досягнете успiху практично у всiх починаннях. Можуть вiдбутися важливi подiї, якi торкнуться iнтересiв вашої сiм`ї або друзiв. Варто серйозно задуматися про
майбутнiй вiдпочинок i його фiнансове забезпечення. На роботi не слiд багато про себе розповідати, даючи хід пліткам. У понедiлок постарайтеся
зберiгати об’єктивність. У п`ятницю не починайте нових справ, не завершивши старi, iнакше ви нi в чому не доб`єтеся успiху.

ПОСМІХНІТЬСЯ!

'

СКОРПIОН (24.10 - 22.11). Цього тижня може пiдвищитися ваша
соцiальна активнiсть, з`явиться можливiсть управляти ситуацiєю, що
склалася, i навiть впливати на прийдешнi подiї. У понедiлок не варто скупитися, скiльки б обгрунтованим не було таке бажання. В середу постарайтеся слухати оточуючих, бажано не користуватися жорсткими i безапеляцiйними iнтонацiями, iнакше ви можете налаштувати колег
по роботi на ворожий лад. У недiлю потрібно бути вдома, тому займайтеся
сiм`єю, надайте увагу дiтям.

почнеться поступове похолодання.

'

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10). Цього тижня головнi задачi будуть
пов`язанi з чiткiстю, тому вашi думки повиннi бути світлі. Ви в змозi
розв`язати свої проблеми самостiйно - i почати тут потрiбно з того,
щоб, принаймнi, не створювати зайвих труднощів iншим. Вам вiд цього вiдразу стане легше жити. Не прибiднюйтеся - адже енергiя б`є ключем,
причому у всiх напрямках. Пора втiлювати на практицi давно викохану мрiю,
нинi у вас все вийде. У понедiлок будуть вдалi поїздки i далекі вiдрядження.

ньої осені, ще трохи протримається, а потім

'

ДIВА (24.08 - 23.09). Перша половина тижня з найбiльшою
вiрогiднiстю пройде в суєтi i домашнiх клопотах. Починаючи з четверга, вам доведеться працювати наполегливо i багато, систематизуючи величезну кiлькiсть матерiалу. Цей процес для вас виявиться
захоплюючим. Його результат буде вельми несподiваним i приведе до появи
принадних перспектив. У п`ятницю при виборi нового напряму в роботi йдіть
за покликом вашого серця, оскiльки розум все одно буде на вiдпочинку.

года, яку називають „аномальною” для піз-

'

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Зайва вразливiсть i спiзнення можуть стати
причиною неприємних ситуацiй, якi ви створите своїми руками. Ви,
звичайно, чудово володiєте мовою i взагалi незамiнний спiвробiтник,
але нагліти у присутностi начальства все ж таки не варто. Це може
призвести до конфлiктної ситуацiї. Постарайтеся все-таки вписуватися в
регламентований робочий графiк. Перш нiж що-небудь змiнювати в своєму
життi, потрібно зважити всі “за i проти”. Плани, якi ви настроїли на цей тиждень, зазнають змiн пiд тиском обставин. Дiлова поїздка на початку тижня
ймовірно вiдкриє перед вами новi перспективи. У дiтей можуть виникнути
певнi проблеми: їм дiйсно знадобиться ваша допомога, не списуйте це на
простi капризи.

м’яку зиму. Синоптики кажуть, що тепла по-

'

РАК (22.06 - 23.07). Ваша особиста активнiсть цього тижня
може бути пов`язана з якимись партнерськими зобов`язаннями, при
цьому в серединi тижня ви вирішите усi питання. У вiвторок не варто
сумнiватися у власних силах. Повiрте: цього разу ви зможете втiлити
в життя свої задуми. Iнтенсивнiсть роботи буде пропорцiйна винагородi, яку
ви за неї отримаєте, а значить - сачкувати не варто. У четвер вдало пройдуть
дiловi переговори, вашими пропозицiями зацiкавиться начальство. У суботу можете розраховувати на допомогу друзiв i родичiв. Уважнiше i добрiше
ставтеся до близьких людей, оскiльки вони потребують вашої турботи.
Вихiднi бажано провести за мiстом.

з глобальним потеплінням і прогнозують
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