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7 ЛЮТОГО - ПОВТОРНІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Центральна виборча комісія на своєму засіданні 25 січня 2010 року на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки
голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого
округу, відповідно до частин першої - третьої,
п’ятої статті 84 Закону України «Про вибори
Президента України» встановила результати голосування у день виборів Президента
України 17 січня 2010 року. До списків виборців на виборчих дільницях було включено 36
968 041 виборець, з яких у голосуванні взяли
участь 24 588 268 виборців.
За кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня
для голосування у день виборів Президента України 17 січня 2010 року, подано таку
кількість голосів виборців:

Д

БОГОСЛОВСЬКА Інна Германівна - 0,41;
БРОДСЬКИЙ Михайло Юрійович – 0,06;
ГРИЦЕНКО Анатолій Степанович - 1,20;
КОСТЕНКО Юрій Іванович – 0,22;
ЛИТВИН Володимир Михайлович – 2,35;
МОРОЗ Олександр Олександрович –
0,38;
ПАБАТ Олександр Вікторович – 0,14;
ПРОТИВСІХ Василь Васильович – 0,16;
РАТУШНЯК Сергій Миколайович – 0,12;
РЯБОКОНЬ Олег Васильович – 0,03;
СИМОНЕНКО Петро Миколайович – 3,54;
СУПРУН Людмила Павлівна – 0,19;
ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна –
25,05;
ТІГІПКО Сергій Леонідович – 13,05;
ТЯГНИБОК Олег Ярославович – 1,43;
ЮЩЕНКО Віктор Андрійович – 5,45;
ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович – 35,32;
ЯЦЕНЮК Арсеній Петрович - 6.96.

Не підтримали жодного кандидата на
пост Президента України 542 819 виборців,
що у відношенні до кількості виборців, які
взяли участь у голосуванні, становить 2,20
відсотка голосів виборців.
З огляду на те, що до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів Президента України 17 січня 2010 року було
включено більше двох кандидатів на пост
Президента України і за результатами голосування у день виборів Президента України
жоден кандидат на пост Президента України не одержав більше половини голосів
виборців, які взяли участь у голосуванні, а
отже, жоден кандидат на пост Президента
України не обраний Президентом України,
Центральна виборча комісія прийняла рішення про проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року.

.

ОДНИМ АБЗАЦОМ

Міністерство у справах сім’ї,
молоді та спорту розпочало до
1 квітня 2010 року прийом документів на здобуття Премії
Кабінету Міністрів за особливі
досягнення молоді у розбудові
України.

.

В Україні буде створено державний аграрний банк, який забезпечить аграріїв доступними
кредитами. Позички видаватимуться на 5-7 років під 5 відсотків річних та без застави. Тільки
так, на переконання Прем’єрміністра
Юлії
Тимошенко,
вдасться дієво допомогти вітчизняному селу.

ЗВЕРНЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ
МАКАРІВЩИНИ ДО ВИБОРЦІВ РАЙОНУ

ругий
тур виборів
Президента України
7 лютого 2010 року має доленосне значення! Є величезна загроза приходу до
влади проімперських, антиукраїнських, антидемократичних, кримінальних сил,
які перетворюють Україну
на олігархічно-бандитський
заповідник. Їх шлях - це
шлях розгулу «дикого капіталізму», коли з одного боку будуть
тільки хазяї і багаті, а з другого - раби і бідні. Про середній
клас, який завжди і в будь-якій
цивілізованій країні складає
основу суспільства, його стабільності, його розвитку, мова
не йтиме. Відродження величезної спадщини нашого народу, який має багатотисячолітню славну історію боротьби
за свою землю, своє життя,
майбутнє наступних поколінь,
ми пов’язуємо з цивілізованим
вибором тих, хто нині живе в
Україні і завдяки кому ми маємо надбання у національному
та демократичному житті України часів політичної самостійності. Багато наших земляків
були за кордоном, на Заході,
вони бачили як там живуть,
харчуються, одягаються і відпочивають люди, і що культура
стосунків між людьми є значно
вищою, і ми хочемо, щоб ваші
діти вчилися бути ввічливими,
культурними і з повагою ставилися до бабусь, дідусів, своїх
батьків, любили і берегли свій
край і всю Україну.
На превеликий жаль, Президент України Ющенко В.А. відхилив всі спроби налагодження
і порозуміння з Прем’єром Тимошенко Ю.В. Це сталося тому,
що оточений підлабузниками,
«любими друзями», підісланими агентами - вони використали бацилу особистої амбітності,
звинувачень у зраді, заразу, яка
обертала друзів у ворогів упродовж усієї новітньої нашої історії. Але ця хвороблива неприязнь Ющенка В.А. до Тимошенко
Ю.В. не створена світоглядними
мотивами, а сам Президент перетворився на найкращий «дах»
для олігархів - власників земель,
заводів, ЗМІ, шахт, електростанцій, кораблів, літаків, ферм,
будинків, магазинів та іншого
майна України. Але олігархи бояться саме Тимошенко Ю.В., яка

Шановні співвітчизники! Проголосуйте за Юлію Тимошенко
- нашого кандидата в Президенти!
стоїть на принципах соціальної
справедливості, вона будуватиме державу для людей, а не державу для допомоги олігархам
експлуатувати народ.
Перший тур виборів показав
загальне стратегічне спрямування України - демократія,
яка не сприймає криміналітету.
Більше 60 % голосів виборців
отримали кандидати від демократичної громади України і
трохи більше 30 % - за єдиного,
монолітного кандидата від олігархії, мафії, криміналітету В.
Януковича, який не є самостійним лідером, не є людиною, яка
може за своїм власним баченням, інтелектом, натхненням
розвивати країну. Він є ставлеником, маріонеткою, яка уособлює інтереси олігархічних кіл.
З приходом до влади Януковича розпочнеться процес втрати
незалежності України і широкий
перерозподіл залишків стратегічних ресурсів держави - найкращих і найбільших родовищ
нафти і газу, газотранспортні
системи.
Прихід до влади від олігархії
знищить країну, її європейський
шлях і надію на справедливість.
Ми сподіваємося, що фальшива
реклама Януковича, яка для деяких людей закрила очі і не дала
можливості побачити сутність
процесів, що відбуваються, для
більшості людей в державі чітко
дала зрозуміти дану ситуацію. І
ми не хочемо, щоб діти України
виховувалися в умовах панування жорсткого криміналітету,
і якщо ми всі не будемо пильними, відповідальними це може
стати реальною загрозою, тому
всі ми повинні думати, усвідомлювати і розуміти всі ризики. Ми
не можемо допустити, щоб Президентом України стала людина
з кримінальним минулим - нас
не зрозуміють у Європі, у всьому цивілізованому світі. Людина,
яка не служила в армії, а займалася розбоєм, не має права бути
Головокомандуючим Збройними

Силами України - це буде наруга
над всіма захисниками Вітчизни.
Потенційними
союзниками
Тимошенко в ІІ турі 7 лютого є виборці, які віддали голоси з демократичних кандидатів: С. Тігіпко,
А. Яценюк, А.Гриценко, Л.Супрун.
Серед тих, хто підтримає її, є виборці того ж Ющенка, Тягнибока.
Програми цих кандидатів на 90 %
схожі з програмою Тимошенко.
Європа в обличчі Європейської
народної партії, до якої входять
Ангела Меркель, Ніколя Саркозі,
Жозе Мануель Баррозу та інші
лідери, закликали демократичні
сили України об’єднатися для
підтримки Юлії Тимошенко в II
-му турі. Генеральний секретар
ЄНД Антоніо Лопес - Істуріс говорить: «Ми маємо дуже високу оцінку сильному керівництву
Прем’єр-міністра Ю. Тимошенко, яка робить усе необхідне для
того, щоб подолати фінансову
економічну кризу. Ми впевнені в
тому, що Україна не тільки переживе кризу, але вийде з неї економічно сильнішою та успішно інтегрованою у світову економіку».
Багато вітчизняних політиків вважають, що Президент
Тимошенко це:
1. «Шлях до Європейської
сім’ї народів і світове визнання
України» (Борис Тарасюк - голова НРУ);
2. «Піднесення національної
культури, розвиток української
мови, зміцнення духовних традицій» (Дмитро Павличко - один
із засновників НРУ, поет);
3. «Освічена, здорова та впевнена в завтрашньому дні нація»
(Ярослав Яцків, академік НАНУ);
4. «Порядок у владі, законність
у державі, моральність у суспільстві» (Володимир Стретович, голова ХДС);
5. «Зміцнення української незалежності та пріоритет національних інтересів» (Ліна Костенко, поетеса).
Влада Януковича це:
1.
«Втрата незалежності
України, комплекс меншовар-

тості, національне приниження»
(Левко Лук’яненко, Герой України, член УГГ);
2.
«Міжнародна
ізоляція
України, ігнорування думки
України в світі» (Сергій Соболєв, представник Постійної
делегації України в ПАРЄ);
3. «Знущання над усім українським, зневага до національних
традицій, культури, духовності,
історії» (Іван Драч, поет, державний і громадський діяч);
4. «Згортання демократичних
процесів, зневага до закону та
ігнорування громадської думки»
(Леонід Кравчук, перший Президент України);
5. «Диктатура криміналітету,
розкрадання держави, клановоолігархічне правління» (Юрій
Кармазін, лідер партії Захисників Вітчизни).
Тема сьогоднішнього дня:
Кримінальні авторитети їдуть
в Україну допомагати Януковичу. «Злодії в законі» відчули - до
влади в Україні можуть прийти
«свої», Янукович і його команда.
- До влади Януковича в 1996
році на посаду 1-го заступника
голови Донецької ОДА проштовхнув криміналітет.
Янукович веде до влади команду українофобів. Угрупування ненависників усього українського очолює чорний професор
і двічі віце-прем’єр з гуманітарних питань урядів Януковича Дмитро Табачник.

Тому не дозволь розколоти Україну! Не дай її в
руки тих, хто тебе ненавидить лише за те, що ти
українець!
Янукович має добровільно повернути державі вкрадене «Межигір’я».
Маєток
«Межигір’я» і 140 га київської
землі - це володіння Януковича
за розміром як князівство Монако та втричі більші за державу
Ватикан. Все це коштує кілька
сотень мільйонів доларів. Усе це
Янукович украв у держави і у нас
з Вами.

Після 1-го туру дехто впевнився в перемозі В. Януковича. Мовляв 10 % розрив між
ним і Ю.Тимошенко гарантує перемогу лідерові регіоналів. Але історія має інші
приклади. Аналіз нинішнього
«міжтур’я» дозволяє проаналізувати слідуюче:
В. Янукович вичерпав свій
електоральний ресурс в 9-ти
базових регіонах Півдня і Сходу. В 2-му турі В.Янукович може
розраховувати на 3% голосів
комуністів та інших кандидатів аутсайдерів: Богословської,
Бродського, Ратушняка, Противсіх та ін., що в підсумку складе
5 % приросту голосів. Водночас
Ю.Тимошенко має можливість
для розширення електоральної
бази в обсязі 20-25% голосів,
що забезпечить їй у 2-му турі
5% переваги перед Януковичем.
Зважаючи на це, команда Януковича та тих, хто його підтримує,
будуть робити все, щоб дискредитувати Ю. Тимошенко, вдаючись до брудних політтехнологій,
будуть все робити, щоб виборці
не мали змоги проголосувати
в тих регіонах, де національнодемократичні сили мають більшість, або навіть зірвати вибори,
визнаючи їх недійсними. Але головним чином будуть закликати
йти на вибори, але голосувати
«проти всіх», бо «проти всіх» - це
за Януковича.
Макарівський район у І турі
віддав майже 44% голосів за
Ю.Тимошенко. Нам потрібно перемогти і для цього згуртувати
всі національно-демократичні
сили на перемогу - це наш громадянський обов’язок перед
Україною, її майбутнім.
Ми вибрали до другого туру
Ю. Тимошенко. Але Доля обрала
саме цю жінку, аби дати шанс зупинити навалу антиукраїнської
орди на чолі з Януковичем.

Прийдіть на вибори 7 лютого, адже від вашої активності і підтримки Юлії
Тимошенко залежить доля
України!

Макарівська районна
партійна організація ВО
“Батьківщина”, депутатський корпус БЮТ в районній
раді, районна організація
соціал-демократичної партії,
представники національнодемократичних сил 47 населених пунктів району.
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СПРОБА
Активність виборців може бути
нижчою. Таку думку висловив керівник Центру соціальних досліджень
“Софія” Андрій Єрмолаєв. Він не виключив, що, наприклад, прибічники
Віктора Ющенка, які мають свої цінності, своє власне розуміння шляху
розвитку держави, можуть взагалі
не підтримати ні В.Януковича, ні
Ю.Тимошенко, а просто відмовляться від участі в голосуванні.
У свою чергу, директор політикоправових програм Центру Разумкова
Юрій Якименко вважає, що на вибір
громадян у другому турі впливати-

ПРОГНОЗУ

муть такі фактори, як електоральна
традиція того чи іншого регіону, усталені симпатії до політичних сил та їх
кандидатів. Другий чинник - особистість того кандидата, за якого голосували в першому турі, і те, що він
рекомендуватиме своїм прихильникам стосовно учасників другого туру
виборчих перегонів. Третій чинник
- особисте сприйняття лідерів цих
виборів.
Він припустив, що на голоси, які
отримали Арсеній Яценюк, Віктор
Ющенко, Анатолій Гриценко, Олег
Тягнибок, може розраховувати Юлія

Тимошенко. Голоси прихильників
Петра Симоненка можуть дістатися
Віктору Януковичу. За кого ж голосуватимуть прибічники Володимира
Литвина, на думку експерта, прогнозувати важко, зважаючи на специфіку цієї групи електорату.
“Основна інтрига буде навколо тих,
хто підтримав 17 січня Сергія Тігіпка.
Очевидно, його прихильники розділяться у своїх симпатіях. Головна боротьба, я думаю, буде саме за цих виборців”, - вважає Юрій Якименко.
Олена ВИГУЛЯР
(УКРІНФОРМ)

ОФІЦІЙНО
НАДБАВКА
МЕДПРАЦІВНИКАМ
ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ
Медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони
здоров’я Кабінет Міністрів
України затвердив Порядок виплати надбавки
за вислугу років лікарям
і фахівцям із базовою та
неповною вищою медичною освітою (фельдшерам і медичним сестрам
усіх
спеціальностей,
акушерам, лаборантам,
зубним технікам, інструкторам та ін.) державних
і комунальних закладів
охорони здоров’я. Розмір
надбавки за вислугу років
встановлюють до посадового окладу медпрацівника з підвищеннями (але
без урахування інших надбавок та доплат) залежно
від стажу роботи: понад 3
роки — 10%, понад 10 років — 20%, понад 20 років
— 30%. Стаж роботи, що
дає право на одержання
надбавки, визначають за
трудовою книжкою або іншими документами відповідно до законодавства.
Надбавку виплачують
щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за
сумісництвом.

(Постанова КМУ
29.12.09 р. № 1418).

від

ПРЕЗЕНТОВАНО ОБЛАСНУ ПРОГРАМУ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Нещодавно заступник голови адміністрації
П. І. Левковський, начальник відділу житловокомунального господарства адміністрації О. В.
Підоріна, директор КП КОР «Макарівтепломережа» Д. О. Стешенко взяли участь у презентації Програми енергозбереження (підвищення
енергоефективності) Київської області на період 2010-2014 років, затвердженої 30.12.2009
року рішенням 28 сесії V скликання Київської
обласної ради. Презентація відбулася у м. Біла
Церква в приміщенні СП «Укрінтерм» - ведучого
вітчизняного заводу з виробництва теплогенеруючого обладнання.
Метою
Програми
є
сприяння
сталому
соціально-економічному
розвитку області шляхом
підвищення ефективності
використання паливноенергетичних ресурсів у

житловому фонді, комунальних підприємствах та
бюджетній сфері, а також
надання
рекомендацій
для інших сфер господарської діяльності з урахуванням сучасного рівня

вимог щодо зниження питомих витрат енергоресурсів на продукцію промислового виробництва
та комунальні послуги до
рівня європейських держав.
У ній також представлені механізми її супроводження та реалізації.
Програма має служити
основою цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування
області щодо організації
та координації дій у сфері
енергозбереження з підприємствами та організаціями всіх форм власності.
Інф. “М. в.”.

ПОДЯКА ВИБОРЦЯМ МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ПІДТРИМКУ!

Відрізнити справжнє від фальшивого змогли на всеукраїнському
рівні декілька сотень тисяч громадян... небайдужих, порядних і мужніх
людей, які не піддалися спокусі «бути, як усі», голосуючи за «рейтингових» або технологічно-бізнесові проекти. Наші районні активісти,
агітатори, члени комісій і спостерігачі працювали на межі своїх фізичних можливостей. Деякі з них приїхали до Макарівського району з Києва, Житомира для участі у виборчому процесі та підтримки
кандидата на пост Президента України - Анатолія Гриценка. Далеко
не всі мали досвід організації виборів. Наша молода команда пройшла відбір. У ній
залишилися найсильніші, які здатні об’єднувати навколо себе розумних та порядних людей. «Громадянська позиція» в Макарівському районі не мала багатотисячної
сили, структурованої, розгалуженої до кожного села, з досвідом участі у виборах.
Десь були прорахунки і помилки. Усім нам є над чим попрацювати, щоб винести правильні уроки на майбутнє.
Дякую виборцям за підтримку, особливо односельчанам з села Гавронщина, активістам та прихильникам - за енергію та відданість нашій спільній справі. За нами
майбутнє Макарівського району і ми його здобудемо!
Олексій КОБА,
Координатор «Громадянської позиції»
в Макарівському районі.

КОГО ВИБИРАТИ?!

7 лютого другий тур президентських виборів. Якщо
в першому турі кожен голосував за кандидата, який
йому припав до душі, то в другому турі ми стали перед вибором – якого кандидата підтримати. Обираючи нового главу держави, ми вибираємо майбутнє на
найближчі п’ять років. Можна при виборі керуватись
симпатіями: той подобається – той не подобається.
Можна прочитати програми і також зробити вибір. Але
практика підказує – програми, як правило, не дуже відрізняються одна від одної. Тому все це може спонукати
до випадкового вибору. Але ж не хочеться, щоб потім
не жалкувати за вирішальний крок.
Мене, як багатьох, теж турбує вибір президента.
Адже, вибираючи президента, ми вибираємо в якій
Україні нам жити – Януковича чи Тимошенко? Кому довірити своє майбутнє?
Мені особисто, як багатодітній матері, зрозуміло –
довірити долю держави потрібно жінці, теж матері, яка
до цього часу робила і зробить усе можливе, щоб ми
жили краще. Тож я сама буду голосувати і закликаю вас
проголосувати за нашу Юлю, за прогнозоване майбутнє наших дітей.
Валентина МИХАЙЛОВСЬКА,
«Мати-героїня».
смт Макарів.
У видавництві “ДУХ І ЛІТЕРА” вийшов у світ календар 2010 «Людмила Вітковська. Твори». В календарі,
який є міні-альбомом, зібрані твори нашої землячки
художниці,
написані
2009 року.
Місяць народження
майстрині - січень
з роботою
«Коні, мої
коні». Цей
твір образно показує
шість десятиліть життя художниці. Лагідна за кольоровою гамою робота «Вечірні
вогники» кличе у морозну лютневу заметіль до теплого домашнього вогнища”. Коштовні квіти-самоцвіти
розцвітають під першими променями березневого
сонця в роботі «На весняному сонечку». На Великдень
чарівна пташка прилетіла до квітневого ґанку, серед
весняних квіток, заспівала пісню-веснянку «У садочкухолодочку». На травневому роздолі, на широкім полі
пролітають буйні вітри - птахи самоцвітні («Травневий
політ»). Червень-червень променистий, квіти сяють,
мов намисто, над полями казка лине - «Польова царівна». Медовим цвітом пахне липень, і сонцем глек
наповнений ущерть, півні співають і вітають день («Чигиринське літо»). Прийшли жнива, у праці та турботі
жита дозрілі хиляться додолу, щасливий серпень задзвенів завзято («Літечко тепленьке - жито золотеньке»). А ось і вересень, ще золотий та теплий, рум’янить
яблука в садах осінніх, і перші птахи відлітають в вирій
(«Осінь»). Жовтневі дні у небесах кигичуть («Осінні подарунки милі та журавлів прощальні крила...» ). На затихлим полем листопадні дні пролітає осінь, тане, як
у сні («Осінні мелодії співає листопад»). «Ой, якби не
сніги, не морози», той цвіли б мої квіти рожеві...» -так
прокоментувала календар своїх творів автор.
Репродукції творів художниці з Макарова зробив
місцевий фотограф Віктор Ободовський.

ПРОДОВЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПАНІЇ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

В Національній академії державного управління при Президентові України відбулась
комунікативна компанія щодо
епідеміологічної ситуації з ВІЛінфекції/СНІДу в Україні. У фойє
головного навчального корпусу
НАДУ при Президентові України
оформлено виставку малюнків,
творчі письмові роботи дітей та
молоді на тему «СНІД - смерть
нації!». Тут плакати, листівки, альбоми, книги та статті, які друкувалися в періодичній пресі України
і зарубіжжя, а також у нашій ра-

йонній газеті
«Макарівські
вісті».
Працював екран
відеопоказу
та
звуковий
запис
свідчень потерпілих, виступи
спеціалістів.
Демонструвались
відеосюжети,
підготовлені
свого
часу
Макарівською ТРК «АВІС». Презентація підготовлена групою
слухачів І курсу зі спеціалізації
«Державне управління у сфері
національної безпеки України». В
основу презентації взято досвід
Макарівського районного центру
соціальних служб для сімї, дітей
та молоді за період 2008-2009
років, коли там працювала провідним спеціалістом, нині слухач академії, відмінник навчання
Руслана Ткачук.
— «Руслана з почуттям гордості розповідає нам за свій Ма-

карів, центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді – останнє місце роботи до вступу на
денну форму навчання. Пишається земляками, організувала і
привела всіх нас, – колег по навчанню, в інститут філології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка на
відкриття персональної виставки
землячки з Макарова – Заслуженого майстра народної творчості
України Людмили Вітковської, розповідає однокурсниця Оксана Жур.
— А нині, за нашої підтримки, стала диригентом і організатором такої небайдужої для
кожного теми, – підключилась
до розмови колега по навчанню
Наталка Курило.
— Володіє вмінням взяти на
себе відповідальність за справу, покладену на групу, довести
розпочате діло до успішного завершення, – так відгукується за
свою однокурсницю Святослав
Соломко.
Сама ж пані Руслана говорить:
— З найтеплішими почуттями

згадую свою роботу в Макарівському центрі соціальних служб
для сімї, дітей та молоді. Робота
в центрі для мене була цікавою і
захоплюючою. Мої слова вдячності заступнику голови
райдержадміністрації Олегу
Миколайовичу Майстренку,
директору центру
Валентині
Олександрівні
Васильєвій,
колегам по роботі, редакторам місцевих
засобів
масової інформації
Петру
Йосиповичу
Сухенку і Юрію Олександровичу
Варенику. Завдяки їм мені працювалося цікаво, корисно для
себе і громади.
Приємно, що в Національній
академії державного управління
при Президентові України нині

відмінником навчання є державний службовець з Макарова,
котра з честю представляє наш
край.
За останніх десять років ви-

пускниками академії стали більше двадцяти макарівців, вони займають керівні посади в органах
виконавчої влади та місцевого
самоврядування району, області, країни.
В.ГУРБІК.

Макарівські вісті
вісті
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Є ПРОБЛЕМА

Про надзвичайну ситуацію, що склалася у містечку Макарів-1, мабуть,
багато хто бачив із новин
по телебаченню. Тут не
опалюються
установи,
школа, житлові будинки через відсутність у котельні
мазуту, на придбання якого
немає у військової частини
коштів. Такий стан справ
у містечку турбує районне керівництво, тож голова
райдержадміністрації
В.М.Горбик та заступник голови райдержадміністрації
П.І. Левковський особисто
побували в Макарові-1 і
мали розмову з командуванням військової частини,
щоб допомогти у вирішенні
проблеми.

«ПРОЛІСОК» ВРЯТУЄ ІНДИВІДУАЛЬНА КОТЕЛЬНЯ
Про встановлення індивідуального опалення у дитячому садочку «Пролісок» мова йшла ще
торік, бо КП КОР «Макарівтепломережа» не забезпечує потрібний температурний режим.
- Селищна рада, - розповідає
Макарівський селищний голова Г.П.Здольник, - стовідсотково
проводить передоплату за тепло
щомісяця, але підприємство через жорстке обмеження ліміту
газу не спроможне забезпечити
належне теплопостачання. Ще
з осені розпочато реконструкцію господарської будівлі під
котельню, а ось устаткування че-

рез припинення фінансування не
встановили. Казначейство, - пояснює Геннадій Петрович, - відмовило у реєстрації фінансового
зобов’язання, аргументуючи, наводжу дослівно: «у зв’язку з тим,
що підтверджуючі документи не
відповідають предмету договору на реконструкцію господарського приміщення, включають
у себе реконструкцію огорожі».
Простіше кажучи, «заковика» в
огорожі. Але такий об’єкт, як котельня, має бути огороджений за
умовами техніки безпеки, оскільки він є небезпечним. Якщо тільки буде дозволено проведення

перерахунків будівельній організації за виконання робіт (до речі,
з нею селищна рада досі немає
можливості розрахуватися за
вже проведені), буде їх відновлено. Введення в дію індивідуальної
котельні дитячого садочка - це
найліпший шлях у вирішенні такого гострого на сьогодні питання, як забезпечення у ньому температурного режиму відповідно
встановлених санітарних норм.
До того ж, це набагато економніше, ніж при централізованому
поданні тепла.
Тим часом у цю зимову пору,
коли мороз надворі сягає 20

НА ТЕМУ ДНЯ

ХОЧ БЕРИ Й ШИПИ
ПРИКРУЧУЙ НА ПІДОШВИ

ШКОЛИ
ТИМЧАСОВО
ЗАКРИТО
У зв’язку з невідповідністю санітарних норм
теплового режиму в ряді
навчальних закладів - Макарівських №1, №2, №3,
Бишівській, Кодрянській,
Маковищенській
ЗОШ
- головний державний
санітарний лікар району
Володимир Тарасенко видав розпорядження про
тимчасове
припинення
навчання в цих школах до
кінця тижня.

га рідше виходити на вулицю. Завжди підбираю зимове взуття з мало
слизькою підошвою, щоб почувати
себе більш-менш упевнено, – говорить Сергій Ільченко.
– Примхлива погода наробила
нам клопоту. Комунальники сніг
прибрали та лід залишився. Хоч
бери й прикручуй шипи на підошви взуття, – бідкається Ніна
Романенко.

ЯБЛУНІВКА

ТУТ ЗАВЖДИ ЛЮДНО

В 2007 році з ініціативи місцевої влади в Яблунівці колишнє старе приміщення радгоспної їдальні реконструювали, підвели газ і відкрили блок соціально-побутового
обслуговування населення. Відтоді для селян він став
місцем чи не найбільш відвідуваним. Та це й зрозуміло. У
блоці відразу оселилися клуб, бібліотека і фельдшерськоакушерський пункт. Відтоді сільські медики можуть похвалитися сучасним обладнанням своїх кабінетів. Бібліотеку
прикрасили нові меблі, а її працівники до послуг відвідувачів дали й комп’ютер. У клуб було завезене нове музичне обладнання. Минулого року плиткою ще й викладений
вхід до блоку, огороджено навколишню територію.
Нині, коли надворі лютують морози, в реконструйованому приміщенні, де тепло й затишно, цвітуть кімнатні
рослини, додаючи доброго настрою людям.

Поцікавилася думкою перехожих з цього приводу:
– Я постійно боюсь впасти,
а дійти до ринку просто екстремальне випробування. Коли на
моїх очах падають люди похилого віку, мені самій стає боляче.
Дороги розчищені, а тротуари ні.
Складається враження, що про
водіїв дбають, а про нас, пішоходів, забули, – скаржиться Тетяна
Лукашенко.
– Постійно згадую вислів із кінострічки «Бриллиантовая рука», яка
стала актуальною у цей зимовий
час: «Поскользнулся. Упал. Очнулся. Гипс.». Зараз намагаюсь якомо-

по 1710 грн., вищого ґатунку - 1850
грн., то з 1 січня нинішнього року
відповідно по 1900, 2080 гривень.
Зросли закупівельні ціни й на іншу
основну сировину. Скажімо, цукор
реалізатори пропонують по 10 грн.
за кілограм. Тонна олії подорожчала
на 200 грн., дріжджів – на 350 грн.,

БУДЕ В СЕЛІ
ПРАВОСЛАВНИЙ ХРАМ

КОРОЛІВКА

ЗАДОВОЛЕНІ
ЛІКАР І ПАЦІЄНТИ

Марина ІЛЬЧЕНКО.

Л А Н ЦЮГОВА РЕ АКЦІЯ

Ще й місяця не минуло нового року, як вже ми отримали
сюрприз. З минулого понеділка у магазинах району ціна на соціальний хліб місцевого виробництва зросла. Правда, це не
стало несподіванкою. Макарівський хлібозавод заздалегідь повідомив торговельників про те, що з 25 січня підвищується на
нього відпускна ціна.

Не лише
з введенням у дію блоку соціальнопобутового обслуговування населення яблунівці відчули
турботу місцевої влади про свої щоденні потреби і переконалися на власному прикладі в ефективності дій громади. Сільськогосподарський кооператив «Водограй» перший прийшов на допомогу селянам у тому ж таки 2007
році. Тоді чи не найболючішою проблемою для яблунівців
було водопостачання. Громада для її вирішення створила
кооператив. Взялася очолити його член виконкому, сільський бібліотекар Любов Василівна Бойко.
Нині люди задоволені роботою «Водограю», хоча працювати йому нелегко. Головна проблема – в обмалі коштів, відсутності відповідної техніки. І все ж навіть за цих
умов кооператив надає безперебійно послуги з водопостачання, обслуговує водогін. Нещодавно поміняв 300 метрів зношених труб. До того ж, кооператив надає послуги
й з обслуговування кладовища. В планах – розширення
видів обслуговування селян.

Як свідчить історія села першими поселенцями Яблунівки були поляки. Може тому ніколи й не було тут православного храму. Нині в пристосованому приміщенні
збираються віруючі, але в центрі села вже здіймаються
в небо стіни новобудови сільської церкви. На честь ікони
Казанської Божої матері сільська громада власними силами вирішила звести її.

СЮРПРИЗИ НОВОГО РОКУ

Причини
наш кореспондент
з’ясовувала у керівництва підприємства. Як повідомили в ДП ВАТ «Київхліб» Макарівський хлібозавод»,
головна з них - зростання вартості
сировини. Скажімо, якщо торік тонну пшеничного борошна першого
ґатунку підприємство закуповувало

ВІСТІ З СІЛ

ПОСЛУГИ НАДАЄ
«ВОДОГРАЙ»

зламаних та вивихнутих рук і ніг.
Біля магазину «Хліб» (у центрі
Макарова) велика кучугура замерзлого снігу вже перетворилася на «айсберг» посеред «зимової пустелі».
Частина тротуарів у райцентрі прочищена, однак лід не посипається як слід піском. Деякі
тротуари взагалі не бачили снігоочисної техніки. Там люди протоптали стежки, або змушені
ходити по проїжджій частині,
що дуже небезпечно.

Погода взимку часто змінюється: то сильні морози, то відлига. Так
сталося і цього року. Після відлиги
мокрий сніг перетворився на лід. А
потім знову за законами зими йшов
сніг і вдарили морози.
Нині снігопади поки що припинились. Настала тиха й спокійна
погода. Проте центральна площа
у Макарові залишилася настільки
«окута» льодом, що ходити тут стало небезпечно. Лід «збирає урожай

градусів, не дуже зігрієшся у дитячому садочку. Навіть при використанні у кожній групі по два
нагрівачі, які закупила для закладу селищна рада, температура у
кімнатах не досягається норми 22 градусів.
- Робимо все можливо, аби
забезпечити дитячий садочок
теплом. Днями встановили ще
тепловий генератор, придбаний за спонсорські кошти, надані депутатом селищної ради
М.Ф.Сташкевичем, - додає Геннадій Петрович. – За кілька днів
вже вдалося підвищити температуру до 16 градусів.

маргарину – на 1900 грн. Отже, відбулася закономірна ланцюгова реакція: вартість виробленої продукції
зросла від підвищення цін на сировину. З 25 січня ц.р. завод відпускає
хліб торговельникам на 0,15 грн. дорожче і становить 2,73 грн.
Скільки ж сьогодні коштує він у
магазинах району? Побувавши у
деяких у райцентрі, з’ясували, що
за один буханець потрібно заплатити 3.50 грн. (як у кооперативній мережі, так і у приватних торговельних
закладах).
Інф. «М.в.».

У Королівці Галина Іванівна Генцельман уже багато
років працює лікарем-стоматологом. Але останнім часом
лікувати хворих їй було все складніше і складніше. Обладнання кабінету геть зносилося, до того ж приміщення
потребувало ремонту.
Торік завдяки благодійній допомозі було відремонтовано стоматологічний кабінет і встановлено нове обладнання.
Відтепер королівці отримують якісну медичну допомогу.

«СОНЕЧКО»
ПРАЦЮЄ ПО-НОВОМУ

Педагоги Королівського дошкільного закладу «Сонечко» цього року перейшли до роботи за новою програмою «Я у світі». Її мета наблизити атмосферу дошкільного навчального закладу до сімейної, збільшити час на
довірні і щирі розмови з дитиною, взаємне спілкування.
Через гру діти пізнають світ, вчаться жити в цьому світі,
будувати відносини один з одним, з дорослими.
У дошкільному закладі створені всі умови для всебічного розвитку дітей, зміцнення здоров’я та загартування дитячого організму, виховання моральних якостей
маленьких українців. Успішно втілюють на практиці нову
програму найдосвідченіші працівники – серед них вихователь з 25-річним досвідом роботи Наталія Сергіївна
Шкоденко.
Інф. «М.в.».

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НА БАРЕГАХ ДВОХ РІЧОК ТИХОПЛИННИХ РОЗКИНУЛАСЯ ЛИШНЯ

БІЛЬ І РАДІСТЬ
ВИЛИВАЮТЬСЯ У ВІРШАХ

Антоніни Михайлівни Мельниченко.
Скромність жінки не дає представляти їх на широкий загал, тож слухачами є її рідні, близькі, друзі. Пише
більше для душі.
Сьогодні Антоніні Михайлівні за
сімдесят. За плечима - життєва мудрість і спогади прожитих років. Іноді
можна не згадати, що було вчора, а
на диво (так вже влаштована людська
пам’ять) деякі епізоди з дитинства
постають напрочуд чітко. Ось і про
сорок сьомий рік жінка розповідає
так, нібито все відбулося недавно.
А було дівчинці тоді всього дев’ять
років.
- Після війни, як і всім
сільчанам, моїй родині дуже важко жилося,
- розповідає Антоніна
Михайлівна. – Батько
загинув на фронті. Мати
залишилася з двома дітьми. Працювала вона
у колгоспі за трудодні.
Бралася за усіляку роботу, яку загадували,
щоб прогодувати нас. Я
з сестричкою майже ніколи не бачили її вдома.
По суті, нас виростила й
виховала бабуся Наталя – мамина мама. Ось
сьогодні дуже багато
згадують про голодомор
1933-1934 років. А в сорок сьомому ми голодували не менше. Ніколи
не забуду ті полотняні
торбини, які вішала мати
на плечі нам, дітлахам, і
йшли ми на колгоспне
поле збирати мерзлу
картоплю. Як забачимо коні, на яких
їздив уповноважений, як горобці,
розліталися хто-куди.
Повік не забути Антоніні Михайлівні, як судили показовим судом
у селі трьох жінок, які взяли печену
картоплю, працюючи на кагатах, додому.
- Суд проходив у клубі, - ділиться
спогадами. – Народу набилося повно. У Насті Шевчук була маленька
дитина та старенька мати, для яких
вона й взяла ту картоплю, щоб нагодувати. А ще в неї були дуже хворі
ноги, які поморозила, коли ходила
міняти одежину на продукти. Ні на
що не зважили судді. Всі люди плакали, коли оголосили вирок – рік
тюрми за п’ять картоплин. Настина
мати впала на коліна й давай цілувати міліціонерові чоботи, благаючи відпустити доньку. А він її відштовхнув ногою й покотилася старенька
по долівці. Настя не повернулася додому, померла у тюрмі. Я коли нині
зустрічаю її доньку Любу, то запитую,
чи пам’ятає той час. У неї відразу ж
на очах з’являються сльози.

ОДНИМ АБЗАЦОМ

ПРИЄМНІ
КЛОПОТИ

Народження дітей – це
найбільше щастя у родині
та приємні клопоти. Ось
у Маковищі, хоча цей рік
тільки-но розпочався, вже
з’явились на світ хлопчик
та дівчинка. Це стало найкращими подарунками для
молодих сімей Живаг та
Євтушенків під час новорічних свят. Сподіваємося, що немовлята виростуть сміливими, сильними,
кмітливими, як ця дивовижна тварина - Тигр і цей
рік їх навчить «полювати за
хорошим життям» та впоратись з усіма перешкодами на життєвому шляху.
Минулого року в Маковищі поповнення діждалися
шестеро родин.

Не дали тоді односельці померти голодною смертю маленькій дівчинці, жаліли, допомагали, підтримували, хто чим міг. Тоді ж засудили
й тітку Антоніни Михайлівни, яка
теж взяла додому кілька картоплин
з поля.
Пам’ятає А.М.Мельниченко й той
час, коли було відмінено податки за
кожне дерево в саду, кожен плодовий кущик. З полегшенням зітхнули люди. Добрі часи настали, коли
замість трудоднів почали платити
у колгоспі грошими. Всьому цьому
вона є свідком і безпосередньо до-

клала чимало зусиль у становленні
колективного господарства.
Найбільшою мрією Марії Федорівни була, щоб доньки здобули
освіту. Тож старша Надія вивчилася на медпрацівника і аж до пенсії
працювала акушеркою у лікарні в
Бишеві. Антоніна – спочатку закінчила Боярський республіканський
технікум, а потім сільськогосподарську академію. Стала дипломованим агрономом.
- У Лишні, - розповідає тепер
вона, - колгосп, коли вже зміцнів,
був дуже заможним. Мали великий
автомобільний та тракторний парки,
у яких нараховувалося 80 тракторів,
13 комбайнів, 55 автомобілів, пасіку,
ковбасний цех.
Із гордістю каже жінка про високі
врожаї: були роки що збирали по 40
центнерів з гектара зернових, ячмінь
родив по 50 центнерів з гектара,
картоплі накопували майже по 300
центнерів з гектара. Це були вагомі
здобутки сільгосптрудівників, у яких
особливий вклад агронома, яка дбала про підвищення родючості землі,

про дотримання технології вирощування, сівозмін.
- А який тваринницький комплекс мав колгосп імені ХХІ з’їзду
КПРС, – продовжує Антоніна Михайлівна. - Три мільйони карбованців уклали у його будівництво.
У будинку тваринника працювали
стоматологічний кабінет та для фізичних процедур. Переймати досвід
приїжджали делегації з усіх республік колишнього Союзу. Працівники
тваринницького комплексу отримували достойну заробітну плату, як
і рільники. Село розбудовувалося
на очах, з’явилися нові
житлові будинки. Для
спеціалістів, котрі приїжджали
працювати
сюди за направленням
вузів, а також для приїжджих доярок, механізаторів господарство
надавало житло безкоштовно.
Про все це не без
гордості
розповідає
Антоніна Михайлівна. А
сьогодні щемить серце
агронома, дивлячись на
зарослі бур’янами розпайовані землі.
І якщо про свою
трудову
діяльність
А.М.Мельниченко говорила із задоволенням,
то про особисте, сімейне тільки й сказала:
- Немає що хорошого й згадати. Чоловік
непутящий був. Сама
виростила доньку.
Але п’ятеро внуків
нині радують бабусю. З любов’ю розповідає про найменшу Наталю, котра
вчиться в одинадцятому класі, з гордістю – про Тетяну та Олександра, які
закінчили загальноосвітню школу з
відзнакою.
Почули ми розповідь про сім’ю
працівників поштового зв’язку. Тридцять років працювала листоношею у
Лишні Параскева Миколаївна Кириленко. Хоча вже на пенсії, але продовжує трудитися. Вже другий рік завідує відділенням поштового зв’язку.
А свою естафету листоноші передала… зятеві.
- У нашому селі багато хороших
людей, про яких можна розповісти, –
говорить Антоніна Михайлівна. - Хоча
б і про Домну Матвіївну Мартинюк. Їй
вже 90 років виповнилося. Колишня
вчителька початкових класів.
І в цьому жінка права. Українське
село з давніх-давен славиться й тримається на працьовитих, доброзичливих, талановитих людях, про яких і
пише у своїх віршах А.М. Мельниченко, яку ви бачите на знімку.
Світлана ТРИГУБ.
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НАШІ ЗЕМЛЯКИ

ЗА СТАРАННІ ТРУДИ
НА СЛАВУ ЦЕРКВИ
Життя. В одних воно квітуче і радісне, а в інших сумне
та злиденне. Одні мають батька та матір, які приділяють
своїм синочкам та донькам велику увагу, і діти це добре
пам’ятають, часто згадують материнське та батьківське
тепло.
Не могла відчути ласку та тепло маленька Галинка із
Почепина, бо її батько помер ще за два місяці до її народження. Мати дуже мало приділяла уваги своїй кровиночці. Її доглядали і пестили дідусь та бабуся. Вони
замінили їй батька та матір. Та в 1933 році донька без
їх згоди віддала дівчину в дитячий будинок. З Макарівщини вона потрапила у Димерський дитячий притулок,
приміщення якого згодом повністю згоріло. Тому вихованців поселили у дитячому притулку в Козаровичах.
Митарства Галини не припинялися. Вона переїжджала
ще в інші дитячі притулки. А коли почалася війна, дітей не
встигли евакуювати. Фашисти відправили їх в Німеччину.
Там дівчина працювала спершу на фабриці, а згодом на
заводі, де умови були ще гіршими. Але мусила терпіти
знущання. З Німеччини додому Галина повернулася лише
у 1946 році.
– Галино Йосипівно, – звертаюся до своєї співрозмовниці, – а кого ви тоді найбільше хотіли в той момент у
першу чергу побачити?
– Бабусю і дідуся, – відповіла вона.
– А матері вибачили за таке ставлення до вас?
– Бог їй суддя.
– З ваших слів я зрозумів, що зла на неї не тримаєте.
– Так, серце не камінь. А що це змінило б, якби не вибачила їй все. Усе ж таки вона моя мати. Їздила до неї,
вірніше до звідних братів. Вони ні в чому невинні.
Галина Йосипівна Левченко працювала певний час
на Макарівському молокозаводі, згодом переїхала в
Київ. Трудилася там на заводі Артема. Познайомилася
з майбутнім чоловіком. У 1954 році оселилися молодята у Тетереві, але довго не були у парі. Як мовиться, не
зійшлися характерами.
Другий раз жінка так і не вийшла заміж. Свою материнську любов сповна віддала синам-соколам: Василю
та Миколі. Згодом, як підросли, стали надійною допомогою та опорою. Сини завжди в усьому підсобляли. Мати
й незчулася, як вони змужніли й їм настав час вилітати із
домашнього гнізда.
Старший син Василь служив у Калінінграді на флоті.
Після служби працював у Макарівському сільськогосподарському підприємстві трактористом. На жаль, коротким було його життя. Три роки тому він помер.
Менший її син Микола служив у прикордонних військах Азіатського військового округу. Спершу він ніс
обов’язкову службу, а згодом контрактну.
Частина життя Галини Йосипівни тісно пов’язана
із церквою. Нині вона прихожанка храму Божого
Пресвятого Іллі у Макарові, є найактивнішою учасницею церковного хору. Позаторік Митрополит Володимир нагородив Г.Й.Левченко грамотою з нагоди
1020-річчя Хрещення Київської Русі, недавно - ще й
орденом за високий внесок у розбудову храму, за
церковні заслуги та за старанні труди на славу святої Церкви та зміцнення православ’я на макарівській
землі. Його вручив Галині Йосипівні від імені патріарха Благочинний від Макарівського Церковного округу
архімандрит Кирило (Білан).
Іван КАРУН.

НАГОРОДА СОЛДАТУ ІЗ-ЗА КОРДОНУ
У Бишеві шаною і повагою серед односельчан користується Андрій Гнатович Андрійко – ветеран війни і праці, людина яка і в ратному труді, і в мирній праці не раз була відзначена нагородами держави. А ще він з тих, кому
небайдуже рідне село, доля його людей, тому завжди був і є серед активістів громадської роботи. Ось і зараз, хоч уже давно на заслуженому відпочинку, очолює ветеранську організацію Бишева.
Нещодавно знайшла Андрія Гнатовича ще одна почесна нагорода:
ювілейна медаль „65 років визволення республіки Білорусь від німецькофашистських загарбників”. Вітаючи ветерана, ми записали його спогади
про ті роки.
Перед початком війни
я ще ходив до школи, а в
літній період пас свою та
сусідчину корови. Коли
фашисти напали на нашу
країну і колгоспних тварин
потрібно було евакуювати
на Урал, керівники нашого господарства створили
групу погоничів худоби, в
яку, за вказівкою райкому
комсомолу, взяли і мене.
Ми пригнали велику рогату худобу та овець у Воронежську область. Старший

погонич відправив мене
звідти додому.
Під вечір я був уже в
Полтавській області. Пішов
на залізничну станцію, щоб
сісти на будь-який транспорт та доїхати чим швидше до Києва. Та не вдалося
розминутися з фашистом.
Зустрів колону полонених.
Німецький солдат махнув
мені рукою, щоб я також
став у стрій, бо був на мені
солдатський кітель. Слава
Богу, що поруч із німецьким

солдатом стояв польський.
Я показав йому своє посвідчення, той глянув на нього
і сказав щось фріцу. Той
крикнув: „век до матері”.
Після цього випадку
був більш обережним,
мандруючи по загарбаній
ворогом місцевості. Нарешті дійшов до станції
й товарним потягом добрався до Києва, а звідти
- до Бишева.
У селі забирали юнаків та дівчат у Німеччину.

Не минуло це й мене, але
вдалося втекти по дорозі.
Добирався непроїзними
дорогами, вдома переховувався, щоб не потрапити
на очі поліцаям. У домашньому господарстві були
корова і коні. Підсобляв
сусідам. Так було аж до
приходу нашої армії. Тоді
пішов на фронт, воював у
1260 полку 380 стрілкової
дивізії 3 армії, на другому Білоруському фронті.
Пройшов з боями всю Білорусію і при форсуванні
річки Березіна одержав
перше поранення. Після Прусії пішли з боєм на
Данціг, порт Балтійського
моря. Форсував річки Віслу, Одер...
Уже на другому боці
цієї річки мене поранило.
На цьому й скінчилася для
мене війна. Вже по війні
пішов вчитися в однорічну

Житомирську школу тваринництва, яку з успіхом
закінчив. Направили дільничним зоотехніком у Пашківський зооветпункт, згодом - у Бишівський колгосп.
За 14 років моєї праці
у тваринництві господарство значно підвищило
продуктивність худоби. За
високі досягнення стало
учасником сільськогосподарської виставки у Москві й було нагороджене
премією, мене відзначили
срібною медаллю. Голова
та тваринники отримали
ордени й медалі.
У 1969 році працював
уже головним зоотехніком
бишівського радгоспу. Трудився й на інших роботах.
Займав посаду старшого диспетчера. А в червні
1990 року звільнився з роботи у зв’язку з виходом на
заслужений відпочинок.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОГОДА У ДОМІ

ОФІЦІЙНО

ГРОМАДСЬКІ
О Р ГА Н І З А Ц І Ї . . .
«В ПІДПІЛЛІ»?

ності 168 громадських організацій,
легалізованих у 1999 році, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції не знаходить за юридичною адресою майже
кожну другу всеукраїнську громадську організацію. Про це повідомив
міністр юстиції Микола Оніщук за
результатами перевірки діяльності
громадських об’єднань, що проводилася Мін’юстом протягом 20072009 років.
Міністр юстиції нагадав, що перевірка громадських організацій здійснюється на виконання частини другої статті 25 Закону «Про об’єднання
громадян». У ході перевірки вивчається дотримання громадськими організаціями положень їхніх статутів. У
2010 році міністерство проводитиме
планову перевірку статутної діяль-

МАТЕРЯМ-ГЕРОЇНЯМ
ВИПЛАЧУВАТИМУТЬ
ДОПОМОГУ

14 лютого - Трифон.
На Трифона небо зоряне весна пізня.
15 лютого - Стрітення.
Яка погода на Стрітення,
такою і весна буде. Тихий і
хмарний день на Стрітення
провіщає хороший урожай
хлібів і плодів. Якщо на
Стрітення з стріхи капає урожай на пшеницю.
16 лютого - Сімеон і
Ганна. Час оглядати і лагодити літню збрую: готуй
віз узимку.
17 лютого - Микола
Студений. Рідко в який рік
у цей день не буває морозів.
19 лютого - Вукол Телятник. Навесні починають
телитися корови.
21 лютого - Захарій
Серповидець. У цей день
діставали серпи і кропили
їх свяченою водохресною
водою.
Певною мірою ці спостереження відображали
відкриту сучасною наукою
дію сонячної активності,
циклічність якої позначається на стані усього живого.
Тетяна
ЛИТВИНЕНКО.

•
•
•
•

Сума на виплати у 2010 році становить 159 млн. грн. Про це сказав
на брифінгу в будинку уряду міністр у
справах сім’ї, молоді та спорту Юрій
Павленко, повідомили в Управлінні у
зв’язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.
“Не дивлячись на відсутність
Державного бюджету на 2010 рік,
уряд ухвалив рішення, згідно з яким
усім жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня” у 20092010 роках, виплати будуть здійснені протягом 2010 року”, - наголосив
Ю.Павленко. За його словами, уряд

затвердив помісячний розподіл виплат, і одноразові винагороди в розмірі 6 690 грн матерям-героїням почнуть виплачуватися вже з 1 лютого
цього року.
У
2009 році почесне звання
“Мати-героїня” присвоїли 23 тисячам
696 жінкам. Разом з тим, видатки на
виплату одноразової допомоги майже 18 тисячам матерям-героїням,
яким це звання присвоєно у 2009
році, передбачені у проекті Держбюджету на 2010 рік.
Міністр також наголосив, що підтримка багатодітної родини є і залишається пріоритетною в діяльності
уряду, включаючи і виконання у повному обсязі закону України, який
вступив у силу з 1 січня цього року,
щодо соціального захисту і соціальної підтримки багатодітних родин в
Україні.
(УКРІНФОРМ)

ЛЮТИЙ - ДІДУСЬ КВІТНЯ

Початок цього місяця має бути переважно холодним і сніжним. Зима не повинна передчасно поступатися: весна своє візьме, коли її час настане. Але, якщо
і в кінці місяця ще великі холоди, це означає, що натиск
весни дуже слабкий, і зима ще своє покаже. Про це ж
говорить і безліч народних приказок і прикмет.
Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добре
чоботи.
Лютневі прикмети - метелиці та замети.
Лютий воду відпускає, а березень підбирає.
Лютий три години дню добавляє.
В лютому зима вперше з весною стрічається.
В лютому сонце йде на літо, а зима на мороз.
Лютий зиму на ніч замикає, а березень весну в гості
припрошує.
Як лютий не лютуй, а на весну брів не хмур.
Лютневий сніг весною пахне.
Чим холодніший останній тиждень лютого, тим тепліше в березні.
Якщо лютий холодний, то і березень холодний.
У лютому багато інею на деревах – буде влітку багато меду.
Часті тумани в лютому
- на дощове літо.
У лютому люті морози
- зима не затримається.
Лютий багатий на сніг,
господарі пригостили солодощами
квітень - на воду.
та чаєм.
Теплий лютий приноОлександр ТРЕТЯК,
сить холодну весну.
викладач дитячої школи
Люті морози в лютому
мистецтв.
бувають лише вночі.
Валентина
СОТНИКОВА.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МУЗИЧНЕ ВІТАННЯ «ВЕСЕЛЦІ»

НАРОДНІ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

•
•

5

Нещодавно справжню насолоду
отримали діти та вихователі дитячого садочка «Веселка» с. Калинівка. І цю насолоду їм подарували вихованці Макарівської дитячої школи
мистецтв, якою керує директор
М.М.Савенко. Діти спільно з викладачами І.М.Саленко, Г.Ю. Кравченко, Т.М.Скорик, В.Л.Садковським,
М.М.Савенко,
А.Е.Котигорошко
підготували концерт, який припав
всім до серця.
Палко
аплодували господарі
танцювальному колективу «ДансСіті» (керівник Т.А.Сліпко), вокальному ансамблю (Н.М.Степурко), ансамблю скрипалів (О.С.Кузьменко
та М.М.Кузьменко). Грали на музичних інструментах і співали солісти
Аня Горбик, Катя Путятінська, Ліза

Токмакова, Оксана Чайкіна, Аліса
Кондратенко, Настя Езерницька,
Богдан Шеремет, Максим Логінов,
Влада Виноградова.
Після концерту юних музикантів

АКТУАЛЬНО

ДРУГУ ХВИЛЮ
ГРИПУ
ПРОГНОЗУЮТЬ
НА ПОЧАТКУ
ЛЮТОГО

•

2 ЛЮТОГО - ДЕНЬ
БАЙБАКА

ТИМКА ВІДПРАВИЛИ НА ЗАСЛУЖЕНИЙ ВІДПОЧИНОК,
АЛЕ БЕЗ ПРОГНОЗУ МИ НЕ ЗАЛИШИМОСЯ

Ви, звичайно ж, здогадалися, про кого йдеться? Так. Саме про нього, харківського бабака-синоптика,
який передбачав погоду протягом шести років.
А чи знаєте ви, що традиція використовувати братів наших менших для довгострокових її прогнозів народилася ще у Стародавньому Римі, де на початку лютого щороку проголошувався День їжака (метеорологічний
прогноз будувався на основі поведінки розбудженого звірка). У північних народів погоду передбачав ведмідь,
у Німеччині - борсук. А в Північній Америці роль головного метеоролога 2 лютого досі виконує бабак. Там же
встановили і його День, і з 1886 року масово відзначають. Дещо пізніше цю традицію підхопили й інші країни.
Україна приєдналася до них у 2004-му. Правда, із словом “приєдналася” погоджуються не всі, мовляв, у нас
своя традиція - ми відзначаємо День байбака, а не бабака. Але ж байбак - лише один з 15 підвидів бабака
(інших у нас не водиться). Від своїх побратимів він відрізняється хіба що однотонним жовто-піщаним забарвленням і коротким хвостом.
Вважається, що 2 лютого, спостерігаючи за його поведінкою,
можна дізнатися, чи скоро весна
вступить у свої права. Якщо день
похмурий, і бабак не бачить власної тіні, не рветься у своє житло,
холоди скоро закінчаться, і весна в цьому році очікується рання.
Якщо ж навпаки - сонячно, і бабак, побачивши свою тінь, поспішає сховатися, невдоволений,
що його розбудили (друге лютого
припадає на період майже шестимісячної його сплячки), весна буде
пізньою. Саме ці обов’язки Тимко,
який став зіркою телеекрану, і виконував.
У природних умовах бабаки живуть 7-8 років, у неволі - 9-10. Тимку вже більше десяти. Старенький!
У кого з’ясувати, як він почувається, знає багато журналістів. У
В.А.Токарського - доцента, наукового співробітника кафедри зоології Харківського національного

університету імені В.Н.Каразіна.
Він шефствує над Тимком практично з дня його народження, знає
всі його звички, всіляко балує, а
той відповідає вченому великою
відданістю і любов’ю.
Під час розмови з Віктором Арсенійовичем я запитала: «Чи буде
він цього року робити прогноз?»
“Буде, - відповів учений. - Але інший Тимко, а не той, з яким ви познайомилися у позаминулому році
під час прес-конференції”. Невже
улюбленець багатьох чотирилапий
синоптик помер? Здогадавшись,
чому я замовкла, Віктор Арсенійович мене заспокоїв: “Та живий наш
Тимко. Просто ми його вирішили
цього разу не будити. Хай спить,
поки сам не прокинеться. Можна
сказати, він тепер на заслуженому
відпочинку”.
Новому “метеорологові” немає ще й року. Родовід теж невідомий - його підібрали у степу.

•
•
•
•
•

За словами Віктора Арсенійовича, День байбака засновували в
Україні не заради того, щоб дізнаватися, коли настане весна. За задумом ініціаторів цього свята, він
покликаний привернути увагу до
охорони звірка, який на початку
двадцятого століття опинився на
межі вимирання. Завдяки вжитим
заходам, цього не сталося, хоча
відновлення популяції поки що йде
повільно.
Та все ж, байбаків, які живуть у
природних умовах, виручає колективна турбота про безпеку. Варто
одному відчути небезпеку, він не
побіжить у свою нору ховатися,
не попередивши пронизливим
свистом своїх побратимів. Навіть якщо ворог зовсім близько.
І ті миттю ховаються у нори. А ця
схованка надійна - байбаки нори
розгалужують, роблять бічні нори,
де можна сховатися або вискочити через запасний хід: кожна сім’я,

що складається з 12-15 особин,
має по кілька “квартир”. Одна для зимівлі, у ній звір забиває всі
виходи корками, що робить нору
невразливою для морозу і лисиць.
Друга - літня, використовується на
зразок “дачі”. Третя - “дитсадок”,
в ній живуть лише самки з дитинчатами.
Як дійсні “стратеги” бабаки мають свої наглядові пости, виставляють “вартових”, які пильно стежать за тим, чи не наближається
небезпека. А наприкінці зими головний з колонії бабаків вилазить
з нори, озирається на свою тінь - є
вона чи ні? Якщо все гаразд, і він
відчуває, що заморозків більше не
буде - свистить. Тоді виходять й
інші.
Коли у День байбака журналісти ставлять вченим запитання:
а яка від цих звірів користь? Мені
так і кортить відповісти: “Та хібато справа лише у користі? Вони
створені, щоб жити. І нам, людям,
при створенні світу Всевишнім
було поставлено завдання: “Та панує людина над рибами морськими, і над птицями небесними, і над
худобою, і над всіма звірами дикими, і над всіма гадами, плазунами
по землі”. Панувати - це, перш за
все, допомагати, охороняти і розумно використовувати. Але ми
досі з цим завданням справляємося дуже погано.
Людмила ШЕРШЕЛЬ.

Ситуація із захворюваністю на грип в цілому
в Україні стабілізувалася.
Епідемічний поріг незначно
перевищено лише в чотирьох областях. Про це заявив директор Державного
управління
«Український
центр грипу та гострих респіраторних захворювань»
Олександр Гриневич.
— З початку епідемії
(офіційно цей термін встановлено з 29 жовтня) до
лікарів звернулося 4 млн.
400 тис. осіб. Цей епідемічний сезон характеризується тим, що до сезонного
грипу додався ще й пандемічний (свинячий) грип, —
зазначив він.
За словами посадовця,
друга хвиля захворюваності на грип, про яку медики
казали ще в грудні, очікується на початку лютого.
Одна з головних причин
цього — посилення морозів. Фахівці переконані у
тому, що під час наступного спалаху захворюваності
в Україні буде така сама
«комбінація» — сезонний
та каліфорнійський грип.
Поки що, зізнаються
медики, важко спрогнозувати, якою буде друга
хвиля. Але є надія, що вона
виявиться легшою, тому
що вжито всіх необхідних
заходів щодо профілактики і лікування грипу. Український центр грипу постійно моніторить ситуацію
та інформує населення про
необхідні заходи. Зокрема,
вважають фахівці, розслаблятися рано. Масочний
режим ще ніхто не відміняв, так само як і засоби
профілактики. Треба частіше мити руки, обов’язково
обробляти носову порожнину оксоліновою маззю
або просто милом.
Наталія ДОЛИНА,
«Урядовий кур’єр».

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 097-742-20-80.
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ПП “БУДМАРІЯ“ НАДАЄ ТАКІ ПОСЛУГИ:

НОВЕ БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ, УСІ ВИДИ
ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ.

ТЕЛ.: 067-530-28-68, 092-214-79-75.

ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД ТРАКТОРІВ У 2010 РОЦІ

Інспекція державного технічного нагляду повідомляє, що згідно графіку, затвердженого управлінням
агропромислового розвитку райдержадміністрації, технічний огляд тракторів, тракторних причепів
у господарствах і приватному секторі в 2010 році буде проводитися в слідуючі терміни:

1. с. Пашківка - 18.02.2010 року
(збиратись біля СФГ “Буковина”).
2. с. Бишів - 23.02.2010 року
(збиратись біля тракторної бригади);
- TOB” Спецелектро”.
3. с. Новосілки - 2.03.2010 року
(збиратись біля СФГ “Плай” ).
4. с. Лишня - 10.03.2010 року
(збиратись біля сільради).
5. с. Андріївка -13.03.2010 року
(збиратись біля TOB „Андріївське”);
- СФГ “Червоне”;
- ВАТ КБМП „Шляхбуд”.
6. с. Маковище - 19.03. та
24.03.2010 (ТОВ ”Агрофірма “Київська”).
7. с. Соснівка - 2.04.2010 року
(СТОВ ”Зоря”).

8. с. Наливайківка - 9.04.2010
року (ПП “Макарів-Агробуд”);
- СОК ”Джерельце”.
9. смт Макарів - 14.04.2010 року
(“Держлісгосп”, ДП ”Київське облдоруправління”.
10. с. Чорногородка - 21.04.2010
року (TOB ”Добробут”).
11. смт Макарів - 26.04.2010
року (ЗАТ ”ПМК-23”, РВУЖКГ;
ВАТ “Потенціал”, ЗАТ АЕС ”Київобленерго”, ТОВ “Макарівський
цегельний завод”).
12. с. Мотижин - 4.05.2010 року
(збиратись біля сільради).
13. с. Королівка - 11.05.2010
року (СВК НВП „Росія”).
14. с. Борівка - 14.05.2010 року
(ТОВ “Борівка”).

15. с. Ч.Слобода та с.Ситняки
- 21.05.2010 року (ТОВ “Слобода
КО”, СФП “Оберіг”).
16. с. Грузьке - 26.05.2010 року
(збиратись біля сільради).
17. с. Ясногородка та с. Яблунівка - 2.06.2010 року (збиратись
біля Ясногородської сільради).
18. с. Фасова - 9.06.2010 року
(збиратись біля сільради).
ПРАЦІВНИКИ СТАНЦІЇ ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ на місці перевірятимуть технічний стан машин
та видаватимуть протоколи.
Тел.: моб. 050-387-69-84 Мамула Віктор Павлович – державний інспектор; моб. 066-204-40-16 Демич
Олег Вадимович – працівник станції
техобслуговування.

* * *

Понеділок, 1 лютого
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/ф “Хранитель. У кожному
серцi своя є любов”.
11.30 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Ванкувер - 2010... Iгри заради мети.
13.15 Далi буде...
13.40 Т. Цимбал представляє: “Лiнiя
долi”.
14.15 Вiкно до Америки.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
16.05 Iндиго.
16.35 Х/ф “Тегеран-43”.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.05 Далi буде...
19.35 Анонс передач.
19.40 Свiт спорту.
20.00 Вибори - 2010. Теледебати
кандидатiв на пост Президента України.
21.40 Новини.
22.00 Дiловий свiт.

22.10 Свiт спорту.
22.25 Право на захист.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький арсенал. Класiк-прем`єр.
2.20 Х/ф “Тегеран-43”.
3.35 Д/ф “Полiтичнi вбивства. Сальваторе Альєнде. Переворот у
Сантьяго”.
4.35 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
9.20 Комедiя “Снiгова людина”.
12.00 “Криве дзеркало”.
14.30 “Шiсть кадрiв”.
15.00 Т/с “Район Мелроуз”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00,19.30,23.25,4.45 “ТСН”.
17.15 “Лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.25 “Погода”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим. Анонс
передач.
9.20 Мiжнародний фестиваль
“Морська зiрочка”.
10.00 Вiдкриття 6-ї сесiї ВР
України.
11.30 Життя триває...
12.00,15.00,18.00,21.00 Новини.
12.10,15.15 Дiловий свiт.
12.45 Д/с “Африка - зачарований
континент”.
13.15 Здоров`я.
14.10 Автоакадемiя.
16.05 Iндиго.
16.35,2.25 Х/ф “Тегеран-43”.
18.10,21.25 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Вибори - 2010. Передвиборна агiтацiя кандидата на пост
Президента України.
20.00 “Попередження”.
21.40 Точка зору.

20.15 Т/с “Семеро жiнок одного
холостяка”.
21.20 Т/с “Маргоша”.
22.25 Т/с “Барвiха”.
0.00 “Проспорт”.
0.05 “Наша Russia”.
0.25,3.10 Х/ф “Лулу назавжди”.
2.10 “Документ”.
5.05 Х/ф “За щучим велiнням”.

ІНТЕР

6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
13.15 Х/ф “Афоня”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.35 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Група “Зета”.
23.45 “Фантастичнi iсторiї”.
“Атлантида. Таємниця зниклої
цивiлiзацiї”.

22.15 Свiт спорту.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр.
Л.Кондрашевська.
2.00 Муз.ua.
3.45 Д/ф “Раїса Недашкiвська. Те,
що не вмирає”.
4.35 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 23.25
“ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
9.20 Т/с “Семеро жiнок одного
холостяка”.

6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
18.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.

1+1

*****
Адміністрація, педагогічний та учнівський колективи Маковищанського НВО
запрошують випускників усіх років на
традиційне свято зустрічі , яке відбудеться
5 лютого о 17.00 в приміщенні школи.
ОРГКОМІТЕТ.
КП КОР “ГАРНІТУРА” ЗДАЄ В ОРЕНДУ
ПРИМІЩЕННЯ. ТЕЛЕФОН 096-514-18-70.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ у Макарові по вулиці Леніна базу
(приміщення 110 кв. м, площа земельної ділянки 12 соток). Ціна - 59 тисяч у.о. Телефон
- 097-450-50-50.
ПРОДАЮ НЕДОРОГО 2-кімнатну квартиру в
Макарові (приватизована, 2 поверх). Телефони: 050-825-50-05; 097-588-77-67.
ПРОДАЮ автомобіль: „Газель”-бортовий, білого кольору, 2007 р. випуску, пробіг 53 тис. км.
Ціна - за домовленістю. Тел.: 097-355-65-24.

Заяви приймаються за адресою: смт
Макарів, вул. Фрунзе
№27.
Довідки за телефоном - 5-26-99.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на
право приватної власності
серії ЯЯЯ №224379 на будинок, який знаходиться в селі
Забуяння по вулиці Закарпатська, 11, видане 24 листопада 2005 року КП КОП
“Макарівське бюро технічної інвентаризації” Забуянській сільській раді, вважати недійсним.

ПРОДАЮ автомобіль „МАЗ-5549”-самоскид у
відмінному стані, 1987 року випуску та екскаватор „ЮМЗ” у відмінному стані. Ціна – за домовленістю. Телефон: 096-219-25-47.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПП “Соломенко” повідомляє громадськість про припинення своєї діяльності.
Претензії пред’являти протягом двох
місяців з дня опублікування оголошення.

* * *

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК - 097-264-05-09.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

10.55 Т/с “Єрмолови”.
12.00,17.15 “Лiкарi”.
13.00 Т/с “Тiльки кохання”.
14.00 Т/с “Барвiха”.
15.00 Т/с “Район Мелроуз”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Семеро жiнок одного
холостяка”.
21.20 Т/с “Маргоша”.
22.25 Т/с “Барвiха”.
0.00 “Проспорт”.
0.05 “Наша Russia”.
0.25,3.10 Х/ф “Вбивча краса”.
2.10 “Документ”.
4.40 “Наша Russia”.
5.00 Т/с “Єрмолови”.
5.50 М/ф.

вівторок, 2 лютого

Адміністрація, педагогічний та учнівський колективи Макарівської ЗОШ І-ІІІ
ст. №1 запрошують вас на традиційне
свято зустрічі, яке відбудеться 6 лютого
2010 року о 17.00 у приміщенні школи.
Вас чекає зустріч з випускниками 1950,
1960, 1970, 1980, 1985, 1990, 2000 років.

МАКАРІВСЬКИЙ
РА Й О Н Н И Й
БУДИНОК
К У Л ЬТ У Р И
ЗДАЄ ПРИМІЩЕННЯ
В ОРЕНДУ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛП ВЕСТ КИЇВ» (ЄДРПОУ 35706449;
місцезнаходження: 08044, Київська обл., Макарівський район, с. Фасова,
вул. Івана Франка, буд.2) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ», які відбудуться 16 березня 2010 року об 14 годині за адресою: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 30/1, 4 поверх.
Реєстрація акціонерів ВАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ» буде здійснюватися за вищезазначеною адресою 16 березня 2010 року з 9 до 12 години.
Порядок денний:
• Зміна найменування акціонерного Товариства з відкритого акціонерного товариства «МЛП ВЕСТ КИЇВ» на приватне акціонерне товариство «МЛП ВЕСТ КИЇВ», а
також виконання всіх інших вимог Закону України “Про акціонерні товариства” у статуті Товариства.
• Відкликання і призначення Правління Товариства.
Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ,
що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує
особу та доручення на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів,
оформлене згідно чинного законодавства України.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за адресою: 01021,
м. Київ, вул. Грушевського, буд. 30/1, 4 поверх.
Уповноважений представник ВАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ» з питання скликання та
проведення загальних зборах акціонерів – заступник голови Правління Антошкіна Ніна Олександрівна. Години прийому: щопонеділка з 12.00 до13.00.
Тел. для довідок: (044) 253-33-18, факс: (044) 253-33-18; 067-121-73-30.

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!

ІНТЕР

0.50 У пошуках правди. “Слiдами
крижаної людини”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Т/с “Фальконе”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.30 У пошуках правди. “Слiдами
крижаної людини”.
4.20 “Знак якостi”.
5.00 Т/с “Фальконе”.
5.45 “Гiд по країнах свiту”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Морський патруль”.
22.00 Т/с “Смерть шпигунам 2”.
23.00 Свобода слова.
0.55 Спорт.
1.10 Надзвичайнi новини.
1.35 Х/ф “Кандидат”.
3.55 Факти.
4.25 Свобода слова.

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Країна повинна знати.
5.45 Факти тижня.
6.25 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Х/ф “Метод ноги i кулака”.
10.40 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Каменська”.
15.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
16.35 Х/ф “Ворошилiвський
стрiлок”.

6.10 Д/ф.
6.35 “Бiзнес +”.
6.40 Т/с “Коломбо”.
8.20 “Давай одружимося”.
9.20 Х/ф “Професор в законi”.
12.10 “Битва екстрасенсiв”.
13.10 “Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл”.
14.10 “Чужi помилки”. “Материнська любов”.
15.10 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Таємницi
секс-символiв ХХ столiття”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.15 “У пошуках iстини. Микола
Павленко: топ-менеджер
епохи НКВД”.
20.15 “Чужi помилки”. “Кохання
кiлера”.
21.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.

12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Вареники з
картоплею i печiнкою.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Група “Зета”.
23.45 “Кримiнальнi зiрки”.
0.45 Д/ф “Ударна хвиля”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.15,5.00 Т/с “Фальконе”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.30 Д/ф “Ударна хвиля”.
4.15 “Судовi справи”.
5.45 “Гiд по країнах свiту”.

6.30,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
9.45 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Каменська”.
15.20 Т/с “Морський патруль”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морський патруль”.
22.05 Т/с “Смерть шпигунам 2”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.10 Спорт.
1.25 Х/ф “Обман”.
2.50 Факти.
3.25 Т/с “Костi”.
4.05 Т/с “Бостонське правосуддя”.

ICTV

ICTV

5.50 Погода.
5.55 Факти.
6.25,7.50 Дiловi факти.

СТБ

22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Зоряне життя. Зорянi вдови”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.30 “Бiзнес +”.
0.45 Х/ф “Прощальна гастроль
“Артиста”.

1.10 Х/ф “Злочиннi думки”.
2.40 М/ф “Смертельна битва. Подорож починається”.
3.15 Третiй зайвий.
3.35 Т/с “Однокласники”.

5.55 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку
часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00,20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...”
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
21.40 Т/с “Батьковi дочки”.
22.45 Т/с “Щасливi разом”.
23.30 Т/с “4400”.
0.40 Репортер.
0.55 Спортрепортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.

6.00 “Особистий погляд”.
6.25 Х/ф “Пастка для полтергейста”.
8.25 “Правда життя”. Байкери:
життя за спiдометром.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.05 Т/с “Слiд перевертня”.
13.25 Х/ф “Джеймс Бонд.
Голдфiнгер”.
16.00 Х/ф “Блокада”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Сьомiн”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Кривавий полiт”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 Т/с “Лас-Вегас”.
3.45 Т/с “Одкровення”.
4.35 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

4.50 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.10 Т/с “Альф”.

0.25 “Вiкна-спорт”.
0.35 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Справа “Картатих”.

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 “Бiзнес +”.
6.35 Т/с “Коломбо”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.10 Х/ф “Торкнутися неба”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
13.05 “Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл”.
14.05 “Чужi помилки”. “Кохання
кiлера”.
15.10 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зорянi
вдови”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Правила життя. Соки, води,
смерть”.
20.10 “Чужi помилки”. “Жiноча
дружба”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Зоряне життя. Зорянi
комплекси”.

НТН

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 “Особистий погляд”.
6.25 Х/ф “Блокада”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00,2.55,
4.45 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.15 Т/с “Сьомiн”.
16.30 Х/ф “Блокада”.
18.25 “Речовий доказ”. Найгучнiшi
злочини 2009-го.
19.25 Т/с “Сьомiн”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Золотий пил”.
3.20 Т/с “Лас-Вегас”.
4.05 Т/с “Одкровення”.
5.10 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
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Середа, 3 лютого
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.20,1.20 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/ф “Доля бiблiотеки Ярослава Мудрого”.
11.30,4.35 Життя триває...
12.00,15.00,18.00,21.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Д/с “Африка - зачарований
континент”.
13.20 “Знайдемо вихiд”.
14.15 Вихiднi по-українськи.
15.15 Дiловий свiт.
16.05 Iндиго.
16.40 Х/ф “Таємниця Cнiгової
королеви”.
18.10,21.25 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Вибори - 2010. Передвиборна агiтацiя кандидата на пост
Президента України.
20.00,21.50 Урочистi дроти
олiмпiйцiв.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.

23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.25 Культурно-мистецький арсенал. Класiк-прем`єр. Київськi
солiсти.
2.15 “Околиця”.
2.50 Кiно.ua.
3.20 Стильна штучка.
3.45 Д/ф “Юрiй Мажуга. Герой не
нашого часу”.
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 23.25
“ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
9.20 Т/с “Семеро жiнок одного
холостяка”.
10.55 Т/с “Єрмолови”.
12.00,17.15 “Лiкарi”.
13.00 Т/с “Тiльки кохання”.
14.00 Т/с “Барвiха”.
15.00 Т/с “Район Мелроуз”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.25 “Погода”.

чеТвер, 4 лютого
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.20,22.45 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/ф “Столiття на сторiнках”.
11.30,4.35 Життя триває...
12.00,15.00,18.00,21.00 Новини.
12.10,15.15 Дiловий свiт.
12.45 Д/с “Африка - зачарований
континент”.
13.15 Фольк-music.
14.30 Хай щастить.
16.05 Iндиго.
16.40 Х/ф “Таємниця Cнiгової
королеви”.
18.10,21.25 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Вибори - 2010. Передвиборна агiтацiя кандидата на пост
Президента України.
20.00 Особливий погляд.
20.30 Громадська варта.
21.40 Точка зору.
22.15 Свiт спорту.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.

23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький арсенал. Класiк-прем`єр. Київськi
солiсти.
2.00 Особливий погляд.
2.30 Громадська варта.
2.50 Аудiєнцiя.
3.15 Благовiсник.
3.45 Д/ф “Граю, лiтаю, живу... Ада
Роговцева”.
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 23.25
“ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
9.20 Т/с “Семеро жiнок одного
холостяка”.
10.55 Т/с “Єрмолови”.
12.00,17.15 “Лiкарi”.
13.00,18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
14.00 Т/с “Барвiха”.
15.00 Т/с “Район Мелроуз”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.

п’ятниця, 5 лютого
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.20 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/ф “Столiття на полотнi”.
11.30 Життя триває...
12.00,15.00,18.00,21.00 Новини.
12.10,15.15 Дiловий свiт.
12.45 Д/с “Африка - зачарований
континент”.
13.20 “Попередження”.
14.30,3.20 “Надвечiр`я”.
16.05 Полiгон.
16.35 М/ф “Падав торiшнiй снiг”.
17.00 Пазли.
18.10,21.25 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Вибори - 2010. Передвиборна агiтацiя кандидата на пост
Президента України.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.40 Точка зору.

22.15 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Телевистава “Савва”.
3.45 Д/ф “Голий король” Костянтина
Степанкова”.
4.35 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 “ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
9.20,20.15 Т/с “Семеро жiнок одного холостяка”.
10.55,5.45 Т/с “Єрмолови”.
12.00 “Лiкарi”.
13.00,18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
14.00 Т/с “Барвiха”.
15.00 Т/с “Район Мелроуз”.

субота, 6 лютого
УТ-1
6.05 Ранкова молитва.
6.10 Свiт православ`я.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Концерт “Пiсня року - 2009”.
8.00 Ноосфера.
8.20 Здорове харчування.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
9.55 Так просто.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.05 Експерти дозвiлля.
11.35 Вихiднi по-українськи.
12.00 Темний силует.
13.00 Українська пiсня року.
15.20 “Гармонiя душi”. М. Кравченко.
16.05 Х/ф “Звiробiй”.
18.45 Кiно.ua.
19.20 Х/ф “Самотнiй Санта шукає

мiсiс Клаус”.
21.00 Новини.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Персона.
23.55 Енергопанорама.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Телевистава “Шантрапа”.
2.30 Х/ф “Звiробiй”.
4.50 Хто в домi хазяїн?
5.20 Експерти дозвiлля.

1+1
6.35 “Лiтаючий будинок”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.10 М/с “Качинi iсторiї”.
11.10 М/ф “Мислiвцi на драконiв”.

неділя, 7 лютого
УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф “Поганий пес, гарний пес”.
6.30 DW. Новини Європи.
7.00 Енергопанорама.
7.20 Персона.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.05,12.00,15.00 Новини.
9.25 Доки батьки сплять.
9.30 Пiдсумочки.
9.45 Антивiрус для дiтей.
10.05 Крок до зiрок.
10.50 Нова армiя.
11.25 Муз.ua.
12.20 Стильна штучка.
12.45 Т. Цимбал представляє: “Лiнiя
долi”.
13.25 Здоров`я.
14.25 “Околиця”.
15.25 Аудiєнцiя.
15.55 Благовiсник.

16.35 Євро-2012. Жеребкування
вiдбiркового циклу.
17.25 Д/ф “В. Талашко. Будемо
жити!”
18.00,20.00,21.00,22.00 Новини.
18.20 Дiловий свiт. Тиждень.
19.00, 20.10, 21.30, 22.10
Вибори-2010.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Д/ф.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Телевистава “Рожеве павутиння”.
3.05 Галицький камерний хор “Євшан”.
3.45 Всеукраїнський фестиваль
“Червона рута”.

1+1
6.25 “Лiтаючий будинок”.
7.15 М/ф “Мислiвцi на драконiв”.
9.05 “Лото-Забава”.

20.15 Т/с “Семеро жiнок одного
холостяка”.
21.20 Т/с “Маргоша”.
22.25 Т/с “Барвiха”.
0.00 “Проспорт”.
0.05,4.50 “Наша Russia”.
0.25 Х/ф “Лiтнiй дощ”.
2.15 “Документ”.
5.10 Т/с “Єрмолови”.

ІНТЕР

6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
18.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Лимонноапельсиновi дольки.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Група “Зета”.
19.25 “Погода”.
20.15 “Вибiр - 2010”.
21.20 Т/с “Маргоша”.
22.25 Т/с “Барвiха”.
0.00 “Проспорт”.
0.05,4.40 “Наша Russia”.
0.25,3.10 Х/ф “Карамель”.
2.10 “Документ”.
5.00 Т/с “Єрмолови”.
5.50 М/ф.

ІНТЕР

6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
18.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20,16.10 “Детективи”.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Чай чорний з
бергамотом.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,3.00 Т/с “Сусiди”.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.15 “Лiкарi”.
19.25 “Погода”.
21.20 Х/ф “Унiверсальний солдат”.
23.30 Х/ф “Втеча неможлива”.
1.55,4.15 Х/ф “Сiм кабiнок”.
3.25 Т/с “День народження
Буржуя 2”.

ІНТЕР
6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Карбонат
варено-копчений.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.35 Т/с “Шлях чарiвника”.
13.30 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
14.30 “Шiсть кадрiв”.
15.00 Х/ф “Могутнiй Джо Янг”.
17.10 Х/ф “Непридумане вбивство”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Непридумане вбивство”.
22.05 Х/ф “Лещата”.
0.45 Х/ф “Втеча неможлива”.
2.45 Х/ф “Унiверсальний солдат”.
4.20 Д/ф “Мiй Шевченко”.

ІНТЕР

6.20 Х/ф “Знайти Форестера”.
8.55 “У Городку”.
9.30 “Городок”.
10.05 Х/ф “Справа була в
Гаврилiвцi”.
14.00 Т/с “Ляльки чаклуна”.
18.00 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя!”
20.00 “Подробицi”.
20.30 Ювiлейний вечiр,
присвячений 80-рiччю
М.Добронравова.
10.10 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Караоке на майданi”.
11.55 “Смакуємо”.
12.35 “Шiсть кадрiв”.
13.25,4.15 Х/ф “100 весiль, або
Тiльки новачки одружуються”.
15.20 Х/ф “Наречена з того свiту”.
17.20 Х/ф “Утiкачки”.
19.30 “ТСН - Телевiзiйна служба
новин”.
21.15,2.45,5.45 Х/ф.
23.15 “Свiтське життя”.
0.20 Х/ф “Лещата”.

ІНТЕР
6.05 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя!”
7.45 “Квадратний метр”.
8.40 “У Городку”.
9.20 “Городок”.
9.55 “Україно, вставай!”
10.25 “Позаочi”.
11.15 “Найрозумнiший”.
13.20 Х/ф “Пiд знаком Дiви”.
15.15 Х/ф “Любов земна”.
17.40 Х/ф “Бiла стрiла”.
20.00 “Подробицi тижня”.

23.45 “Втеча з Кандагара”.
0.45 “Повiтрянi бої”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
3.00,4.50 Т/с “Фальконе”.
3.45 Т/с “Сусiди”.
4.10 “Судовi справи”.
5.35 Уроки тiточки Сови.
5.45 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
9.45 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Каменська”.
15.20 Т/с “Морський патруль”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
21.30 Т/с “Група “Зета”.
23.45 “Росiйська Мата Харi”.
0.45 Д/ф “Ударна хвиля”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.15 Т/с “Фальконе”.
3.25 Д/ф “Ударна хвиля”.
4.10 “Судовi справи”.
4.50 Т/с “Фальконе”.
5.35 Уроки тiточки Сови.
5.45 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV

6.05 Погода.
6.10 Факти.
6.25,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
9.45 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Каменська”.
15.20 Т/с “Пiд зливою куль”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
19.20 Т/с “Сусiди”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
0.00 “Танго з дакаром”.
1.10 “Пан Мiнiстр”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Т/с “Фальконе”.
4.20 Т/с “Сусiди”.
4.45 “Знак якостi”.
5.15 “Судовi справи”.
5.55 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.25,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
9.45 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
11.45,17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
22.50 Х/ф “Вся президентська
рать”.
1.30 “Пан Мiнiстр”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.00 “Знак якостi”.
3.30 Х/ф “Знайти Форестера”.
5.40 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV

19.55 Т/с “Пiд зливою куль”.
22.10 Т/с “Смерть шпигунам 2”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.15 Спорт.
1.30 Х/ф “Вбивця iз Зеленої рiчки”.
2.55 Факти.
3.30 Т/с “Костi”.
4.10 Т/с “Бостонське правосуддя”.
4.55 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.15 Т/с “Альф”.

СТБ

6.00 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Коломбо”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.10 Х/ф “Сестричка”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
13.05 “Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл”.
14.05 “Чужi помилки”. “Жiноча
дружба”.
15.05 “Давай одружимося”.
16.00 “Зоряне життя. Зорянi
комплекси”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Зоряне життя. Зорянi
трагедiї”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Пiд зливою куль”.
22.10 Т/с “Смерть шпигунам 2”.
23.20 Надзвичайнi новини.
0.05 Факти. Пiдсумок дня.
0.20 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.20 Спорт.
1.35 Х/ф “Вбивця iз Зеленої рiчки”.
3.00 Факти.
3.35 Т/с “Костi”.
4.15 Т/с “Бостонське правосуддя”.
5.00 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.20 Т/с “Альф”.

СТБ

6.00 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Коломбо”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.10 Х/ф “Солодка жiнка”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
13.05 “Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл”.
14.05 “Чужi помилки”. “Остання
вiдпустка “нiмця”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Зоряне життя. Зорянi
всиновлення”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
13.00 Х/ф “Двiйник”.
15.20 Т/с “Пiд зливою куль”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.15 Дискотека 80-х по-нашому.
22.15 Comedy Club.
23.05 Голi i смiшнi.
0.05 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
0.50 Спорт.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.25 Х/ф “Первiсний страх”.
2.55 Факти.
3.30 Т/с “Костi”.
4.15 Т/с “Бостонське правосуддя”.
5.00 Т/с “Мене звуть Ерл”.

СТБ
6.00 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Д/ф.
7.35 Т/с “Коломбо”.
9.30 Х/ф “Веронiка не прийде”.
12.25 Х/ф “Єрмак”.
17.40 “Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф “Суєта суєт”.
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.05 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Цар скорпiонiв”.
20.55 Х/ф “Мумiя”.
23.30 Прожекторперiсхiлтон.
0.00 Х/ф “Майкл Клейтон”.
2.00 Х/ф “Солодка свобода”.
4.00 Т/с “Бостонське правосуддя”.
4.45 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.00 Т/с “Альф”.

5.10 Факти.
5.40 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
6.10 Х/ф “Двiйник”.
8.00 Добрi новини.
8.05 Т/с “Пантера”.
10.00 Козирне життя.
10.45 Анекдоти по-українськи.
11.40 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.00 Квартирне питання.
13.00,18.55 Спорт.
13.05 Наша Russia.
14.05 Дискотека 80-х по-нашому.
15.10 Ти не повiриш!

5.40 “Руйнiвники мiфiв”.
7.20 Х/ф “Запасний гравець”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф: “Ну, постривай!”, “Троє
з Простоквашино”.
12.45 Х/ф “Зiта i Гiта”.
15.50 “Суперстар представляє:
Женя Бiлоусов. Повернення
зоряного хлопчика”.

21.00 Нiч виборiв.
3.00 “Позаочi”.
3.35 “Знак якостi”.
4.10 “Знахарi”.
4.50 “Ключовий момент”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.
5.45 “Гiд по країнах свiту”.

19.40 Факти-Вибори - 2010.
23.00 Голi i смiшнi.
23.35 Т/с “Втеча з тюрми”.
1.25 Iнтерактив: Тижневик.
1.40 Х/ф “Добре на природi”.
3.10 Т/с “Бостонське правосуддя”.
3.50 Т/с “Мене звуть Ерл”.

ICTV
5.40 Погода.
5.45 Факти.
6.00,4.15 Т/с “Альф”.
6.30 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
6.55 Х/ф “Флетч живий”.
8.45 Максимум в Українi.
9.25 Прожекторперiсхiлтон.
9.55 Квартирне питання.
10.55 Ти не повiриш!
11.50 Козирне життя.
12.30 Iнший футбол.
13.00 Спорт.
13.05 Провокатор.
14.05 Х/ф “Цар скорпiонiв”.
16.00 Х/ф “Мумiя”.
18.45 Факти тижня.

СТБ

СТБ
5.30 “Руйнiвники мiфiв”.
7.10 Х/ф “Вона Вас кохає”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
13.55 “У пошуках iстини. Микола
Павленко: топ-менеджер
епохи НКВД”.
14.50 “Слiдство вели. Мисливець на
нимфеток”.
15.45 “Правила життя. Соки, води,
смерть”.
16.40 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Лабiринти кохання”.

7
20.10 “Чужi помилки”. “Остання
вiдпустка “нiмця”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Зоряне життя. Зорянi
всиновлення”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.35 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Корупцiя”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Протокол”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
12.15,14.55 Т/с “Друзi”.
13.30,19.00,0.45 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку часiв”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.35,15.55 Teen Time.
14.40 Т/с “Триматися до кiнця”.
16.00,20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...”
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
23.35 Т/с “4400”.
1.15 Служба розшуку дiтей.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Моя правда. Валерiя”.
20.10 “Чужi помилки”. “Смерть
Нефертiтi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Зоряне життя. Батьки i дiти”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.35 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Ти iнодi згадуй”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Свiдок на весiллi”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
12.15,14.55 Т/с “Друзi”.
13.30,19.00,0.45 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку часiв”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.35,15.50 Teen Time.
14.40 Т/с “Триматися до кiнця”.
15.55,20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...”
16.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.45 “Суперстар представляє:
Женя Бiлоусов. Повернення
зоряного хлопчика”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Божевiльний листопад”.
0.30 “Вiкна-спорт”.
0.40 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Квiти вiд переможцiв”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.15 Х/ф “Танцюй до упаду”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30,19.00,23.40 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку часiв”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.00,20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...”
16.55,21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,23.55 Спортрепортер.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Суєта суєт”.
20.55 “Моя правда. Валерiя”.
21.55 “Зоряне життя. Зорянi
трагедiї”.
22.55 “Паралельний свiт”.
23.55 Х/ф “Царевбивця”.
1.55 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф “Страшне Рiздво
Мюнстерiв”.
7.05 Х/ф “Ненсi Дрю”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.35 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”.
10.00 Зорянi драми.
10.55 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
14.00 Хто проти блондинок?
15.20 Х/ф “Свiт примар”.
17.35 Х/ф “Мiстер Магу”.
19.35 Х/ф “Код Апокалiпсису”.
22.00 Х/ф “Норбiт”.
22.00 Х/ф “Мiй принц”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.00 Х/ф “Зiта i Гiта”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф “Передвiсники бурi”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.00 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”.
9.25 Даєш молодь.
10.00 Х/ф “Код Апокалiпсису”.
12.25 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
15.55 Info-шок.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.35 Х/ф “Степфордськi дружини”.
20.30 Х/ф “Батько нареченої”.
22.35 Файна Юкрайна.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Суєта i рух”.
2.20 М/с “Неймовiрне життя
Джунiпер Лi”.

1.20 Х/ф “Загадай бажання”.
2.50 Третiй зайвий.
3.10 Т/с “Однокласники”.
4.10 Т/с “Мить щастя”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.50 Х/ф “Блокада”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.50 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.00 Т/с “Сьомiн”.
16.10 Х/ф “Блокада”.
18.25 “Правда життя”. Горiлка пиву
не товариш.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Iнструктор”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.40 “Свiдок”.
3.05 Т/с “Лас-Вегас”.
3.55 “Магiчне слово “Бонд”.
4.20 “Правда життя”.
4.45 “Свiдок”.
5.10 “Речовий доказ”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
23.35 Т/с “4400”.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Х/ф “Накуренi в дим”.
2.45 Третiй зайвий.
3.05 Т/с “Мить щастя”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.25 Х/ф “Блокада”.
8.40,11.00,19.00,21.30 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.55 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.15 Т/с “Iнструктор”.
16.35 Х/ф “Блокада”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”. Справа дипкур`єрiвконтрабандистiв.
19.25 Т/с “Iнструктор”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00,2.45,5.10 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
3.15 Т/с “Лас-Вегас”.
4.05 “А тепер увага: 007”.
4.35 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
19.25 Т/с “Курсанти”.
22.15 Iнтуїцiя.
0.05 Х/ф “Вiдчайдушне пограбування”.
2.00 Третiй зайвий.
2.20 Т/с “Повертаюся до тебе”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
7.00 Х/ф “Блокада”.
8.40,11.00,19.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.55 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.05 Т/с “Iнструктор”.
16.20 Т/с “Пороки та їхнi прихильники”.
19.20 Х/ф “Пани офiцери. Врятувати
iмператора”.
21.30,0.00,2.45,5.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Клiтка для пташок”.
3.10 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Iствiкськi вiдьми”.
2.25 Т/с “Повертаюся до тебе”.
3.50 М/с “Неймовiрне життя
Джунiпер Лi”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
7.00 Т/с “Пороки та їхнi прихильники”.
9.20 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.50 М/ф “Спайдермен”.
10.15 Х/ф “Бiобудинок”.
12.15 Х/ф “Джеймс Бонд. Доктор Ноу”.
14.35 “Вайп Аут”.
15.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
18.00 Х/ф “Форс-мажор”.
22.00 Х/ф “Скiльки ти коштуєш?”
0.10 Х/ф “Утриматися вiд чоловiкiв”.
2.05 “Золота скарбниця Бонда”.
3.20 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
7.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
9.20 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.00 М/ф “Спайдермен”.
10.50 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.20 “Легенди бандитського
Києва”. Справа дипкур`єрiвконтрабандистiв.
15.00 “Речовий доказ”. Найгучнiшi
злочини 2009-го.
15.40 Т/с “Слiд перевертня”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Пани офiцери. Врятувати
iмператора”.
20.50 Х/ф “Кiкбоксер 4”.
22.50 Х/ф “Напад акул на весняних
канiкулах”.
0.50 Х/ф “Фей Грiм”.
3.05 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

8

КОНСУЛЬТУЄ ФАХІВЕЦЬ

КОРУПЦІЯ, ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ, МОЖЕ БУТИ
ПОДОЛАНА В УКРАЇНІ ЗА КІЛЬКА РОКІВ
Необхідність зміни антикорупційного законодавства України з метою його приведення у відповідність до міжнародних стандартів виникла ще у 1999 році, коли
Україна приєдналась до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, а після
підписання у 2003 році Додаткового протоколу до зазначеної Конвенції та Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції розробка зазначеного пакету антикорупційних законопроектів стала найактуальнішим завданням у сфері запобігання
та протидії корупції, оскільки у зазначених міжнародних документах встановлюються механізми співпраці та забезпечення ефективності зусиль країни у галузі запобігання та викорінення корупції, що є обов’язком усіх держав.
Закони України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» та «Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення» є вагомим внеском у створення механізму протидії корупції. Вони відображають та враховують міжнародні правові стандарти, поліпшують ситуацію в Україні
та життя пересічних громадян.
1. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»
1.1. Встановлює обмеження щодо:
- прийняття подарунків публічними службовцями у процесі виконання
посадових обов’язків. Посадові особи
можуть приймати особисті подарунки,
які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, за умови, що
вартість одного подарунка не перевищує розміру однієї податкової соціальної пільги (302 грн. 50 коп.);
- недопущення роботи близьких
осіб у безпосередньому підпорядкуванні;
- працевлаштування осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави протягом двох років після їх
звільнення, за умови якщо обов’язки
цих осіб на новій посаді у приватному секторі безпосередньо пов’язані з
функціями, які вони виконували, перебуваючи на попередній посаді;
- заборони органам державної влади надавати юридичним особам, яких
притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення,
кошти і майно протягом п’яти років з
дня набрання рішенням суду законної
сили.
1.2. Запровадження проведення
спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з
виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.
1.3.
Здійснення
фінансового
контролю не лише за доходами, а й за
витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів
місцевого самоврядування.
1.4. Закріплення на законодавчому рівні прийняття законів, спрямованих на визначення загальних вимог
до поведінки посадових осіб (кодекси
поведінки) та врегулювання конфлікту
інтересів у їх діяльності.
1.5. З метою виявлення у проектах
нормативно-правових актів норм, що
можуть сприяти вчиненню корупційних
правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення.
1.6. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у
триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили,

притягнення до цивільно-правової
відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до
Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні правопорушення з метою ефективного проведення спеціальної перевірки щодо осіб,
які претендують на зайняття посад,
пов’язаних із виконанням функцій
держави або органів місцевого самоврядування.
1.7.
Законом
передбачено
обов’язкове інформування громадськості про заходи щодо запобігання
та протидії корупції спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії
корупції.
2. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»
диференційовано відповідальність за
корупцію в юридичних особах приватного права та у державних органах, що
надає можливість обмежити випадки
безпідставного втручання правоохоронних органів у діяльність приватних
осіб під виглядом нібито розслідування корупції у цих особах. Адже Законом
передбачено можливість притягнення
до кримінальної відповідальності осіб
за корупцію у приватному секторі
саме за заявою юридичної особи або
за її згодою.
2.1. Кримінальний кодекс України
доповнено новими складами злочинів у
сфері службової діяльності. Це такі як:
- зловживання повноваженнями
особами, які надають публічні послуги
(використання своїх повноважень аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою
особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних
послуг, а також: незалежним посередником чи членом трудового арбітражу при розгляді колективних трудових
спорів всупереч своїм повноваженням
з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб або з метою заподіяння шкоди охоронюваним
законом правам та інтересам окремих
громадян, юридичних осіб, інтересам
суспільства чи держави);
- комерційний підкуп (пропозиція,
надання або передача службовій особі юридичної особи приватного права

неправомірної вигоди за вчинення дій
чи бездіяльність з використанням наданій їй повноважень в інтересах того,
хто надає чи передає такі вигоди, або
в інтересах третіх осіб);
- підкуп особи, яка надає публічні
послуги (пропозиція, надання, передача аудитору, нотаріусу, експерту,
оцінювачу, третейському судді або
іншій особі, яка здійснює професійну
діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також: незалежному
посереднику чи члену трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів неправомірної вигоди
за вчинення дій або бездіяльність з
використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка пропонує, надає чи передає такі вигоди,
або в інтересах третіх осіб);
- незаконне збагачення (одержання службовою особою неправомірної
вигоди або передача нею такої вигоди
близьким родичам);
- зловживання впливом (пропозиція
або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за такі вигоди вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на
виконання функцій держави).
2.2. Законом чітко розмежовано
кримінальну та адміністративну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень, в залежності від розміру
отриманої неправомірної вигоди. У випадку, якщо такий розмір не перевищує
суми у 1512 грн. 50 коп. - наступатиме
адміністративна відповідальність, якщо
неправомірна вигода перевищуватиме
цю суму - наступатиме кримінальна відповідальність.
3. Законом України «Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення» встановлено
відповідальність юридичних осіб у формі:
- штрафу;
- заборони займатись певним видом діяльності;
- конфіскації майна;
- ліквідації.
За вчинення керівником, засновником, учасником юридичної особи
від її імені та в її інтересах корупційних
правопорушень, відповідальність за які
передбачається наступними статтями
Кримінального кодексу України:
- статтею 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом);
- частиною першою або другою
статті 2354 (комерційний підкуп);
- частиною першою або другою
статті 2355 (підкуп особи, яка надає публічні послуги);
- статтею 364 (зловживання владою
або службовим становищем);
- статтею 365 (перевищення влади
або службових повноважень);
- статтею 368 (одержання хабара);
- статтею 369 (пропозиція або давання хабара);
- статтею 376 (втручання в діяльність судових органів).

МЕНІ ДОВЕЛОСЯ ШУКАТИ РОБОТУ БІЛЬШЕ МІСЯЦЯ, АЛЕ В ЦЕЙ ПЕРІОД НА ОБЛІК У
ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ Я НЕ СТАВ. ЧИ ПОЗНАЧИТЬСЯ ЦЯ ВИМУШЕНА ПЕРЕРВА ПРИ НАРАХУВАННІ МЕНІ ПЕНСІЇ?

безперервної роботи на
одному підприємстві, в
установі, організації втрачена у зв’язку зі змінами,
які сталися в українському
законодавстві.
Чинне
законодавство
розрізняє загальний трудовий стаж, безперервний
трудовий стаж, стаж роботи
за фахом і страховий стаж.
До набуття чинності Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (з 1 січня 2004 року)
при призначенні пенсій
враховувався
загальний
трудовий стаж, а після цієї

дати пенсії призначаються залежно від страхового
стажу.
У страховий стаж для
призначення пенсій зараховуються періоди трудової
діяльності та інші періоди,
які враховувалися в стаж
роботи для призначення
пенсії до набуття чинності цього Закону в порядку
і на умовах, передбачених
законодавством, яке діяло
раніше.
Загальний
трудовий
стаж обчислюється з моменту початку трудової
діяльності, включаючи навчання у вищих і серед-

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ
З КОРУПЦІЄЮ У 2009 РОЦІ
Обласною державною адміністрацією здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення виконання законів України,
указів Президента України, розпоряджень Кабінету Міністрів
України та рекомендацій Групи держав Ради Європи проти
корупції (GRECO) щодо запобігання проявам корупції.
За станом на 1.01.2010 правоохоронними органами області складено та направлено до суду 181 протокол відносно
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у тому
числі на державних службовців – 35 (III - IV категорій – 4, V –
VII – 31), посадових осіб органів місцевого самоврядування
– 100 (IV категорії – 50, V – VII – 50), на працівників державної
податкової адміністрації - 15, органів внутрішніх справ – 9,
системи освіти – 5, агропромислового комплексу – 2, системи
охорони здоров’я – 1, депутатів місцевого рівня – 4 та інші.
Судовими органами прийнято рішення за 170 матеріалами. Накладено штраф у відношенні 152 посадових осіб.
Закрито 17 справ.
Із займаних посад звільнено 2 особи.
Збитки, завдані корупційними діяннями, становлять
65591 грн., сума накладених штрафів – 45415 грн., з них відшкодовано добровільно - 3391 грн., за позовами органів прокуратури - 4093 грн.
Винесено 3 протести на незаконні судові рішення.
Протягом 2009 року правоохоронними органами області
у відношенні державних службовців, посадових осіб органів
місцевого самоврядування, осіб уповноважених на виконання функцій держави задокументовано 473 злочини у сфері
службової діяльності, з них 107 – зловживання владою або
службовим становищем, 30 - перевищення влади або службових повноважень. Викрито 140 злочинів, пов’язаних з приватизацією, у т.ч. 132 – у сфері земельних відносин.
25.12.2009 на засіданні ради з питань координації боротьби з корупцією і організованою злочинністю при Київській
облдержадміністрації розглянуто стан виконання в 2009 році
Комплексної програми профілактики злочинності в Київській
області на 2006-2010 роки, попередження корупційних діянь
серед державних службовців та організацію взаємодії правоохоронних органів, державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування з виконання зазначених питань.
Виконання заходів з протидії корупції перебуває на контролі керівництва облдержадміністрації та правоохоронних органів області.
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи апарату облдержадміністрації.

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Прокуратура Київської області

Поштова адреса
Прокурор області
Приймальна

01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки,
27/2
ГАРДЕЦЬКИЙ
Олександр Степанович
285-60-45, факс 286-16-48

Головне управління МВС України
в Київській області
Поштова адреса
Начальник
Приймальна
Чергова частина
(цілодобово)

01025, м. Київ,
вул. Володимирська, 15
ЯЛОВЕНКО Віталій Олексійович
272-18-02
272-21-23, 271-62-02, 271-62-03,
271-64-10

Головне управління Служби безпеки України
в Києві та Київській області
Поштова адреса
Начальник
Приймальна
Чергова частина
(цілодобово)

01010, м.Київ, пров. Аскольдів, 3а
ПОЛКОВНИЧЕНКО
Олександр Миколайович
281-53-87
226-32-32, 253-55-86 - факс

Державна податкова адміністрація
в Київській області
Поштова адреса
Начальник
Приймальна
Чергова частина
(цілодобово)

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О

Безперервний трудовий стаж ніяк не пов’язаний
з призначенням пенсії і
може мати значення лише
при отриманні працівником додаткових благ. Він
частіше враховується при
складанні колективних договорів на підприємствах,
коли сторонами договору обумовлюються певні
пільги працівникам залежно від стажу їхньої роботи
на цьому підприємстві.
Безперервний
трудовий стаж широко застосовувався в радянські
часи. Юридична його значущість, тобто тривалість
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03680, м.Київ, вул. Народного
ополчення, 5-а
СТЕЦЕНКО Сергій Павлович
246-23-40, 200-37-00
246-22-44

Управління Державного департаменту
України з питань виконання покарань
у Києві та Київській області
Поштова адреса

ніх спеціальних навчальних закладах, технічних і
професійно-технічних училищах, на курсах підготовки, підвищення кваліфікації
і перекваліфікації кадрів,
в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, а
також інші періоди, передбачені статтею 56 Закону
України “Про пенсійне забезпечення”.

Начальник
Приймальна
Чергова частина
(цілодобово)

04071, м. Київ,
вул. Воздвиженська, 2
ПАВЛОВ Олександр Іванович
282-80-01
282-80-09, 417-05-13

Київський окружний адміністративний суд
Голова
Приймальна
Канцелярія

ШТОГУН Сергій Григорович
286-56-84, (067) 915-92-28
286-10-42

Апеляційний суд Київської області
Голова
Приймальна

НЕЧИПОРЕНКО Юрій Аркадійович
278-29-23, 466-12-24

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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Я намалюю Україну,
А в ній – всі барви
кольорів,
Дитячих снів
рожеву мрію,
Немов казкових
жар-птахів.

Я намалюю в полі квіти,
Траву зелену у росі,
Червневий дощ і
грім у небі,
Що заблукав у вишині.

Я намалюю білу хату,
А ще – криницю у
дворі,
В саду духмяну
руту-м‘яту,
І скельце сонця угорі.

Я намалюю синю
річку,
Яка виходить з
берегів,
Неначе загубив
хтось стрічку
В зеленій повені
лугів.

ЕССЕ

НА
РОЗДОРІЖЖІ
Ми ще малі, багато
чого не розуміємо і хочемо отримати від життя все
можливе і неможливе відразу. Та чи можна так?
Підростаючи, починаємо усвідомлювати всю
складність буття, розуміти, що повинні вирішувати
більш важливіші питання,
а ніж яку кофтинку вдягти
або чим зайнятися у вільний час! Та це розуміння
приходить не відразу.
Так хочемо бути самостійними, але невідомо
куди заведе наша самостійність. Що буде попереду?..
Стою на роздоріжжі і не
знаю, куди мені йти далі.
Як говорив мій вчитель:
“Кожна людина прокладає
собі шлях в майбуття”, а
іще “Ми всі ідемо однією
дорогою, але через свою
дурість робимо помилки,
звертаємо на заплутаніші
бічні стежки, збиваємося
із обраного шляху і йдемо
більш тернистим, заплутаним”. Люди, немов самі
створюють собі проблеми,
про що потім шкодують.
Пізнаємо життя лише з часом, ніхто не може перегорнути сторінку вперед,
а чи зупинити його плин. І
все-таки потрібно сприймати життя таким, яким
воно є, чи пливти проти
його течії?
Марія ЛЕОНЕНКО.
Макарів.

***
Далі синьоокі,
Далі неозорі
І річки глибокі
Й небеса
прозорі.

І земля родюча,
І яскраве сонце,
І дніпровська
круча
У моїй сторонці.
І повітря ніжне,
І казковий дощик,
Процвітає вічно
Скарб наш
найдорожчий.
Процвітає вічно.
Скарб наш
Україна,
Почуття ці линуть
Від батька
до сина.
Микола
ЧОРНЕНКО.
с. Мотижин.

Я намалюю над рікою
Замріяну, гнучку вербу,
Що, похилившись
над водою,
Вдивляється в
свою красу.
Я намалюю Україну,
Її людей веселий спів
І їхній хліб, і їхню сіль.
Щоб виразить
свою любов
Забракне слів, –
я краще намалюю…
Вікторія МКРТЧАН,
учениця
Бишівської ЗОШ.

НЕ ЗАБУДУ НІКОЛИ
Копиловом пливе надвечір’я,
Чути здалеку ніжний заспів.
Він пригорне крилом чарівливим
Наше рідне село Копилів.
І ще зірка нічна не погасла,
Хлібороб іде рано в поля…
Соловей йому пісню співає
І цвіте пшеницями земля.
Я пройдуся своїм рідним полем,
Де колоситься хлібом земля…
Край села пломеніє калина
Там дівчину козак умовляв:
Я тебе не забуду ніколи,
Твоїх ніжних і ласкавих слів

С

умлінно до уроків я відповідаю подумки своїй
готуюся. Хоча не за- невидимій спокусниці. –
вжди це легко мені дається. Думаєш виманити мене?
Спочатку починаю вчити Знаю, яка ти хитра. Доки
все
не
правила.
закінчу
Закри– ні на
ваю підкрок
з
ручник і
кімнати!
ще
раз
Лінь бачить, що
повторюю вивчене.
ЕТЮД
нічого зі мною не вдіє
Здається, засвоїла...
Але що це? Раптом і, скривившись, виходить.
відчуваю появу якоїсь іс- Мабуть, піде інших вмовтоти. До моєї кімнати за- ляти. А я продовжую далі
крадається Лінь, стрибає роботу. Виконую письмові
біля мене, мружиться від завдання, вчу усні. Буває,
осіннього сонця і починає довго сиджу над задачами
і прикладами. Та не біда.
вмовляти:
- Кидай вчити уроки, піш- Головне, щоб я все зрозули краще надвір! Глянь, яка міла.
А чудова погода зустріпогода чудова…
І справді, на вулиці дуже неться зі мною наступного
гарно!!! Там уже чути веселі дня!!!
голоси друзів. Може, і мені
Дарина ШУМІЛІНА,
побігти до них? А домашні
учениця
завдання – ще встигну…
Ситняківської ЗОШ.
- Ні, не піду, – нарешті

МОЯ НЕВИДИМА
СПОКУСНИЦЯ
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І до тебе, кохана, прилину
В наше рідне село Копилів.
Я зірву білий цвіт із калини,
Уплету його в русу косу.
І навіки, кохана, з тобою
Нашу вірну любов пронесу.
Ти поїдеш далеко-далеко,
А мене залишаєш ти знов…
Білий цвіт край села на калині
Нагадає про нашу любов.
Соловей в гаю пісню співає.
Він нагадує завжди про те,
Що дівчина мене там чекає
І калина так ніжно цвіте.
Микола КОХАН.

с. Копилів.

З И М А
Моя, зимо, снігами закутана,
Тихим січнем морозяних днів,
Я блукаю твоїми розпуттями
І в тенета ловлю снігурів.
Не тремтіть, мої пташки налякані,
Я лиш трішки на вас подивлюсь.
Нехай небо всміхнеться заплакане,
От тоді вже і я усміхнусь.
Я сміятися буду так весело,
Як сміється весна молода,
Хоч снігами дорога занесена,
І під кригою в річці вода.
Не люблю я тебе, моя зимонько,
Без лукавства у серці скажу,
Але може із часом, голубонько,
Покохаю холодну красу.
Сподіваюсь, що зла не триматимеш,
Не відвернешся, не проженеш,
Просто більше я серцем схиляюся
До весняних зелених тенет.
Але й ти в моїм серці ховаєшся,
І твої посланці – снігурі
Ще зі мною не раз привітаються,
Як прилинуть у наші краї.
Олександр БОЙКО,
вчитель Новосілківської ЗОШ.

ЦЕ ВАШ ВИБІР!

Д І Д У Н Ь О В М И РА Ю Т Ь

Василько пригнав
корову із пасовиська, прив’язав її у хліві, а сам побіг у хату, бо мати вранці
сказала, що наварить йому пшоняної
каші. Вдома був дід Петро. Він спав.
Хлопчик виняв із печі каструлю із
своєю улюбленою стравою – кашею.
В цей момент дідусь повернувся у
ліжку та застогнав.
- Дідусю, що таке з вами?
- Умирати буду, - той відповів жартома.
Хлопець, не зрозумівши такого
жарту, вискочив з хати й побіг до баби
Мотрі, бо її садиба поруч стояла з хатою Висоцьких.
- Бабусю, - звернувся він до сусідки, - дідусь Петро вмирає, - зі сльозами на очах вимовив онук. – Я побіжу
до дядька Харитона, а ви біжіть до
нас.
Його вдома не було, а з синовою
та доньчиною дівчатками гуляла тітка
Марія. Вона миттю взяла внучок, накинула на свою голову хустину і стежкою ледь добігла до оселі діда Петра.
А Василько побіг до хати, в якій жила
медична сестра.
- Їі немає вдома, - повідомила Васильку господиня. – На виклику наша

медичка. Аж на тому березі у Самовалів.
Батько Василька працював їздовим на молочнотоварній фермі, за
півтора кілометра від села він заготовляв фураж коровам. Його Василь-

БУВАЛЬЩИНА
ко сам не міг повідомити про смерть
тестя, а попросив свого товариша,
аби це зробив він якнайшвидше.
Син діда Харитон працював бригадиром будівельної бригади у місцевому колгоспі. Василько побіг, щоб
попередити і його про горе, але його
не було, бо він із своїми працівниками
трудився на території птахоферми.
Син діда Петра, почувши про таку
страшну звістку, кинув свій інструмент і разом із Васильком побігли,
скільки було сил, у село.
Син дядька Харитона працював на
самоскиді.
- От якби Іван був на місці десь
близько, то хоча б й на самоскиді
завезли б діда у лікарню, може ще й
врятували б від смерті.
- Що поробиш, така його доля, -

сказав дядько.
- Стільки йому
років життя Бог

призначив.
Бігли вони недалеко від кладовища. Василько побачив на ньому якихось людей.
- Уже й яму копають, - мовив хлопець. - Хтось й місце для неї визначив.
Наблизившись до кладовища,
вони побачили, що це не копачі ями,
а діти рвали там вишні.
Хата діда стояла неподалік кладовища. Минувши його, Василько з
дядьком наблизилися до дідової оселі. У дворі та у хаті було повно людей.
Додалися до них ще й жінки, які перестали в’язати снопи у полі та бігом
кинулися додому, щоб застати хоча б
ще теплого діда Петра.
Зайшовши у хату, внук і син побачили
на лавці живого-живісінького діда, який
сидів на табуретці та палив люльку.
Під веселий регіт гостей Василько
підійшов до любимого дідуся й обняв
його скільки було сил у нього, а після
цього підійшов до каструлі з кашею,
але скуштувати її не міг, бо вона давно
уже захолола.
Іван ТИХИЙ.

Не все крилате,
що сном зветься.
Не всяк щасливий,
то сміється.
Не той розумний, хто говорить,
А той, хто вчинки добрі творить.
Буває, б’ємося лобами,
Або кохаєм до нестями,
Або ми сльози ллємо тихо,
Або заходимось від сміху –
Буває все на світі, люди.
І доля є, і завжди буде
Тоді, коли в душі збагнете,
Що є падіння, різкі злети...
І нам потрібно шлях обрати:
Чи прямо йти, чи повертати,
Чи вгору йти, чи просто спати,
Але у снах своїх літати...
Всім завжди треба обирати:
Казати правду чи брехати?
Самому бути чи любити?
Всміхатись сонцю, чи тужити?
Буває все на світі люди,
І вибір є, і завжди буде!
Світлана ХОДАКІВСЬКА.
Макарів.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ЧОМУ БОЛИТЬ ГОЛОВА?

Час від часу усі ми, хто частіше, хто зрідка, страждаємо
від головного болю. Зазвичай він виникає поступово і згодом минає за кілька годин. Дуже сумнівно, щоб цей біль
став ознакою якоїсь хвороби, вважають медики. Втім, коли
головний біль стає нав’язливим, триває понад добу, а іноді тримає нас у стані дискомфорту, що межує з депресією,
протягом кількох днів, варто звернутися до лікаря. Що ми й
вирішли зробити. Отже, на наші запитання сьогодні відповідає кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології і
рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика Ольга Євгенівна КОВАЛЕНКО.
- Хоч і прийнято вважати, що головний біль минає
самостійно і вживати спеціальних заходів, аби його
позбутися, є ознакою зманіженості, властивої гламурним панянкам, хочу все
ж вас запитати, Ольго Євгенівно: чи варто терпіти цей
дискомфорт, демонструючи незламність характеру
та силу волі?
- Геть не варто цього робити. Адже, долаючи головний
біль без медичної допомоги,
ви витрачаєте додаткові нервові клітини, стаєте дратівливим і менш продуктивним
на виробництві та вдома. Значно простіше у цьому випадку
вдатися до простих, але ефективних прийомів спротиву недузі. При незначному головному болю його можна подолати
за допомогою наступних дій.
Прийміть пігулку аспірину або
парацетамолу. Пийте побільше води.
Якими
причинами може зумовлюватися
нав’язливий головний біль?
- Приміром, у вас заклало
ніс. Певне виник синусіт, тобто
запалення слизової оболонки
повітряносних порожнин черепа. Хоча можливо йдеться
й про банальний нежить. У
цьому випадку варто прийняти парацетамол, гарячу ванну,
дотримуватися
постільного
режиму. І... викликати лікаря.
Він зможе призначити відповідні антибіотики або інші протизапальні препарати. Якщо у
вас синусіт виникає регулярно, у такому разі, можливо,
доведеться провести невеличку операцію.
- А про що свідчить пуль-

суючий біль у скронях, що
виникає миттєво і несподівано?
- Можна припустити із вірогідністю близько 90 відсотків, що справа тут у скроне-

вому артеріїті, тобто запаленні
стінок скроневих артерій. Це
особливо вірогідно, якщо вам
уже за 50 років. Тож потрібне
медичне втручання, адже це
захворювання може викликати стійке порушення зору.
Іноді головний біль виникає після читання або
роботи. Причиною цього
негаразду виступає напруження м’язів в області шиї,
як результат незручного положення голови при концентрації уваги при читанні або
виконанні певної роботи. Для
запобігання подібним неприємностям достатньо заняти
зручне становище при читанні, а також забезпечити
достатнє освітлення.
- Що робити, коли існує
припущення, що головний

біль виник унаслідок травми?
- Коли йдеться про незначну травму, головний біль
минає впродовж кількох годин. Якщо біль продовжується
більше доби, слід звернутися
до медустанови. Якщо ж після травми ви втрачали свідомість хоча б на кілька секунд,
або ви не пам’ятаєте обставин
цієї пригоди, то до лікаря треба звертатися негайно! Якщо
вас нудить і хочеться блювати,
також - не гайте часу!
У більшості випадків спеціального лікування ви не потребуватимете. Вам призначать знеболюючі препарати й
кілька днів побудете під наглядом лікарів.
Чим
достовірніша
комп’ютерна томографія у
порівнянні з іншими традиційними методами обстеження голови?
- На відміну від звичного рентгену КТ виявляє зміни
м’яких тканин. А також дозволяє побачити пухлини і тромби. У процесі компьютерної
діагностики отримують сотні
рентгенограм, які робляться по
мірі того, як камера обертається навколо тіла пацієнта. Отримані дані вводять у комп’ютер,
який монтує їх у серію послідовних чітких зображень досліджуваної області.
- А мігрень це - вигадка
чи цілком реальна хвороба?
- На жаль, мігрень - це
брутальна реальність, яка
проявляється сильними регулярними головними болями.
Природа цього захворювання
досі залишається остаточно
нез’ясованою. Втім засоби
боротьби з недугою широко
відомі, і будь-який терапевт
чи невропатолог зможуть порадити вам конкретні медикаментозні засоби для усунення
болісних відчуттів.
І наприкінці хочу порадити не ставитися презирливозневажливо до головного
болю. Адже він може сигналізувати вам про наявність
серйозних загроз вашому
здоров’ю та навіть життю.

ГОСПОДАРЯМ - НА ЗАМІТКУ

•
•
•
•

• Якщо перед тим, як запалити свічки, вмокнути їх у солону воду (а
краще потримати у ній приблизно годину), вони не обпливуть і горітимуть значно довше.
• У кожну ванночку для льоду можна покласти ягоду з варення або
компоту, залити водою і поставити у морозильник. Виходять ефектні
кубики льоду, які прикрасять будь-який святковий коктейль.
• Якщо у висячий замок затікає вода і він іржавіє, можна на його
дужки надіти гумові колечка.
• Суп-пюре можна заправити розмоченим у бульйоні м’якишем,
натертим на тертушці, щоб надати йому необхідної густини. Такі супи
після заправки кип’ятити не можна.

У ВЛАСНОМУ ДВОРІ

ЗИМОВИЙ РАЦІОН ГУСЕЙ
На відміну від іншої свійської птиці, гуси добре засвоюють, тобто перетравлюють клітковину. Тому до їхнього
зимового раціону треба вводити значну кількість соковитих і грубих кормів
— кормових буряків, гарбузів, картоплі,
моркви, капусти, їх згодовують птиці у свіжоподрібненому вигляді до 400
грамів на кожну голову на
день. Але буряки треба
давати у суміші, в якій їх
має бути не більш як 150
грамів.
Важливим компонентом у будь-яких комбінованих кормах для гусей є
кукурудза. Її вміст може
становити до 60 відсотків
загальної маси.
Основним кормом для
гусей взимку може служити борошно з бобових трав
та іншого різнотрав’я.
Його дають у великих кількостях, що поліпшує несу-

чість. Добова норма кормів при такому
виді годівлі сягає 800-1000 грамів. Але,
безперечно, основним енергетичним
джерелом є зернові корми. Гуси добре
поїдають овес, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, а також люпин, горох. Овес, ячмінь
і просо краще згодовувати у пророщеному
вигляді по 100 грамів на
кожну голову.
Гусенят взимку краще годувати комбінованим силосом — до
200 грамів на добу.
Це може бути суміш
подрібнених
качанів
кукурудзи
молочновоскової стиглості та
моркви з гичкою, отави
багаторічних трав, буряків і картоплі. Загальна вологість маси не
повинна перевищувати
70 відсотків, рівень подрібнення компонентів
— 0,5-1 см.
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САМЕ ЧАС ЗГАДАТИ
ПРО НАСІННЯ
У січні можна провести ревізію квіткового насіння, а наприкінці місяця
підготувати цибулинні культури - тюльпани, нарциси, гіацинти для лютневої
вигінки. Не забудьте і про овочеве насіння. Адже, перш ніж воно ляже у землю, його треба викохати, зберегти. Це повинно бути насіння не випадкових, а
районованих високоврожайних сортів. Саме воно позбавить від додаткових
витрат і дасть повноцінний урожай.
Багато власників ділянок намагаються закупити насіння як можна
більше. Насправді, двох-трьох пакетиків насіння одного сорту цілком досить для городу.
Норми посіву найпопулярніших
культур з розрахунку на 10 кв.м:
морква і петрушка 4,5-6 г; кріп на
зелень при суцільному посіві 25 г; кріп
рядками для засолки 12 г; огірки
5-8 г; кабачки і патісони 4 г; редиска 15-20 г; салат 3 г; щавель 3-4 г;
квасоля 106 г; гарбуз 2,5-4 г; цибулячорнушка на ріпку 5-10 г, а на насіння
50-100 г.
Багато хто запасається насінням на кілька років. Це не завжди
виправдано. Наприклад, насіння
огірків дає найбільший урожай на
четвертий рік, термін зберігання
при температурі до 12 градусів для
насіння огірків, гарбузів, кабачків,
патисонів - 6-8 років, капусти і томатів - 4-5 років, гороху, квасолі,
редьки - 3-6 років, моркви, буряка,
ріпи, салату, шпинату, цибулі, петрушки, ревеню, кропу - 2-3 роки,
пастернаку і селери - 1-2 роки.
Насіння, що залишилося від посіву зберігають у поліетиленових
мішечках.
Не забудьте перед посадкою перевірити якість насіння. Його треба

ГОТУЄМО РАЗОМ

кинути у солону воду (2 столові ложки солі на 1 л води). Хвилин за п’ять
“пусте” спливе.
Після цього - обеззараження,
профілактика захворювань, загартування. Сонце - найкращий санітар:
після обеззараження насіння сонячними променями підвищується і
прискорюється їх схожість. Насіння
капусти прогрівають у воді 20 хвилин, підтримуючи температуру 48-50
градусів. Насінню моркви потрібна
температура 52-53 градуси. Перегрівати не можна! Потім - хвилини на
2-3 - у холодну воду. Підсушити до
сипучості. Насіння помідорів і огірків
20 хвилин слід потримати у 1%-му
розчині марганцевокислого калію,
після чого промити у чистій воді.
Насіння моркви, петрушки, буряка, цибулі за два дні до посіву замочують у воді кімнатної температури, щоб вона їх ледве прикривала.
Корисно також замочувати на добу
у розчині борної кислоти або марганцевокислого калію (0,2 г на 1 л
води).
До речі, якщо замочити насіння
у сніговій, талій воді, це прискорює
сходи і підвищує врожайність, наприклад, капусти і огірків на чверть!
Перевірено. Та й розсада краще росте, якщо її поливати талою водою.

ЧАС БУРЯКІВ

ІКРА БУРЯКОВА З ГРИБАМИ

500 г буряка, 3 зубчики часнику, 200 г маринованих маслюків, 200 г майонезу, 10 волоських горіхів.
Буряк зварити, почистити натерти на великій тертушці. Дрібно порізати або натерти на
дрібній тертушці 3-4 зубчики часнику і змішати
з буряком. Дрібно порізати мариновані маслюки, перемішати з буряком і часником. Заправити майонезом. Можна додати 10 подрібнених
волоських горіхів.

І КРА БУ РЯКОВА З СИ Р О М

600 г буряка, 100 г моркви, 100 г кореня
селери, 100 г плавленого сиру, 100 г ріпчастої цибулі, 3 зубчики часнику, 60 г олії, перець,
сіль.
Обчищені буряк, моркву, селеру залити холодною водою, зварити до
м’якості, потім охолодити і протерти через сито або на дрібній тертушці разом з плавленим сиром. У масу додати дрібно нарізану цибулю і часник, заправити олією, посолити, поперчити і прикрасити гілочками зелені.

БУРЯК ТУШКОВАНИЙ З КВАШЕНОЮ КАПУСТОЮ

500 г буряка, 400 г квашеної капусти, 2 цибулини, 4 столові ложки олії, 1
столова ложка томату-пасти, сіль, чорний перець, зелень кропу.
Печений буряк почистити, нарізати соломкою, обсмажити на олії разом з
нарізаною цибулею. Квашену капусту віджати, тушкувати під кришкою на олії
з додаванням томату-пасти. Потім з’єднати капусту з буряком, приправити
за смаком сіллю та перцем. Посипати дрібно нарізаною зеленню.

КЛУМБА
НА ПІДВІКОННІ

П’ЄДЕСТАЛ
ДЛЯ КВІТКИ
Настала важка пора для
кімнатних квітів. Щоб коріння рослин не страждало від
перепаду температур і холоду, їх варто встановлювати на невисокій (2—3 см)
дерев’яній або пластмасовій підставці. Невеликі горщики корисно помістити в
інші, порожні, трохи більші
в діаметрі. Кожен такий подвійний горщик виконуватиме роль термоса.
Поливати квіти взимку треба не так часто, як в
інші сезони — після того як
верхній шар землі в горщику підсохне. Воду беруть
відстояну, кімнатної температури або на 2—3 градуса
вище. Якщо поверхню землі періодично рихлити, то
поливати можна ще рідше.

БАБУСИНІ РЕЦЕПТИ

МАЛИНА ЗНЕШКОДИТЬ ГЕРПЕС

Гілочки малини містять речовини, які вбивають віруси, що спричиняють лихоманку на губах. Поріжте гілочки
на палички завдовжки 2 см. Промийте в киплячій воді і
розжуйте до утворення кашки та прикладіть до губ.

ЧОРНОСЛИВ ЇЖТЕ ЩОДНЯ

Чорнослив (сушені плоди чорної сливи) поліпшує стан
шкіри, має антибактеріальну дію, допомагає в боротьбі з
онкологічними захворюваннями. Також він містить велику кількість антиоксидантів, які підвищують імунітет. Чорнослив практично повністю зберігає корисні речовини,
які входять до складу свіжої сливи.
Уживаючи щодня чорнослив, ви не тільки оздоровите
свій організм, а й позбудетеся зайвих кілограмів.
Єдине застереження: оскільки переважну частину
вуглеводів, що містяться в сливі, становить глюкоза, вона
не реко мендується до вживання у великих кількостях при
захворюванні на цукровий діабет.

ЦИКОРІЙ ДОПОМОЖЕ ПРИ КОЛЬКАХ

При кольках народна медицина рекомендує приймати наступний збір: трава звіробою, трава деревію, трава
цикорію. Усього беруть нарівно, подрібнюють і перемішують. Столову ложку суміші заливають 300 мл окропу й настоюють протягом години. Настій проціджують і п’ють по
1/2 склянки З рази на день

№ 5 29 січня 2010 р.
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Щ И Р О С Е Р Д Н І
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

Президія районної організації ветеранів
України сердечно поздоровляє із ювілейною датою
- 80-річчям від Дня народження
НАГОРНУ Пелагею Кузьмівну з Копилова
та БЕЛІНСЬКОГО Петра Степановича
з Ясногородки.
Щиро бажаємо Вам щастя, міцного здоров’я, добра, тепла та всього сповна. А також достатку, миру, злагоди, радості та добробуту.
Хай сонечко дарує Вам життя,
І завжди поруч будуть рідні люди.
Нехай спокійним буде майбутття
І сьогодення хай прекрасним буде!

*****

Сердечно і уклінно поздоровляємо із ювілейною
датою - 60-річчям від Дня народження дорогого батька та дідуся
КОЛОСОВСЬКОГО
Леоніда Іполитовича із села Кодра-Торф.
Від усієї душі та щирого серця бажаємо Тобі, наш рідний, міцного здоров’я,
радості, успіхів, щастя, тепла та взаєморозуміння, родинного затишку, миру,
злагоди і добра.
Діти та онуки.

*****

Нехай цей морозний січневий день сонцем посміхнеться і подарує радість, тепло та добро нашому
дорогому імениннику – чоловіку та батьку
ЧЕРЕВКУ Івану Петровичу
з нагоди 55-річчя від Дня народження.
З цієї нагоди щиро йому зичимо:
Нехай Твоє життя квітує
буйним цвітом,
І день народження приходить
знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком –
Міцне здоров’я, щастя, злагоду
й любов!
Дружина та діти.

Колектив Ситняківської ЗОШ щиро вітає з 70річчям від Дня народження чуйну людину, прекрасного педагога, ветерана освітянської ниви
КОПИЛ Ганну Степанівну.
Шановна ювілярко! Все своє трудове життя присвятили Ви дітям - їх творчому зростанню, вихованню
в них почуття прекрасного. Хай виплекана в їх душах
мелодія добра завжди озивається до Вас
вдячністю та любов’ю.
Хай кожен день приносить
радість в хату,
А учні щиро дякують за навчання.
Хай буде щастя у житті багато,
Міцним здоров’ям наділя земля!

*****

Серцями, сповненими найкращих почуттів та найсердечніших побажань, поздоровляємо з нагоди ювілейної дати - 70-річчя від Дня народження нашу дорогу, рідну іменинницю
КИРИК Галину Іванівну з Великого Карашина.
Зичимо щиро, аби цей чудовий зимовий день дарував віднині і довіку тільки радість, душевний спокій,
безмежне щастя, достаток, мир та злагоду.
Міцного Вам здоров’я на багато
літ та усіляких гараздів.
Нехай всі дні рясніють добротою,
Любов’ю серце повниться святою,
Не гасне іскра радості в очах,
Щасливим буде Ваш
життєвий шлях!
Сестра Зіна з сім’єю.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34;
067-407-21-28; 0412-44-97-01 .

Наші сердечні і сонячні вітання шлемо з нагоди
ювілейної дати – 40-річчя від Дня народження дорогому імениннику
ТЕРЕЩЕНКУ Ігорю Анатолійовичу.
Бажаємо, рідний наш, аби кожен день дарував
Тобі радість, повнив здоров’ям, щоб у домі завжди
панували добробут, щастя, мир та злагода, а на серці
– добро, тепло та душевний спокій.
В цей день Тобі ми зичимо добра,
Щасливою хай буде Твоя доля,
Хай мир, достаток, благодать
До Твого стеляться порога.
Нехай здоров’я й сили прибувають,
Нехай до серця старість не спішить,
Щасливий Ти, бо люди поважають,
Багатий, бо добро в душі дзвенить.
Нехай Бог Тебе благословляє
Та многих літ Тобі він посилає!
Твоя любляча родина, близькі.

*****

Цієї чудової зимової пори - 1 лютого відзначатиме
свою ювілейну дату - 50-річчя від Дня народження оператор газової котельні Маковищанського НВО
ПРОКОПЕНКО Олександр Якович.
Тож з такої прекрасної нагоди колектив НВО адресує йому найтепліші привітання.
З чистої роси і джерельної води на добру сотню літ зичимо Вам міцного здоров’я, невичерпної наснаги та усіляких життєвих гараздів. Нехай
лише світлі й радісні сторінки наповнюють книгу
Вашого життя, а воно дарує Вам щастя, любов,
мир, злагоду достаток та благополуччя.

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

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

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

ПП “НАТАЛ-ТРЕЙД“

ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ «ПРО ПОГОДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ
З УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ І СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шлягромадські слухання по кожному будинку окремо із співвласниками.
хом державного регулювання господарських відносин
Перед прийняттям рішення щодо погодження тарифу проводиться оприлюдПроблемою, на вирішення якої спрямована дія даного рішення виконкому
нення проекту регуляторного акта для одержання зауважень і пропозицій від
Бишівської сільської ради, є відсутність встановлених тарифів на послуги з
громадськості.
утримання житлових будинків і споруд та прибудинкової території, виконавцем
5. Обґрунтування можливості досягнення визначеної цілі у разі прияких визначено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Бишівйняття регуляторного акта
сервісцентр» (рішення виконкому №231-27 від 3.ХІІ.2009 року).
Прийняття регуляторного акта зробить виробництво вищезазначених послуг
Відсутність утримання житлового фонду та прибудинкової території порушує
беззбитковим, дозволить підприємству збільшити обсяги робіт з поточного реправо мешканців на забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежимонту та профілактичних робіт, впровадження-енергозберігаючих заходів для
лих приміщень в будинках і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибуналежного утримання житлового фонду створити запас комплектувальних дединкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків
талей та матеріалів для оперативнішої ліквідації аварій. Також дасть можливість
і правил згідно із законодавством;
акумулювати кошти для розрахунків за послуги сторонніх підприємств і органіДотримання вимог законодавства щодо процесу встановлення тарифів на
зацій, необхідних для забезпечення безперервності технологічних процесів.
житлово-комунальні послуги, а саме - прозорість усіх його складових з визнаГоловним зовнішнім фактором, який негативно може вплинути на дію акта,
ченням вартості кожної з них та обов’язковим економічним обґрунтуванням зазалишається інфляція, ріст вартості енергоносіїв, паливно-мастильних матерібезпечить цільове використання коштів державного бюджету на надання пільг
алів, постійна не стовідсоткова сплата частини населення за спожиті житловонаселенню на оплату зазначених послуг, які здійснюються з місцевих бюджетів
комунальні послуги.
за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету.
На підприємстві проводитиметься щомісячний моніторинг відшкодування
2. Визначення цілі державного регулювання
тарифів фактичним затратам на виробництво послуг для різних категорій споЦіллю прийняття регуляторного акта є встановлення тарифів на послуги з
живачів.
утримання житлових будинків і споруд та прибудинкової території, які надава6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта
тиме сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Бишів-сервісцентр».
Вигоди
Витрати
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначеДержава Забезпечення інтересів населен- Компенсації, що
ної цілі
Альтернативним способом досягнення зазначеної цілі у разі затвердження
ня та суб’єкта господарювання
виплачуються з бюджетів
тарифів нижчими від розміру затрат на їх виробництво є відшкодування викон- СОК
Збільшення
обсягів віль- Витрати на оборотні активи (макомом Бишівської сільської ради з бюджету ради різниці між діючим розміром «Бишівних оборотних коштів
теріали тощо) та документацію,
тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг сервіс»
які необхідні для підготовки та
відповідно до статті 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” та
виконання регуляторного акта
статті 191 Господарського кодексу України.
Штрафні санкції, внески до різ4. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв’язання
них «фондів» тощо
проблеми і відповідних заходів
Відповідно до статті 382 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) власни- Населення Забезпечення рівня та якості Витрати на оплату послуги
послуг
кам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на
Покращення стану навколишправі спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні
конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання
нього природного середовища
за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а
Вигоду отримують три основних макро-групи: і держава, і підприємство
також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників (суб’єкт господарювання), і населення.
квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому
будинку. При цьому статтею 369 Кодексу визначено, що співвласники майна,
7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного
що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо
акта
інше не встановлено домовленістю між ними. Статтею 322 Кодексу власник
Строк дії акта - 11 місяців з 1 березня 2010 року по 1 лютого 2011 року. В
зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлеразі зміни протягом установленого строку дії тарифів на вищезазначені послуги
но договором або законом. Нині законодавство не містить норм, які звільняли
вартості їх складових, підприємство здійснить коригування тарифів відповідно
співвласників багатоквартирного будинку власника від обов’язку його утримудо чинного законодавства.
вати. На виконання зазначених норм Кодексу власник житла може укласти від8. Визначення показників результативності регуляторного акта
повідний договір із виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та приПрийняття даного регуляторного акта дозволить підприємству
будинкових територій. Такі відносини відповідатимуть нормам Закону України
виробляти вищезазначені житлово-комунальні послуги без збитків, забезпе«Про житлово-комунальні послуги» (далі - Закон).
чити належне утримання багатоквартирного житлового будинку та прибудинОсновна категорія споживачів - мешканці багатоквартирних будинків: власкової території.
ники, співвласники, наймачі, орендарі окремих житлових і нежитлових примі9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстещень будинку, які проживають у будинку. Затвердження тарифів у розмірі, що
ження результативності регуляторного акта
покриватиме 100 % затрати підприємства на їх виробництво, не вплине на фіПовторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено
нансовий стан соціально-незахищених верств населення.
в жовтні 2010 року.
Держава шляхом надання субсидій громадянам цієї категорії та пільг відшкоВідстеження результативності акта буде здійснюватися шляхом аналізу обдовує затрати виконавцям житлово-комунальних послуг.
лікових документів, статистичної звітності підприємства та опитування мешТариф на вищезазначені житлово-комунальні послуги сформовано відповідканців. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта
но до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
забезпечується виконкомом Бишівської сільської ради.
прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УкраА. Л. ШВИДКИЙ,
їни від 20.05.2009 № 529. На виконання норми зазначеного Порядку проведено
голова СОК «Бишів-сервісцентр».

ЗАГУБЛЕНИЙ державний
акт на право приватної власності на земельну ділянку
серії ЯИ №721475, виданий
17 грудня 2009 року (ідентифікаційний №2948717860)
управлінням Держкомзему
у Макарівському районі по
Липівській сільській раді на
ім’я СОЛОВЙОВОЇ Наталії
Анатоліївни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ
договір
купівлі-продажу житлового
будинку з надвірними будівлями, який знаходиться
в селі Андріївка по вулиці
Чапаєва, 60, виданий на
підставі рішення виконкому
Андріївської сільської ради
№237 на ім’я КУЗЬМЕНКО
Віри Іванівни, вважати
недійсними.

Адміністрація та трудовий колектив Макарівської ЗОШ №1
глибоко сумують з
приводу передчасної
смерті вчителя
ЛУТАКА
Миколи Петровича
і висловлюють щирі
співчуття рідним та
близьким покійного.
Колектив Макарівської
ЗОШ №2 висловлює
глибоке співчуття вчителю музики Янковській Людмилі Вацлавівні з приводу тяжкої
втрати - смерті матері
ЯНКОВСЬКОЇ
Ольги Миколаївни.
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ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04)
Розпочатi на цьому тижнi
справи можуть розвалитися
без вашої в тому провини,
тому не перенапружуйтеся
самi i не заводьте даремно оточуючих. Вiдпочиньте i вiдновiть сили,
якщо є можливiсть. У середу новi
знайомства можуть мати неприємне
продовження, так що обмежте контакти i захищайтеся вiд сторонньої
дiї. В п`ятницю ви зможете домогтися прихильностi долi, вам потрiбно
набратися рiшучостi для серйозного
кроку. Субота може бути пов`язана з
одкровеннями i отриманням нових
знань.
Сприятливi днi: 2, 7;
несприятливi: 1.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Намагаючись
підкорити гори на своєму шляху, ви
можете трохи не розрахувати i переоцiнити свої сили.
Бiльше цiкавтеся проблемами своїх
колег i пiдлеглих - тодi вашi зусилля
не пропадуть даремно. Вiд ситуацiї,
що склалася, ви, згiдно прогнозу зiрок, тiльки виграєте. Не треба
винити себе в тому, що змiнилися
вiдносини з деякими колегами, адже
вашим вдачам нинi можна тiльки позаздрити. Настає вдалий час для
тих, кому необхiдно перейти на нову
роботу.
Сприятливi днi: 4, 6;
несприятливi: 7.

СКОРПIОН (24.10-22.11).
На цьому тижнi вас може
охоплювати багато iдей i
проектiв, проте бiльшiсть
з них, ймовiрно, виявляться нежиттєздатними i вiдiрваними
вiд реальностi. У четвер у вас може
з`явитися бажання почати все спочатку: або ви вирiшите кардинально змiнити iмiдж, або перебудувати
будинок, або безжально викинути
все, що копилося роками. П`ятниця
порадує несподiваними прибутками
або знахiдками. У суботу з`явиться
можливiсть застосувати теоретичнi
знання на практиці - i результати порадують вас.
Сприятливi днi: 3, 5;
несприятливi: 6.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi вам
необхiдно твердо стати на
ноги i розпочати масштабний
наступ практично у всiх життєвих сферах. Пiдтримка начальства або вищестоящих iнстанцiй дозволить позбавитися ворожнечi та
iнтриг. У четвер вас порадують новини. У суботу зiрки передбачають вам
тотальну зайнятiсть: ви самi не залишите собi нi хвилини вiльного часу,
будуючи плани i ставлячи перед
собою новi цiлi. А ось недiлю краще
цiлком присвятити повноцiнному
вiдпочинку.
Сприятливi днi: 3, 6;
несприятливi: 5.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).
На цьому тижнi з`явиться
реальна
можливiсть
для
корекцiї своєї долi, внесення
в неї чогось нового, незвичайного. Довiртеся своїй iнтуїцiї - i
вона вас не пiдведе. Якщо в своїх
планах ви придiлите належну увагу iнтересам дiлових партнерiв,
це сприятливо вiдобразиться на
вашому авторитетi. Намагайтеся не пов`язувати себе жодними
обiцянками - будьте обачливiшими,
щоб уникнути непорозумiнь. Якщо
ви збираєтеся у вiдпустку, то її добре провести в комфортному для
вашого свiтовiдчуття мiсцi.
Сприятливi днi: 6;
несприятливi: 5.

РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi можна
порадiти вашим кар`єрним
вдачам. Ви оточенi людьми,
якi готовi багато чого зробити
для вас i разом з вами - але тiльки не
за вас. Понедiлок вдалий для поїздок
i подорожей, вiдряджень i переїздiв.
Цього дня вам знадобляться такi
якостi, як терплячiсть, стриманiсть i
розсудливiсть. У вiвторок ймовiрним
є надходження нової iнформацiї, яка
зацiкавить вас. Друга половина тижня буде спокiйнiша i гармонiйнiша.
Сприятливi днi: 6;
несприятливi: 1.
ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi не слiд робити зайвих рухiв. Суєта лише
натомить, спокiй же допоможе багато в чому розiбратися.
Побережiть здоров`я, але не розслабляйтеся зовсiм. У середу не
дивуйтеся думкам фiлософського
характеру - цей день для роздумiв
i духовного зростання. В п`ятницю
можливим є тертя у вiдносинах з
дiловими партнерами не через вашу
вину. Дочекайтеся, поки пристрастi
заспокояться, i захопiть iнiцiативу в
свої руки.
Сприятливi днi: 6, 7;
несприятливi: 3.
ДIВА (24.08-23.09)
Будьте
передбачуванiшими, не переоцiнюйте
своїх можливостей на початку тижня. У понедiлок
вам може здатися, що ви зi всiм
справитеся, але результати дня,
ймовiрно, розчарують вас. Тиждень сприятливий для дiлових поїздок, зустрiчей i подорожей. У
четвер прислухайтеся до голосу
своєї iнтуїцiї: вона пiдкаже вам,
як правильно зробити вибiр. Цього дня ви зможете легко вирiшити
будь-яку проблему самостiйно. У
суботу варто не тiльки планувати,
але й починати реалiзовувати задумане.
Сприятливi днi: 7;
несприятливi: 2.

ПОСМІХНІТЬСЯ

1-7 ЛЮТОГО 2010 РОКУ
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).
На цьому тижнi вдача супроводжуватиме вас. Придiлiть
собi бiльше часу. Зараз можна
дозволити собi змiну iмiджу
або потурання власним примхам.
Можливим є просування по службi за умови, що ви проявите мудрiсть
i дипломатичнiсть. У понедiлок
прагнiть уникати конфлiктної ситуацiї.
У вiвторок краще не попадатися на
очi начальству, а важливу розмову з
ним бажано запланувати на четвер.
У п`ятницю не варто ризикувати:
бережiть здоров`я, спробуйте дотримуватися обережностi.
Сприятливi днi: 6, 7;
несприятливi: 4.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).
За всiма ознаками - ви на
порозi великих змiн. Настає
складний i вiдповiдальний
тиждень. Деякi представники знаку зважаться на кардинальну змiну зовнiшнього вигляду. Таке
рiшення пiде тiльки на користь. У
четвер багато чого може дратувати i виводити з себе, i впоратися
з емоцiями буде непросто. Намагайтеся, щоб вiд прояву почуттiв не
постраждали оточуючi. В п`ятницю
краще взяти iнiцiативу в свої руки,
швидко приймати рiшення i доводити розпочате до кiнця.
Сприятливi днi: 7;
несприятливi: 1.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).
На цьому тижнi ваша
активнiсть буде близька до критичної. Стримайте нетерпiння
- вiд цього покращає настрiй.
Порада, одержана вiд близького друга, допоможе знайти вихiд зi скрутної
ситуацiї. В середу ваш успiх залежатиме вiд зацiкавленостi в результатi
i готовностi проявити iнiцiативу. В
четвер ви блискуче справитеся з
назрiлими проблемами. П`ятниця
може принести несподiвану свободу
дiй, про яку доведеться пошкодувати,
- тримайте себе в руках.
Сприятливi днi: 4;
несприятливi: 2.
РИБИ (20.02-20.03).
На цьому тижнi варто зайнятися своєю зовнiшнiстю:
це хороший час для оновлення
iмiджу. Може з`явитися низка бажаючих стати вам другом - про
всяк випадок не допускайте їх до себе
надто близько. У понедiлок натиск i
енергiя можуть дати гiдний результат.
У вiвторок, радiючи успiшним дiям, ви
можете прийняти недостатньо продумане рiшення. Деяка пiдозрiлiсть у середу буде цiлком доречною, оскiльки
вашi таємнi недоброзичливцi можуть
будувати плани проти вас.
Сприятливi днi: 7;
несприятливi: немає.
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- У жовчному міхурі у вас камені, у сечі пісок, у легенях вапно ...
- Лікарю, скажіть, де в мене глина, і я почну будуватися!

* шість
* *годин тримається. А
- Купила помаду, яка
вона мені губи стягує!
- Вона не стягує, це вона так за них тримається.

* * * блондинка з переДо травматолога приходить
бинтованою рукою і ногою:
- Що з вами сталося?
- Я включила пилосос, а він мене струмом ударив у руку.
- А з ногою що?
- Я його теж вдарила ...

- Собака не винувата, курей прив’язувати треба...

* * *...
- Мій чоловік - як сонечко
- Тобто?! ..
- Увечері пропадає - вранці з’являється.
* * *

Я симпатична, без шкідливих звичок, не курю,
не гуляю, не працюю...

* * *

Ось чому, як чоловік лицем в салат впав - алкоголік, а як жінка - так маску наклала омолоджуючу?

* * *

Я коту наждачку на лапу приліпив, він тепер не
тільки вмивається, а й голиться.

* *запитує
* у мами:
Маленький черв’ячок
- Мамо, а ми можемо жити у великих смачних
яблуках?
- Так, сину!
- А у великих запашних грушах?
- Також можемо.
- То чому ж ми живемо у г...ні?
- Батьківщину, сину, не вибирають!

Ой, як холодно!

* * *

Спочатку батьки заставляють дитину ходити і
говорити, а весь останній час, поки вона не подорослішає, намагаються змусити її сидіти і мовчати.

* * *

Найбільше брешуть перед виборами, сексом і
після риболовлі.

Крижаний автомобіль.

* * *

Ранок. Виходить мужик на ганок, потягується і
позіхає. Сусідка репетує:
- Вась, твій Полкан п’ять моїх курей задавив!
Мужик, продовжуючи потягатись і позіхати,
спокійно відповідає:

СПРАВЕДЛИВО!

ТОВСТУНИ ПЛАТЯТЬ
УДВІЧІ БІЛЬШЕ
З 1 квітня 2010 року огрядні люди зможуть літати літаками авіакомпанії Air France лише в тому
випадку, якщо сплатять за два місця в салоні.
Єдине послаблення, яке керівництво авіакомпанії допустило щодо повних клієнтів, - їм обіцяють зробити 25-відсоткову знижку при купівлі
другого квитка, передає Associated Press. Квитки
за новими правилами продаватимуть з 1 лютого.
Адміністрація авіакомпанії аргументує не
дуже популярне рішення турботою про безпеку
пасажирів. “Нам необхідно впевнитися в тому,
що спинка крісла може вільно підніматися і опускатися, і що всі пасажири надійно пристебнуті
ременями безпеки”, - цитує слова представника
“Air France” видання “Sydney Morning Herald”. Перевізник обіцяє повернути товстому пасажирові
вартість другого квитка, якщо в салоні літака виявляться вільні місця.
Деякі авіакомпанії пішли у питаннях “боротьби
з огрядністю” ще далі й почали звільняти повних
стюардес.

НАЙ-НАЙ

СПЛЕЛИ 585-МЕТРОВИЙ ШАРФ

Активісти добродійних організацій із зібраних
для потреб дітей соціально незахищених категорій сплели шарф довжиною 585 метрів і простягли
по Приморському бульвару - від пам’ятника Дюку
де Рішельє до пам’ятника Пушкіну. Акція отримала
назву: “Метри тепла - шарф Одесі від одеситів”.
Матеріал для акції давали не тільки одесити,
але і жителі інших регіонів України, а також Росії,
Молдови та країн Балтії. До складу своєрідного
місцевого рекорду увійшли більш ніж 500 маленьких шарфиків.
Після акції шарфи роз’єднали і подарували
дітям-сиротам.

МАНДРІВНИКИ ТА МАНДРИ

ЗА ДОПОМОГОЮ СОНЦЯ І ВІТРУ
Інженер Марк Мюллер зі Швейцарії має намір
об’їхати світ на унікальному транспортному засобі,
який зовсім не використовує паливо і працює лише
від сонячних батарей і вітрогенератора.
Марк Мюллер і його товариш планують подолати близько 40 тис. км, проїхавши територією 30
країн. Мета ентузіаста - продемонструвати можливості відновлюваних джерел енергії.
Вдень машина працюватиме від сонячних панелей, а вночі для зарядки акумуляторів використовуватиметься вітровий генератор. У мандрівку
по світу Марк Мюллер планує відправитися навесні цього року.

СУДОКУ

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