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::: ОФІЦІЙНО :::
ПРО ДОРОГИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕПЛОМ ТА ІНШЕ
Голова райдержадміністрації Я.В.Добрянський провів засідання апаратної
наради з керівниками установ і організацій району. На ній відбулася розмова про
стан готовності до зимового утримання
доріг у районі, тепловий режим в освітніх
закладах, стан та перспективи розвитку
позашкільної освіти, подолання дитячої
бездоглядності та безпритульності, профілактичні заходи, що вживаються для
недопущення скоєння злочинів неповнолітніми на території району.

КОМІСІЯ РОЗГЛЯНУЛА ЗАЯВИ
Заступник голови райдержадміністрації О.М.Гуменюк та начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
Т.В.Шумак провели засідання комісії
з питань захисту прав дитини, під час
якого розглянуто 28 заяв щодо надання
дозволів на дарування житла неповнолітнім, позбавлення батьківських прав,
призначення піклування над дітьми, які
мають статус, встановлення опіки над
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та надання
дозволу на реєстрацію малолітніх за місцем проживання батьків.

СЕСІЯ ЗАТ ВЕР Д ИЛА СКЛАД ПО СТІ Й НИ Х К О МІ СІ Й
7 грудня відбулося пленарне засідання другої сесії районної ради VI скликання. У її роботі
взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації А.Ю.Гріненко, керівники управлінь
райдержадміністрації, сільські та селищні голови. Перед початком роботи сесії голова районної ради В.М.Гудзь та перший заступник голови
райдержадміністрації А.Ю.Гріненко привітали її
учасників з десятою річницею Дня місцевого самоврядування, побажали депутатам та сільським,
селищним головам міцного здоров’я, плідної роботи на благо Макарівщини, незалежної України та
вручили грамоти від районної ради та райдержадміністрації з нагоди свята Рожівському сільському
голові М.В.Чапіку, Кодрянському селищному голові Т.В.Гапоненко, Королівському сільському голові
О.А.Підвисоцькій.
Сесія розглянула ряд питань. По першому про
утворення постійних комісій, затвердження їх складу
та обрання голів постійних комісій виступив голова
районної ради В.М.Гудзь. Сесія розглянула і затвердила положення про постійні комісії. Він також виступив з пропозицією про утворення президії ради та затвердження положення про неї.
«Про затвердження регламенту роботи районної ради» та «Про утворення комісії районної ради з
питань поновлення прав реабілітованих» доповів заступник голови районної ради О.М.Майстренко.
З розглянутих питань сесія прийняла відповідні
рішення.

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ VI СКЛИКАННЯ:
з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів Макарівської районної ради VI скликання (голова комісії Лідія Василівна Расюк);
з питань соціально-економічного, інвестиційного розвитку, капітального
будівництва, архітектури та інших інфраструктур району (голова Володимир Григорович Пітатілєв);
з питань бюджету та фінансів (голова Юрій Сергійович Клітинський);
з питань законності та правопорядку (голова Семен Григорович Ханін);
з питань агропромислового комплексу та земельних відносин (голова
Микола Олександрович Нечай);
з питань благодійності (голова Андрій Юрійович Єгоров);
з питань екології, ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та упорядкування діяльності, пов’язаної з геологічним вивченням надр і видобуванням корисних копалин (голова Ігор Богданович Корбецький);
з питань комунальної власності та приватизації розвитку, підприємництва, промисловості, транспорту та регуляторної політики (голова Микола
Андрійович Швидкий);
з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму (голова Олександр Борисович Цисаренко);
з питань освіти та культури (голова Надія Василівна Ащенко);
з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова
Петро Андрійович Сидоренко).
Інф. “М.в.“.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 ГРУДНЯ – ДЕНЬ БЛАГОДІЙНИЦТВА

«ПРОМІНЬ НАДІЇ» ДАВАТИМЕ
НАДІЮ ТИМ, ХТО НА НЕЇ
СПОДІВАЄТЬСЯ
В 12 країнах світу сьогодні працюють представництва міжнародної благодійної організації
«Надія і житло для дітей». Цим ми завдячуємо підданому Великобританії, військовослужбовцю, відставному полковнику Марку Куку. Він брав участь
у врегулюванні військових конфліктів, тож із власного досвіду знав, як страждають діти, позбавлені
батьківської опіки. Саме це й наштовхнуло його на
благодійництво. Шість років тому відділення представництва розпочало свою діяльність і на теренах Макарівщини. З регіональним координатором
проекту в районі Ольгою Мороз ця розмова.

Також саме завдяки
ініціативі та вкладеним коштам представництва почали діяти в кожній області
центри матері й дитини (на
Київщині у Фастові), які
взяли за мету попередити
відмову матерів від новонароджених дітей. Опинившись у складних життєвих обставинах, такі матері
з дітьми можуть тут жити
до року, їм допомагають
соціальні працівники, вони
навіть мають можливість
здобути освіту.

– Ольго Миколаївно, ливість жити в сім’ї, занаразі чимало соціальних лишивши стіни інтернатів
проектів тримаються лише і дитбудинків. Ми стали
на ентузіазмі й допомозі
добрих людей, а благодійництво все більше стає
справою престижною, в
якій публічні люди і політики шукають визнання
та авторитету. Наскільки
конкретна, дієва і результативна ваша робота?
– Наша робота – це не
якісь одноразові акції, а
систематична ціленаправлена турбота про дітей і
сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Приміром, у той таки дитячий будинок сімейний типу
Крушельницьких далеко не
Ольга Мороз та виконроб будівництва в Макарові
всі макарівці вірили, а він
виправдовує покладені на Центру надання соціальних послуг Віктор Луцик.
нього надії.
Державі ми теж довели,
До речі, повернення першопрохідцями в цій
дітей у сім’ї – це перший справі. Привернули увагу наскільки перспективний
проект представництва в суспільства до вкрай важ- цей напрямок соціальної
Україні. Нині в нашій дер- ливої і болючої проблеми. І роботи. Відтепер здійснюжаві створено 65 дитячих сьогодні вже держава взя- ємо методичну допомогу
будинків сімейного типу. ла цей напрямок роботи центрам.
Сотні дітей отримали мож- під свою опіку.
СТОР. 2.
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голови Макарівської районної ради
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ПРО СКЛИКАННЯ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ МАКАРІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

Відповідно до п. 9 статті 46 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні»:
1. Скликати третю сесію Макарівської
районної ради шостого скликання 17
грудня 2010 року в смт Макарів.
2. Засідання провести 17 грудня 2010
о 10-й годині за адресою: вул. Фрунзе, 32
(приміщення кінотеатру).
На розгляд засідання третьої сесії районної ради передбачається винести питання:
1.
Про
Програму
соціальноекономічного та культурного розвитку Макарівського району на 2011 рік.
2. Про внесення змін до рішення сесії
Макарівської районної ради від 14 травня
2010 року №551-22 – V «Про затвердження районного бюджету Макарівського району на 2010 рік».
3. Про Програму розвитку малого підприємництва в Макарівському районі на

2011 – 2012 роки.
4. Про встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб, які здійснюють
підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи на 2011 рік.
5. Про встановлення розміру фіксованого податку на 2011 рік.
6. Про делегування повноважень Макарівської районної ради VI скликання Макарівській районній державній адміністрації.
7. Про план роботи Макарівської районної ради на 2011 рік.
8. Про результати роботи Макарівського районного комунального підприємства “Землемір” за період з 11.11.2008
по 17.12.2010 рік.
9. Про затвердження технічних документацій з нормативно-грошових оцінок
земельних ділянок.
10. Різне.
Віктор ГУДЗЬ,
голова районної ради.

ГОТУЙТЕСЯ ДО ТЕСТІВ ЗА ШКІЛЬНИМ ПІДРУЧНИКОМ
Сьогодні вже відомі строки проведення незалежного тестування у наступному році
- випускники шкіл, які вирішили стати студентами вишів, зможуть пройти зовнішнє оцінювання з 2 по 24 червня. Таку інформацію оприлюднили в Українському центрі оцінювання якості освіти. ЗНО можна буде скласти з 12 предметів. Обов’язкові з української
та на вибір - математика або історія України.

БУДЬТЕ З НАМИ – ЧИТАЙТЕ «МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»!

Триває передплата „Макарівських вістей” на 2011 рік.
Якщо ви наш постійний читач, то знаєте, що районка ні разу не підводила
своїх читачів. Ми й надалі оперативно інформуватимемо вас про життя Макарівщини та його людей, надаватимемо, враховуючи читацькі пропозиції
та побажання, консультативну допомогу з найрізноманітніших питань, триматимемо в курсі цікавих новин області, країни, світу, астрологічних прогнозів, надаватимемо корисні поради в господарських справах. До вашої уваги
7 програм телебачення, реклама.
Щоб отримати газету уже з 1 січня 2011 року, завітайте до найближчого
відділення зв’язку й оформіть передплату.
П Е Р Е Д П Л АТ Н А В А Р Т І С Т Ь :
на один місяць - 6.57 грн.;
на три місяці – 19.71 грн.;
на рік - 78.84 грн.;
на шість місяців - 39,42 грн.
Наш індекс: 61291.
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“КРАЩЕ МЕНШЕ, ТА КРАЩЕ”

- ДЕВІЗ НАЙМОЛОДШОГО ЗА ВІКОМ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ У РАЙОНІ
Олександр Олександрович РОМАНЕНКО уродженець с.Ситняки. Йому
27 років. Після закінчення дев’яти класів навчався у Київському військовому
ліцеї імені І.Богуна, потім - у Національному університеті державної податкової служби України. Майже два роки працював у Приват-Банку. На виборах до місцевих органів самоврядування обраний сільським головою.
- Досить таки, я б сказала, несподіваний поворот у житті. Чому
вирішили балотуватися на посаду
сільського голови? - цікавлюся у
Олександра Олександровича.
- Сільське життя знаю з дитинства,
- розповідає співрозмовник. - Десь
за півтора місяця до виборів випала
нагода попрацювати секретарем ви-

моєму рішенні мене підтримали, насамперед, дружина, батьки.
- Яку кількість голосів отримали?
- 116 із загальної, хто взяв участь
у голосуванні. На 24 голоси обійшов
свого головного конкурента - Вікторію Семенченко. За неї проголосували 92 виборці.
- Що скажете про депутат-

конкому, тож, так би мовити, безпосередньо торкнувся проблем, які хвилюють односельчан. Переконався,
багатьом маю можливість допомогти
у їх вирішенні. Це й стало основним у
виборі, де далі працювати.
- Вас не зупинило те, що серед
п’яти кандидатів на посаду Ситняківського сільського голови Ви
були наймолодші за віком та й без
досвіду роботи в органах місцевого самоврядування?
- Звичайно, хвилювався. Але у

ський корпус, з яким доведеться
працювати?
- З 12 депутатів - половина працювали у попередньому скликанні.
Обрання їх знову свідчить про авторитет кожного серед односельчан.
Новообрані депутати прийшли з новими ідеями та бажанням зробити
наше село ще кращим. Поєднання
досвіду й ентузіазму, впевнений, дадуть плідні результати.
- Вашим попередником чимало зроблено для села: воно гази-

фіковане, має упорядковані дороги тощо. А які у Вас плани на
майбутнє?
- Я дотримуюсь девізу: “Краще
менше, та краще”. Тож грандіозної
програми не складав. Спрямовуватиму роботу відповідно фінансових
можливостей місцевого бюджету.
Наприклад, потрібно зробити капітальний ремонт сільського будинку
культури. Болючою проблемою залишається стихійні сміттєзвалища.
- Чи плануєте у селі організувати комунальну службу, яка б
займалася збиранням та вивезенням сміття?
- На жаль, поки що таких можливостей через фінансову скруту сільська рада не має.
- Наповнення бюджету є одним з головних напрямів роботи
сільського голови. Як будете це
робити?
- У селі, звичайно, поповнення
бюджету відбувається, насамперед,
за рахунок земельного податку. Шукатимемо й інші шляхи збільшення
доходів.
- Ви нещодавно приїхали з
курсів підготовки молодих кадрів
державної служби. На що націлювали там слухачів?
- Перш за все, наголошувалося
на роботі з людьми, вмінні находити
індивідуальний підхід до кожного. А в
цілому, можна сказати, чекає звичайна рутинна щоденна праця, в основу
якої має бути покладено піклування про людей, благоустрій села,
розв’язання наболілих проблем односельчан.
- Перед мешканцями свого
села Ви взяли велику відповідальність за його економічний,
соціально-культурний розвиток,
за добробут кожної родини. Як Ви
вважаєте, по плечах ноша?
- Час покаже. Але докладатиму
всіх зусиль, щоб оправдати довіру
своїх односельців.
Інтерв’ю Світлани ТРИГУБ.
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ПРИВІТАННЯ З ЄВРОПАРЛАМЕНТУ
ДО ДНЯ МІСЦЕВОГО CАМОВРЯДУВАННЯ

Голові районної ради В.М.Гудзю.
Голові райдержадміністрації Я.В.Добрянському.
Шановний пане Вікторе! Шановний пане Ярославе!
Як член Комітету зовнішніх відносин і заступник голови Делегації Парламентського комітету співпраці «Європейський Союз –Україна» я радо надсилаю вам мої привітання з приводу Дня місцевого самоврядування.
Європейський парламент, зокрема Група «Зелені/Європейський Вільний Альянс», бажають посилити співпрацю з Вашою країною i пiднести на новий рiвень відносини
України з Європейським Союзом. Ми переконані, що для
досягнення цієї мети важливо проводити демократичні
реформи у суспільстві і політичних інституціях, перш за
все - на регіональному рівні.
Регіональна нерівність між економічним і соціальним
розвитком центру і периферії становить одну з головних перешкод для успішної демократизації. Саме тому дотримання стандартів і практики Європейського Союзу у регіональному розвитку принесе величезну користь, перш за все,
народу України. Це також відповідає ідеї «Європи регіонів».
Бiльше того, ми переконані, що справжня влада і прогрес
повинні завжди йти знизу догори - від громад і регіонів - до
центру і голови держави. Так само в Європейському парламенті депутати представляють різні регіони.
В цей день я вітаю вас і всіх новообраних депутатів
місцевих рад.
Зрештою, готуючи це привітання, я був радий нагоді
дізнатися трохи більше про Україну. Зокрема, про те, що
Макарів – це батьківщина Димитрія Ростовського, і що православне священство працює разом з місцевими органами
самоврядування, наприклад, у Комісії з благодійності.
Я бажаю вам плідної і успішної праці задля демократичного відродження на місцевому рівні та його значущої
репрезентації на рівні національному.
З повагою,
Вернер ШУЛЬЦ,
член Комітету зовнішніх відносин, заступник голови
делегації Парламентського комітету співпраці мiж
Європейським Союзoм i Українoю.
P.S. Матеріал про перебування у Брюселі настоятеля храму Преподобної Параскеви Сербської села Лишня,
депутата районної ради ігумена Філарета буде опублікований найближчим часом.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
Макарівська райдержадміністрація повідомляє,
що ВГО „Українська ліга зі зв’язків із громадськістю”
пропонує консультаційно-навчальний курс „Школа
прес-секретаря та помічника керівника органу влади”. З програмою курсу бажаючі навчатися можуть ознайомитися на сайті www.prschool.kiev.
ua. Термін навчання лютий-червень 2011 року.

« П Р О М І Н Ь Н А Д І Ї » Д А В АТ И М Е Н А Д І Ю Т И М ,
Х ТО Н А Н Е Ї С П О Д І В А Є Т Ь С Я

Закінчення. Початок
на 1 стор.
– Ще не так давно дитбудинки були головною
альтернативою виховання
дітей з неблагополучних сімей. Сьогодні суспільство
насторожено ставиться до
цього, вбачає чимало вад
у можливості саме в казенних стінах виховати дитину.
Такі діти позбавлені елементарної батьківської любові, ізольовані від звичайного буденного життя і рано
чи пізно, залишивши стіни
закладу, зіштовхнувшись з
щоденними проблемами,
губляться. А не знайшовши
виходу, підтримки, збиваються на неблагополучний
шлях, повторюючи помилки батьків…
– І страждають уже їхні
діти. Все повторюється. Це
дійсно так. Тому саме під час
реалізації двох попередніх
проектів ми досліджували
тенденції поповнення інтернатних закладів, вивчали
основні причини їх. Окрім
сказаного, турбувало й те,
що, виховуючись саме в такому середовищі, діти помітно відстають від ровесників у
фізичному, розумовому розвитку. На конкретних прикладах пересвідчилися, що
насправді сімейну атмосферу важко замінити, вона
найприродніше задовольняє потреби дитини, її індивідуальні особливості. Так і
зародився ще один поки що
експериментальний, поки
що єдиний в Україні проект,
який ми реалізуємо в районі

щодо реформування дитячого будинку «Барвінок» та
створення Центру надання соціальних послуг дітям
та сім’ям, які опинилися у
складних життєвих обставинах.
– Те, що в райцентрі по
вулиці Донецька зводиться
такий Центр, багато макарівців чули, дехто й бачив
як на місці стихійного сміттєзвалища, чагарників виростає новобудова. Розкажіть, будь ласка, що це
за Центр, чим він займатиметься?
– Мета його створення –
впровадження ефективної
системи опіки над дітьми
шляхом створення умов
для їх виховання в сім’ї або
в умовах наближених до
сімейних, з урахуванням
індивідуальних особливостей і потреб кожної дитини.
Серед основних завдань,
по-перше: впровадити на
районному рівні механізм
попередження вилучення
дитини із сім’ї шляхом надання соціальних послуг
тим, які опинилися у складних життєвих обставинах.
По-друге, підготувати вихованців дитячого будинку
«Барвінок» до змін в їх житті, пов’язаних з переміщенням або початком дорослого життя. По-третє, тут
будуть надаватися соціальні послуги дітям та сім’ям,
які опинилися у складних
життєвих обставинах. Крім
того, надіємося, що проект
збільшить кількість громадян, які звернуться з намі-

ром взяти дитину в сім’ю на
виховання.
Особливість Центру – це
надання комплексних послуг сім’ям, навчання відповідальному батьківству,
попередження вилучення
дітей із родини, підготовка

супроводом, кандидатів у
прийомні батьки, опікунів,
вестиме
інформаційнопросвітницьку роботу, консультування населення з
соціальних питань.
Відділення тимчасового
перебування для матерів,

– це щось на зразок притулку. Тут проживатимуть
до 6 місяців діти віком від
3-ох до 18-ти років, які вилучені із сімей, залишені
батьками, повернуті з притулків, по відношенню до
яких є загроза вчинення

Центр надання соціальних послуг у Макарові.
дітей-сиріт,
позбавлених
батьківського піклування, до
виходу в самостійне життя.
В Центрі відкриються
чотири відділення.
Так, відділення превентивної роботи та соціального супроводу займатиметься раннім виявленням сімей,
де є ризики вилучення дітей,
соціальною підтримкою, супроводом їх і випускників
інтернатних закладів. Відділення буде організовувати
семінари та тренінги для
сімей, які перебувають під

з дітьми, окрім підтримки
жінок з дітьми та вагітних, з
метою запобігання відмов
від новонароджених дітей,
також надаватиме підтримку жінкам з дітьми, по відношенню до яких є загроза
вчинення насильства або які
стали жертвами насильства,
перебувають у надзвичайно
складних побутових умовах.
Діятиме й відділення
невідкладної допомоги з
групами денного та цілодобового перебування. Група
цілодобового перебування

насильства або які стали жертвами насильства.
Працюватимемо з їх рідними, щоб повернути таких
дітей у родину.
В групі денного перебування знаходитимуться також діти віком від 3-х до 18-ти
років із багатодітних, малозабезпечених сімей, дітиінваліди, інші неповнолітні,
які перебувають у складних
життєвих ситуаціях. Приміром, батькам ні з ким їх залишити, коли вони на роботі. Чи
може треба просто на день

відлучитися, щоб оформити
якісь документи, а маленьку
дитину нікому доглянути –
наші працівники прийдуть їм
на допомогу.
Діятиме й відділення
тривалого проживання. Ми
його ще називаємо будиночок для дітей. Тут знаходитимуться діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування, яких
плануємо ростити і виховувати в середовищі наближеному до сімейного.
Сьогодні саме так проживають у тимчасовій будові
діти з дитбудинку «Барвінок».
Вони разом з вихователями
(обслуговуючого персоналу
в нас немає) вчаться куховарити, прати, прибирати, закуповувати продукти. Їм даємо кишенькові гроші, щоб
вони вчилися ними розпоряджатися. Ми розуміємо,
що з часом вони залишать
стіни закладу, тому й готуємо їх справлятися з буденними клопотами, прагнемо
налагодити їх стосунки з родичами.
Центр надання соціальних послуг у Макарові
почав зводитися з червня
цього року. Відкрити його
плануємо до 1 вересня наступного. Має він уже й назву «Промінь надії».
– Дякую Вам, Ольго
Миколаївно, за інтерв’ю. І
хочу побажати, щоб «Промінь надії» завжди дарував
надію всім тим, хто на неї
сподівається.
Бесіду вела
Анна СУХЕНКО.

ііт
тссіівв ііккььссввііррааккааМ
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14 ГРУДНЯ - ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

«ЖИВІТЬ І ПАМ’ЯТАЙТЕ:
ЩОБ ПОДІБНЕ НЕ ПОВТОРИЛОСЯ»

…Василь
Терещенко
щойно повернувся зі столиці, як дружина повідомила, що телефонували з
військкомату. Перетелефонувавши, почув у відповідь:
«Чекайте, за вами заїдуть.
Із собою мати все найнеобхідніше». У зазначений час
прибув автомобіль, котрий
і відвіз старшого агронома Українського науководослідного інституту землеробства Василя Терещенка
до райцентру. Біля військкомату було вже людно,
чекали автобуси, які згодом
направилися до Києва.
Автобуси прибули до
полку цивільної оборони,
що на вул. Червонозоряній.
Усіх прибулих, а це були
столичні жителі та мешканці Макарівського, Бородянського та Фастівського
районів, переодягли у військовий одяг і взуття, розташували у казармах.
О п’ятій годині ранку
наступного дня, а саме
29 квітня 1986 року, нагодувавши
армійською
кашею, всіх вишикували.
Командир полку зачитав
наказ про військове положення. І вже через годину сформувався 731-й
окремий батальйон спеціального захисту з 353-х
військовозобов’язаних. Колона з 70 автобусів, спецтехніки, пожежних машин,
кранів, водовозів рухалася
в напрямку до Чорнобиля.
Тоді з офіцерів та солдатів,
котрі знаходилися в автобусі, ще ніхто не знав, чого
вони туди їдуть…
Батальйон розмістився біля річки Прип’ять.
Швидкоруч організували
наметове містечко. Части-

ну військових направили
до кар’єру, де, взявши в
руки штик-лопати, насипали пісок у мішки. Решта
працювали на вертолітній
смузі: вантажили мішки, в
яких шарами лежав пісок,
гранульований свинець та
ще якась сипуча речовина.
Вертоліт зависав у повітрі
на висоті 1,5 метра, і хлопці підвішували на гачки парашути з прикріпленими
до них чотирма мішками.
І вже вертоліт скидав їх
на реактор. Робочий день
тривав 16 годин. І це при
тому, що ніяких засобів захисту не видавали. Навіть
респіратори надали тільки
через кілька днів.
Одяг не змінювали: в
чому працювали, в тому й
спали. Тільки 4 травня для
рятівників
організували
баню та дали чистий одяг.
Василь Михайлович працював у кар’єрі, а ще розвозив обіди польової кухні.
Після виснажливої праці він
стомлений засинав, не знаючи, чи ця знесиленість від
тяжкої праці, чи від отриманого опромінення.
7 травня радіаційний
фон став у межах норми.
Але на цьому небезпека
не зникла. Вода, котрою
тушили реактор, почала
нагріватись і температура
досягала критичного рівня. Тож перед рятівниками
стояла задача: відкачати
воду з-під реактора і залити все рідким азотом.
Паралельно бійці скидали
з даху реактора радіаційно
забруднене сміття: рештки
конструкцій, графіт та інші
предмети. А біля підніжжя
зруйнованої будівлі екскаватор на радіоуправлінні

згрібав все скинуте згори і
відвантажував на автомобілі, які відвозили все у відведені місця. Часто траплялося, що техніка виходила з
ладу, а от люди працювали.
Ось такий парадокс.
15 травня батальйон
змінили інші солдати.
На сьогодні з усього
батальйону в живих лишилося тільки чверть. Колись здорові - тепер чи не
всі інваліди. Щороку вони
збираються 26 квітня біля
пам’ятника, що знаходиться поблизу метро “Дарниця” в Києві, а далі переїжджають до монумента,
що на автостанції “Дачна”.
Для них це можливість побачити один одного, поспілкуватися, згадати тих,
кого вже немає поруч. Для
вирішення нагальних питань колишні герої створили громадську організацію
«731-й окремий батальйон
спеціального
захисту».
Допомагають один одному, сприяють проведенню
зустрічей, свят, днів вшанувань. Кілька років тому
і Василь Михайлович став
членом їхньої організації,
про яку дізнався випадково. Він лежав у обласній лікарні, а поруч, на ліжку, побачив свого товариша по
батальйону, з яким працювали пліч-о-пліч. Саме він
і розповів ліквідатору про
діяльність цієї організації.
Василь Терещенко - капітан запасу, інвалід. З тривогою і болем згадує ті дні,
зберігає вирізки з газет, книги про те, як вони виконували
наказ і свій громадянський
обов’язок, а для всіх інших
«просто» рятували Світ.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.

«В ІД С Е РЦ Я Д О С Е Р Ц Я »
У нашому районі проживає 2508 людей з обмеженими фізичними можливостями, серед них – 148 дітей. Доля кожного

з них – це окреме життя, надія і віра в краще майбутнє. Кожен з них розраховує на
нашу щирість та співчуття, очікує від нас
добрих справ.
Напередодні Міжнародного дня інвалі-

дів за сприяння райдержадміністрації було
проведено благодійну акцію «Від серця до
серця». У ній взяли участь товариство Червоного Хреста в районі з районним
центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді. В сім’ї, де проживають діти з фізичними обмеженнями,
завітали голова товариства Червоного Хреста в районі Л.А.Толстікова
та директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді В.О.Васильєва. Вони вручили
дітям подарунки, які були надані товариством та приватним підприємцем A.M.Михайловським. Роздано
45 подаруночків. Щоб не залишити
без уваги жодної дитини, до проведення благодійної акції долучились сільські
та селищні голови.
На знімку: Каріна Карнарук з мамою.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОРЕНДА
КВАРТИРИ В СТОЛИЦІ?
Наприклад, найняти найдешевшу однокімнатну квартиру в Києві у старому панельному будинку на околиці,
наприклад, у мікрорайоні “Південна Борщагівка”, без меблів, у листопаді можна було за 2 тис. грн на місяць, повідомляє прес-служба компанії.
Найдорожча однокімнатна квартира, запропонована в оренду в столиці минулого місяця за 18000 гривень
на місяць, знаходиться в центрі Києва біля станції метро
“Майдан Незалежності”. “Квартира розташована у старому дореволюційному будинку, її площа 62 кв м. У квартирі зроблено дорогий дизайнерський ремонт, вона обставлена дорогими меблями”, - наголошується у звіті SV
Development.
Вартість оренди найдешевшої двокімнатної квартири
у столиці становила 2400 гривень на місяць, а найдорожчої - 46000 гривень на місяць.
Нарешті, найдешевшу трикімнатну квартиру площею
57 кв.м. минулого місяця можна було найняти за 2700
гривень, а найдорожчу - за 64000 гривень, повідомили
експерти.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО
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12 ПРОЖИТКОВИХ МІНІМУМІВ –
МАКСИМАЛЬНА ВИПЛАТА
«СПЕЦПЕНСІОНЕРАМ»
Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив внести зміни в закони, якими регулюється надання пільг у пенсійному забезпеченні,
в першу чергу – для колишніх керівників вищих органів державної влади, народних депутатів, працівників суддівського корпусу та
ін. Йдеться про значне скорочення розміру
пенсій таким «бюджетникам» (не більше 12
прожиткових мінімумів), а також про обмеження пільгового терміну виходу на пенсію
для представників деяких професій.
Звичайно, не йтиметься про учасників,
скажімо, бойових дій чи інвалідів, чорнобильців, але армію «спец-пенсіонерів»,
котрі отримують право на пенсійне забезпечення з 35 – 40 років, уряд планує суттєво скоротити.
Ще одним нововведенням, підкреслив Прем’єр-міністр, стане впровадження персоніфікованих пенсійних рахунків,
коли держава забезпечуватиме громадянинові після виходу на трудовий відпочинок необхідний прожитковий мінімум,
а максимум кожен – в своєму розумінні –
буде накопичувати собі сам.

СНД ПРОТИ ФАЛЬШИВИХ ЛІКІВ

Найближчим часом в Україні набуде чинності Угода про співробітництво
в боротьбі з обігом фальсифікованих
лікарських засобів, підписана урядами
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав 14 листопада 2008 року
в м. Кишинів. Проект постанови «Про затвердження Угоди про співробітництво
в боротьбі з обігом фальсифікованих лікарських засобів» схвалили на засіданні
Урядового комітету з питань регіональної та соціальної політики, будівництва,
житлово-комунального господарства та
гуманітарного розвитку під головуванням
віце-прем’єр-міністра Віктора Тихонова,
повідомляє його прес-служба.

КВИТКАМИ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ УСІХ
БАЖАЮЧИХ

На новорічні та різдвяні свята призначено 24 додаткових потяги. Про це під час
прес-конференції повідомив заступник
генерального директора Укрзалізниці Леонід Лобойко.
«Якщо місць не вистачатиме, ми будемо поповнювати поїзди додатковими
вагонами, а якщо необхідно, то й призначати інші поїзди», — наголосив він.

«ЖИВОПИС – ЦЕ ПОЕЗІЯ І МУЗИКА В
КОЛЬОРІ, ЦЕ ГАРМОНІЙНЕ ПОЄДНАННЯ
ЙОГО БАГАТЬОХ ГОЛОСІВ У ЄДИНОМУ ЧАСІ»
(Василь Копайгоренко)
До
свого
20-ліття мистецький
гурт
«Світовид» організував виставку картин
та скульптур у
Національному
музеї Тараса
Шевченка. На
ній представлено понад 100
творів від 18ти авторів, серед яких своєю яскравістю
та динамікою
відрізняються
картини нашого талановитого земляка,
Заслуженого художника України Анатолія
Марчука. На відкриття виставки завітав та
виступив з привітальним словом наш земляк, Герой України народний артист України Анатолій Паламаренко, який вже давно
товаришує з Анатолієм Марчуком. Також
приїхали його друзі – макарівці: директор
будинку культури Людмила Обухівська, голова громадської організації «Рідне місто»
Максим Кравченя та член цієї організації
Людмила Бородіна.
20 років тому гурт об’єднався в українській національній ідеї на противагу
космополітичному мистецтву. За цей
час його склад дещо змінився: хтось
вийшов із об’єднання, долучилися нові
учасники. Зокрема, нещодавно ними
стали Олесь Соловей та Петро Зикунов.
На жаль, пішли з життя Марія Приймаченко та Віталій Шишов. Незмінним залишається ядро – Микола Стороженко,

Олександр Івахненко, Іван Пилипенко,
Анатолій Марчук, Володимир Гарбуз,
Микола Кочубей та інші. Митці доносять
до поціновувачів своєї творчості власне
бачення Всесвіту. «Мистецтво світовидців – яскраве явище культури кінця двадцятого століття, яке характеризується
синтетичним підходом у використанні
традицій. Складність і багатовимірність
світу, його тривоги і пошуки позначені
напругою, динамізмом та експресивністю, метафізика почувань, поєднання
раціонального та ірраціонального – неоднозначно прочитуються в цьому виразному живому мистецтві» - так охарактеризував мистецтво один із дослідників
доробку гурту В. Підгора.
Оксана ІГНАТЮК.
На фото: Анатолій Марчук зі “світовидцями”.

ЯКИМИ БАНКІВСЬКИМИ ПОСЛУГАМИ
КОРИСТУЮТЬСЯ ПЕРЕСІЧНІ УКРАЇНЦІ?

На жаль, портрет вітчизняного споживача фінансових послуг не
вселяє оптимізму. Пересічний українець небагато знається на фінансах,
користується, в основному, простими банківськими послугами, мало
знає про свої права як споживача
фінансових послуг, не довіряє фінансовим установам. Такий висновок
зроблено в результаті національного
дослідження “Фінансова грамотність
та обізнаність в Україні”.
Як зазначив експерт проекту
USAID Олексій Куценко на презентації результатів досліджень, незважаючи на те, що 60% респондентів вважають себе фінансово грамотними,
51% не змогли відповісти правильно
більш як на 3 із 7 запропонованих
у кожному розділі тесту запитань.
Лише 11% з опитаних мають депозит
у банку і 30% - кредити. Населення
майже не користується інвестиційними послугами (акції, облігації, ін-

вестування в недержавні пенсійні
фонди, інвестиційні фонди), серед
опитаних таких виявилося лише 2%.
Взагалі, населення користується
дуже обмеженим переліком фінансових послуг, серед яких комунальні
платежі (78%), банківський рахунок
та пластикова картка (61%), платежі
через термінали платіжних систем
(38%), обмін валюти (31%), перекази
грошей через банк (близько 20%).
Відповіді на запитання: якими
фінансовими послугами респонденти мають намір скористатися у найближчі два роки, свідчать, що відбудеться зниження навіть сьогоднішніх
показників. Експерти пояснюють це
невпевненістю українців у своєму
фінансовому майбутньому, браком
коштів для здійснення інвестицій, недовірою до фінансової системи.
У 24% респондентів виникав негативний досвід користування фінансовими послугами.

Пересічний українець не сприймає життя у борг. І 77% респондентів
підтвердили це.
27% домогосподарств не роблять
ніяких заощаджень, внаслідок низького доходу (76%), недовіри до фінансових установ (14%). На “чорний
день” схильні заощаджувати респонденти старшого віку (близько 60%).
Новинами у сфері фінансів цікавляться мало респондентів. Найбільш
популярними темами є динаміка індексу інфляції, зміни розмірів пенсій,
соціальних виплат, податкових пільг,
зміни на ринку нерухомості.
Загальнонаціональне репрезентативне опитування проводила маркетингова дослідницька компанія
InMind в рамках проекту USAID “Розвиток фінансового сектору”. Було
опитано 2014 людей віком 20-60
років, які є користувачами фінансових послуг. Статистична похибка не
перевищує 2%.

ііт
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ВІДСВЯТКУВАЛИ СВОЄ СВЯТО ПО-СПОРТИВНОМУ
Минулої неділі у спортивній залі Макарівського НВК (ЗОШ - природничоматематичний ліцей) зібралися Паралімпійці, переможці та призери чеміпонатів
України, Європи та Світу – це і представники місцевого спортивного клубу інвалідів

„Фенікс”, і обласного центру „Інваспорт”.
Спортсмени з особливими фізичними вадами святкували Міжнарожний день інвалідів. Причому відзначали вони це свято
по-спортивному – грали у настільний теніс
та у волейбол сидячи. На запрошення Заслуженого тренера України Олександра Каурайнена до селища прибув один з учасників перших Паралімпійських ігор, майстер
спорту з волейболу сидячи, кращий нападник, член неофіційної збірної Світу, срібний
призер чемпіонату Радянського Союзу з
настільного тенісу Петро Остринський. Він
є постійним учасником районних спортивних змагань за участю інвалідів, періодично
тренується з ними, передає досвід молодим.
- Історія волейболу сидячи в Україні бере
початок з часів Радянського Союзу, а саме

з 1989 року. Перша моя гра у складі збірної, - розповідав Петро Остринський, - була
вже наступного року. А 1992-го я був одним
з учасників перших Паралімпійських ігор у
складі збірної Союзу. На сьогодні розвиток
івналідного спорту в Україні набирає обертів.
Петро Петрович пам’ятає як
зароджувався інвалідний спорт
на Макарівщині. За його словами,
наш район - один з кращих в області по його розвитку. А по кількості залучення дітей та молоді найперший. Особливо, коли мова
йде про волейбол сидячи. Нині в
чемпіонатах України з цього виду
спорту беруть участь 7-8 команд і
одна з них – це команда Київської
області, кістяком якої є макарівці.
Тому звання Заслуженого теренера України Олександр Каурайнен
відпрацьовує на всі
100-150%.
Неодмінним учасником усіх спортивних заходів, які організовує Олекандр
Каурайнен, є найстарший представник „Фенікса”
- 74-річний Сергій Борисович
Сафронов. Ще й сьогодні він доводить, що інвалідність – це не
перешкода, як і вік. Сергій Борисович вправно керує ракеткою, професійно грає у шахи.
Останнім часом він не лише
безпосередній учасник змагань,
а й вчить юне покоління шаховій
майстерності, передає їм естафету.
Приємно було спостерігати за Тетяною
Рудківською, яка хоч і займається професійно легкою атлетикою, проте все ж
продовжує брати участь у змаганнях з настільного тенісу. Свою вправність та техніку продемонстрували Роман Прищепа,
Ірина та Сергій Стукали, які кількома дня-

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

НАЙКРАЩІ ЗДОБУТКИ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО
ЮРИДИЧНОГО ДОСВІДУ УВІЙШЛИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Основним документом,
в якому закріплено права
людини та громадянина, є
Європейська конвенція з
прав людини. Це міжнародна угода, завдяки якій держави – члени Ради Європи
намагаються забезпечити
кожному, хто перебуває під
їхньою юрисдикцією, окремі права людини та основні
свободи. Міжнародний пакт
про громадянські та політичні права передбачає заборону пропаганди війни,
виступів на користь національної, расової чи релігійної ненависті.
Саме суспільство (а точніше – накопичені ним матеріальні, соціальні, духовні
та інші ресурси) є основним
джерелом задоволення життєво необхідних потреб людини, «резервуаром» формування і здійснення тих
можливостей людини, які,
власне, складають її права.
Переконливим свідченням
цього є й Конституція України 1996 року. Вона втілила
найкращі здобутки загальнолюдського
юридичного
досвіду конституційного забезпечення прав і свобод
людини.
Пріоритетним
видом
прав і свобод людини і громадянина
є
громадські
права. Ці права вважаються природними, оскільки їх
має або може мати кожна
людина незалежно від громадянства з початку життя.
За Конституцією України до
громадянських прав і свобод відносяться: право на
життя; право на свободу та
особисту недоторканність;
недоторканність житла; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції;
невтручання в особисте і
сімейне життя.
Серед основних прав лю-

дини найважливіше місце за
своєю суттю займає право
на життя. Конституція покладає на державу обов’язок
захищати життя людини, а
особі надає при цьому право оберігати як своє життя і здоров’я, так і життя та
здоров’я інших людей.
Найголовнішим компонентом повноцінного життя
людини є свобода. Лише
в її умовах людина повною
мірою може задовольнити
власні потреби й інтереси,
може ставити перед собою
найрізноманітніші цілі й намагатися їх досягти, може
розвивати і реалізовувати у
різних напрямках свої здібності.
Поряд з громадянськими
правами є політичні права і
свободи. Політичні партії в
Україні сприяють формуванню і вираженню політичної
волі громадян, беруть участь
у виборах. Членами таких
партій за Конституцією можуть бути лише громадяни
України.
Центральним
видом
прав і свобод людини і громадянина
є
економічні,
тобто суб’єктивні права в
економічній сфері, у сфері
економічних (майнових) відносин. До них відносяться
право власності, тобто право
приватної власності; право
на користування об’єктами
права публічної власності,
зокрема права державної та
комунальної власності. Також
конституційним економічним
правом є право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Одним з найчисельніших
видів прав є соціальні права: на працю, страйк, відпочинок, соціальний захист,
житло, достатній життєвий
рівень, охорону здоров’я,
медичну допомогу і медичне
страхування.

Важливим видом конституційних прав і свобод
людини і громадянина в системі прав і свобод є культурні
(духовні) права і свободи. Ці
права надзвичайно багатогранні за своєю суттю, змістом, формами і гарантами.
До культурних (духовних)
прав і свобод відносяться
право на освіту, свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості,
право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, а також право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і
переконань, право на інформацію, тобто право вільно
збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію усно, письмово
або в інший спосіб, право на
свободу світогляду і віросповідання.
Поряд з правами і свободами Конституція України визначає й основні
обов’язки її громадян. Першочерговим
обов’язком
громадян України є захист
Вітчизни, незалежності та
територіальної
цілісності
України, шанування її державних символів.
З метою ознайомлення
та захисту своїх прав працівники Макарівського районного управління юстиції
за 9 місяців року прочитали
13 лекцій в школах району на
теми: трудові відносини неповнолітніх; адміністративна
та кримінальна відповідальність неповнолітніх; цивільне
та шлюбно-сімейне законодавство; права дитини та їх
захист; права та обов’язки
молоді. Лекціями було охоплено 610 учнів.
Олександр
МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник районного
управління юстиції.

ми раніше здобули чергові призові місця в
обласних змаганнях з настільного тенісу.
Цікавою і доволі емоційною була боротьба
на паркетному майданчику. Волейболісти влучно подавали і технічно розігрували
м’яч, вправно його відбивали.
В цілому кожен з членів клубу – зірка,
адже вони перемагають не лише суперників,
а й людську черствість та байдужість до чужої
біди, хвороби. Стверджують своїми вчинками, що здатні на багато і не збираються сидіти на місці та скаржитися на несправедливу
долю. Для них чергове спортивне свято –
можливість показати себе такими, які вони є,
– справжніми господарями власного життя.
Зрозуміло, що такі заходи не проходять
без фінансової підтримки місцевої влади
та приватних підприємців. Так, відділ освіти райдержадміністрації надав нещодавно
транспорт для поїздки на обласні змагання,

підприємець М.Нечай забезпечив пальним.
Відзначити Міжнародний день інвалідів допомогли Макарівський селищний голова
О.Іващенко, головний санітарний лікар району В.Тарасенко, депутат районної ради, ієрей
Наливайківської церкви В.Чорний.
Ірина РОЖНЯТОВСЬКА.
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ДУШЕВНА ТЕПЛОТА
ДОДАЄ СИЛ
Вільною, незалежною, в розквіті сил стала наша держава, про
що так мріяв і боровся український народ. Багата наша країна
природними ресурсами, але це
багатство розділила між собою
купка людей, збагатившись тим,
що було надбано старшим поколінням. І торгують цим багатством.
Не завжди зустрінеш людину,
яку не змінює ні час, ні середовище, ні умови праці, ні нинішнє зубожіння в державі. Випадок, який
трапився зі мною в районній центральній лікарні, куди я звернулась за допомогою, вразив мене
до глибини душі. Переступивши
поріг 33-го кабінету поліклініки, я
відчула, що в ньому панує Божа
благодать. Лікар ендокринолог,
до якого я потрапила на прийом,
Юрій Миколайович Писаренко,
прийняв мене з такою теплотою,
добротою, чуйністю, повагою.
Намагаючись полегшити мої недуги, незважаючи на мій вік, не
помічаючи моїх незграбностей,
без нарікань, виписав мені ліки,
запропонував стати на облік в
райлікарні, пожурив, що пізно
звернулась, запросив надалі
частіше відвідувати лікарню. Від
такої щирої людяності і піклування, я відчула себе людиною.
Слухаючи поради лікаря, я сиділа ледве стримуючи сльози, і
подумала, як же небагато треба
людині для щастя.
Ольга ЛЕОНЕНКО,
постійна читачка
«Макарівських вістей»,
учасниця війни,
ветеран праці.

ДЕН Ь Ч ЕР В О Н О Ї С ТР І Ч К И
Школа є ідеальним середовищем для впровадження профілактичних програм,
які зосереджені на формуванні здорового способу
життя, системи моральних
життєвих цінностей, наданні
дітям і молоді належної освіти в питаннях збереження
здоров’я та особистої відповідальності за нього.
У Липівському НВО проводиться систематична виховна робота щодо впровадження здорового способу життя серед учнів.
Зокрема, цього року був введений для
десятикласників курс «Школа проти СНІДу». На ньому учні підвищують рівень поінформованості щодо загрози ВІЛ/СНІДу,
шкідливості тютюнопаління та небезпеки
вживання наркотичних засобів. Третій рік
впроваджується програма з превентивного
виховання «Майбутнє починається сьогодні» для учнів школи (Трачук О.С.)
1 грудня в школі проходили інформаційно-просвітницькі заходи, присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Протягом
дня учні носили червоні стрічки, що є символом небайдужості до проблем, пов’язаних з
боротьбою зі СНІДом, символом висловлення розуміння тих, кого ця проблема торкнулася безпосередньо, символом протесту
проти необізнаності, знаком пам’яті про померлих від СНІДу, знаком солідарності з лі-

карями, з усіма, хто намагається протидіяти
епідемії, закликом до конкретної соціальної
дії.
Бібліотекар Н.М.Файніцька підготувала
виставку книг та журналів на тему «Підтримка людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом». Школярі
оформили плакати на тему «Ні!» дискримінації». Учні 11 класу випустили стінгазету «Будьмо толерантними!». У класах були проведені
виховні години: «Здоровий спосіб життя
– профілактика СНІДу» (класний керівник
Т.В.Шевченко), «Вчимося жити толерантно»
(Н.П.Каленюк), «СНІД – хвороба незнання»
(І.В.Карнарук).
Учні 10 класу провели відкриту інформаційну годину «Знайте правду про ВІЛінфекцію та СНІД!», 9-го – тренінгове заняття
«ВІЛ/СНІД. Шляхи зараження», 6-го – презентацію «ВІЛ: способи захисту».
Серед учнів 5-11 класів було проведено анкетування «Ваші знання про ВІЛінфекцію».
Результати анкетування показали: 95%
опитаної молоді знають про ВІЛ/СНІД, проте 20% серед тих, хто чув про ВІЛ/СНІД,
вважають свої знання недостатніми. Понад 80% опитаних знають основні шляхи
передачі ВІЛ-інфекції. Проте досить значна
частка учнів має помилкові уявлення щодо
шляхів, якими ВІЛ-інфекція не передається.
Ірина ГОРБУНОВА,
вчитель біології Липівського НВО.

КАБІНЕТ „ДОВІРА” – ДО ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЯ
Не тільки медики – всі ми вже не маємо сумніву, що СНІД – одна з найгостріших
проблем, яка постала перед людством, торкнувшись соціальної, культурної, медичної,
економічної та інших сфер життя людини.
В світі зареєстровано декілька мільйонів
хворих на СНІД, більшість з них померли.
Інфікованих набагато більше – їх понад 30
мільйонів. Інфіковані люди – ще не хворі,
вірус в їхньому організмі тільки приживається, освоює нову територію, захоплює
клітинкові плацдарми. Стан таких людей
довго (п’ять і більше років) залишається
нормальним. Людина заражена, але не хвора. Як їй бути? Адже треба якось жити, десь
працювати. А ще такі люди відчувають шок
від діагнозу, звістки про можливу смерть,
від утрати надії на позитивні наслідки обстеження. Занепокоєність і страх завжди
присутні перед непевністю прогнозу і перебігом хвороби, перед інвалідністю, перед
процедурою лікування, перед ізолюванням,
самотністю, соціальним і сексуальним від-

торгненням, перед можливістю заразити
інших, перед труднощами для коханої людини і її вірогідною хворобою, перед втратою розумових, фізичних, соціальних і професійних можливостей. А почуття провини
ніколи їх не покидає через те, що не змогли
вчасно відкоригувати свою поведінку, через вірогідну участь у поширенні інфекції.
З усім цим тягарем людині потрібно допомогти розібратись.
Найкращий спосіб подолати СНІД – це,
звичайно, не захворіти. Велику роль у цьому
відводиться профілактичним бесідам. У нашому районі проводяться інформування населення стосовно цієї проблеми. Особливо
серед молодого покоління. З метою охопити більше учнівської молоді профілактичною
роботою співпрацюють працівники кабінету
«Довіра» та районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Оксана КИРИЛЕНКО,
лікар-психолог Макарівської

центральної районної лікарні.
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РІДНА МОВА – ОСНОВА
ІСНУВАННЯ НАЦІЇ

Важливим завданням сучасної школи у галузі мовної
освіти є формування мовної особистості – людини, яка
вільно і легко висловлюється з будь-яких питань, виявляє
високий рівень мовленнєвої культури, дбає про якість
свого мовлення та його вдосконалення.
Національний характер освіти, як визначено у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст., полягає у вихованні громадянина і патріота України, прищепленні любові до української мови і культури, поваги до
народних традицій.
“Я був, є і залишатимусь українцем”, - завжди наголошував Петро Яцик, живучи далеко від України, в Канаді.
Його життя – це яскравий взірець служіння рідному народові України. Благодійна діяльність зробила його знаним
і популярним серед українців у західному світі. Він – головний меценат відомої Енциклопедії Українознавства,
що була найкращим довідником про Україну для дітей та
мільйонів українців світу діаспори.
Міжнародному конкурсу з української мови судилося
стати лебединою піснею меценатства Петра Яцика.
Батькові зобов’язання, які стосувалися конкурсу, на
себе взяла його донька Надія. Вона живе в англомовному
світі, але добре знає мову свого батька. Без жодних сумнівів Надія підтримала проект.
З 2000 року учні Макарівщини беруть в ньому участь.
Другий етап ХІ Міжнародного конкурсу з української мови
відбувся у листопаді цього року на базі Макарівського
НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничоматематичний ліцей”. У ньому взяло участь 179 учнів 3-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів району.
Переможцями районного етапу стали: Таїса Омельченко (4-А клас, учитель Л.М. Вавіло), Денис Матейчук (4-Б
клас, учитель В.М. Даниленко), Софія Калугіна (5-А клас,
мій вихованець), Анна Старовойтенко (9 клас, учитель
С.М. Савенко) Макарівського НВК “Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей”, Ірина Кулик (10 клас, учитель Н.І. Омельченко) Макарівського НВК
“Загальноосвітня школа І ступеня – районна гімназія”, Тетяна Ягодзинська (4 клас, учитель І.І. Гордецька) Кодрянського НВО “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”, Юлія Маслик (3 клас, учитель С.А.Лівковська),
Анастасія Дубініна (7 клас, учитель Н.В.Кузьменко) Макарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Ірина Михайленко (6 клас,
учитель В.Г.Зданович) Королівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ая
Стеценко (8 клас, учитель М.О.Романова) Гружчанської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Наталія Кромбет (11 клас, учитель
В.П.Андрійко) Бишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
З кожним роком кількість переможців та лауреатів
збільшується. Це є свідченням того, що учні плекають,
люблять рідну мову, адже мова – найбагатший, найміцніший зв’язок, що з’єднує віджилі, сучасні та майбутні покоління народу в одне велике історичне ціле.
Тетяна ДЗЮБА,
методист з гуманітарних питань
відділу освіти райдержадміністрації.

«СИЛА СЛОВА, СИЛА
МОВИ»

Приємно, що ми маємо талановитих людей, творчо обдарованих дітей, красиву природу, багаті землі. Але дуже
прикро, що на низькому рівні моральне виховання молоді.
Не один раз доводилося чути, якими словами спілкуються
між собою діти, не надаючи цьому ніякого значення.
Нещодавно у Козичанській школі провела літературновиховну годину «Сила слова, сила мови» для учнів 4-9 класів. Запитувала у дітей, що вони знають про слово та яке
значення воно має в житті людини. Адже кожне вимовлене
слово несе позитив або негатив. Недарма існує вислів: «хороші слова людину лікують, а погані - руйнують». До поганих
відносяться нецензурні, обманні, підлісні та брехливі слова.
На превеликий жаль, з такими словами зустрічаємося часто. Запитавши в школярів, хто ніколи не обманював своїх
батьків, вчителів, товаришів, не причиняв болю поганими
вчинками, серед присутніх кілька дітей підняли руки. До решти звернулася з проханням, щоб вони подумали над своїми вчинками, аби ті не повторювалися, щоб вони уважно
слідкували за своєю мовою. Адже кожне вимовлене слово
обов’язково повернеться до них самих. Порадила школярам вживати більше хороших та теплих слів.
І тут доречно було б сказати прекрасні і повчальні слова письменника Расула Газматова: «Воистину тот славен
и велик, кто победил в огневе свой язык» (тобто стримався у гніві від поганих слів).
Згадала на літературній годині й наших предків. У їх
житті була висока моральна чистота. Вони мали велику
повагу один до одного, так виховували і своїх дітей. І в
цьому заключалася запорука їхнього здоров’я та довголіття. Сьогодні ж погляньмо на нашу землю, поля, ліси,
ріки. Природа повертає нам зло за наше ставлення, на
наші лихі слова і дії: землетруси, повені, засухи.
Здавна наш народ славиться українською мовою та милозвучними, душевними, ніжними українськими піснями.
Нашу мову люблять і поважають у світі. Не подумайте, що я
принижую мову інших народів. Кожна нація, кожний народ
люблять свою мову. Адже на кожній місцині вона має силу
і свій вібраційний ключ, рідна мова несе для своєї місцини
позитив. Якщо ми українці і живемо в Україні, то в нас повинна бути своя рідна українська мова і статус державний
– української мови. Тож закликала підростаюче покоління
поважати рідну мову та прославляти країну.
Тетяна ПУСТОВІТ,
завідуюча бібліотекою.
с. Козичанка.
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ЛЮДИНІ ДЛЯ ЖИТТЯ ПОТРІБНО
НЕ ТАК УЖЕ Й БАГАТО
Щиро дякую письменнику Івану
Захарченку за добрий спомин про
мого батька, який був опублікований
у минулому номері газети. Розумію,
що без окремих деталей, подробиць його образ був би несправжнім, рафінованим. Дійсно, попри
власні негаразди й випробування
долі Ф.Мілевський був людиною мудрою, талановитою і добродушною.
А ще, як і всі талановиті особистості,
- вразливою і непристосованою до
життя. Батькові надзвичайно імпонувала філософія життя великого поета
Середньовіччя Омара Хайама:
Уж лучше пить и красотой
Тюльпаноликих наслаждаться,
Чем лицемерным быть ханжой
И в благочестьи упражняться...
Він ніколи не втомлювався циту-

вати великого генія, говорячи про
одвічні цінності життя -добро, милосердя, дружбу.
Іван Захарченко також згадує про
те, що Ф.Мілевський готував до друку третю збірку поезій „Калинові дрова” (вірш раннього періоду творчості
поета під такою назвою був свого
часу високо оцінений поетичними
колами). На жаль, чиновницькі перепони, брак коштів, власне безсилля
не дозволили йому втілити задумане
в життя. Але така поезія не вмирає:
Багаття клали друзі між кущів,
Один по хмиз метнувся в
ближню хащу.
Другий гілля калини натрощив
І кинув мовчки полум’ю у пащу.
Шипіло листя, корчилось, немов
Од болю вигинало сірі спини.

НА ФЕСТИВАЛІ
ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО
Минулої суботи у Будинку органної та камерної музики м. Біла
Церква відбувся
обласний фестиваль камерної вокальної музики ім.
І.С.Козловського.
На ньому були
представлені
з
усіх регіонів області солісти, дуети, тріо. Участь
у ньому взяв і
наш добре всім
відомий не тільки
в районі, а й за
межами народний аматорський колектив хоровий ансамбль „Свят-Коло” районного будинку культури – керівник Заслужений діяч мистецтв України Віктор Іванович Степурко. Колетив виконав твори: А.Веделя „Да исполнятся уста наши”,
К.Стеценка „Всеношное бдение”, М. Вериківського „Богородице Діво”. Глядачі щиро дякували йому гучними оплесками.
Зінаїда Божок,
головний спеціаліст відділу культури
і туризму райдержадміністрації.

І ягоди скипіли, наче кров
Багряна і розлита кров калини...
Товариш подивився - спохмурнів,
Та дорікнути дружба не давала.
Сумна та дружба, що її зігрів
Вогонь, в якій жива краса
конала!..
На жаль, сучасне життя має здебільшого інші матеріальні цінності. Можливо, саме за це людство
платить невиліковними хворобами,
страшними катастрофами, небувалими природними катаклізмами. Чи
не час нам зупинитись, очиститись,
попросити у Творця прощення і стати
добрішими, мудрішими, зупинитись
в дивній гонці накопичення. Адже
людині для життя потрібно не так уже
й багато.
Валентина ШИНТАРЬОВА.

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

18 грудня - Сави. Жінки збирались на рукодільницькі вечорниці,
бо прийшла пора “і савити, і варварити, і куделю кучматити”.
19 грудня - Миколи Зимового. Цей день відзначали особливо
урочисто. Милосердний, захисник,
заступник, чудотворець так називав Миколу український народ. На
Миколи не жди тепла ніколи. Як
впаде іній, на гарний урожай хліба.
Якщо на зимового Миколу сніг, то
на весняного - дощ.
22 грудня - Ганни. Зимове сонцестояння Прийшли Ганки - сідай у
санки. З Ганниного дня жінки починали готуватися до Різдва - білили
хати, прибирали оселі й добре годували свиней, щоб мати свіжину
до свят. Яка Ганка до полудня, така
зима до кінця грудня.
25 грудня - Спиридона - Сонцевороту. Це - найхолодніший день
грудня. Якщо ніч ясна, то зима буде
холодна, а літо жарке; як темна зима тепла, а літо похмуре.
30 грудня - Даниїла. Якщо
з’явиться іній - Різдво буде теплим.

ІЗ НАРОДНИХ ДЖЕРЕЛ

ПРИЗАБУТІ ПІСНІ НАШИХ ПРЕДКІВ І СЬОГОДНІ
ДАРУЮТЬ НАМ БАГАТСТВО ЕМОЦІЙ
Із звуку і тексту не зліпити пісню. Така буде з обрізаними крилами і не підніметься до небес, не полине лісами і
лугами, не защемить у серці. А якщо наповнити її душею,
емоціями, ось тільки тоді й вийде неповторний візерунок.
Саме такою й є народна пісня, що як чисте джерело втамовує духовну спрагу. На питання: «Хто ми? Якого роду?»
відповідь дає не лише історія, а й вона. В пісні – історія
місцини і характер її жителів.
Мотижин – одне з найстаріших сіл району, самодостатній колоритний край Макарівщини із своєрідними рисами побуту й духовного життя.
Вихованці Мотижинського ліцею взялися детальніше
вивчити фольклор рідного краю. Серед найактивніших
Віталій Клименко, Тетяна Гірюха, Катерина Яценко, Сергій Соломенко, Максим Бугайчук разом з вчителем «Київщинознавства» Лідією Петрівною Костенко упродовж
кількох місяців записували пісні від старожилів.
Чимало з цих пісень спільні для сіл Макарівщини. Їх й

Ой, горе за горем,
Біда за бідою,
Дала мене мати
Замуж молодою.
Дала мене мати
За ліс, за діброву.
За ліс, за діброву,
За гіркую долю.

ОЙ, ГОРЕ ЗА ГОРЕМ

до сьогодні співають люди. Є серед них і характерні для
західних регіонів України, які, напевне, завезли приїжджі.
А от деякі, найбільш цінні, – призабуті, які в інших селах
району, може, й ніколи не чули. Їх записали школярі з
вуст бабусь і дідусів.
У цих піснях шум листя і шепіт вітру, вони або сповнюють серце ніжністю, або веселять, жартують, або вчать
одвічної мудрості робити добро, любити людей і берегти
свою землю. Серед них привертають увагу «Ой, сину, мій
сину» про материнську любов, яку інколи не цінують діти.
В «Ой, оддавала та й мати дочку» про те, як нелегко живеться дівчині, яка вийшла заміж на чужину.
Про одвічні цінності, почуття і пісні, які навіть не всі
мотижинці чули, ми вирішили опублікувати. Школярі записали їх і вони будуть зберігатися у «Світлиці» ліцею.
Навіть призабуті, ці пісні - життєві, слухаючи їх, тебе
переповнюють емоції, ти співпереживаєш героям, вчишся, і може стаєш мудрішим.

За лісом не бачу,
За шумом не чую,
За гіркою п’яницею
Дома не ночую.

Не пущу, мила,
До броду по воду,
Бо розкажеш роду
Про нашу незгоду.

Пусти ж мене, милий,
До броду по воду.
До броду по воду.
Та й до свого роду.

Не буду я, милий,
Не буду казати,
Як будуть питати,
То вийду я з хати.

ВІЄ-ВІЄ ВІТЕР, ПОВІВАЄ, ЛИСТЯ ОПАДАЄ
Віє-віє вітер,повіває,
Листя опадає
Милий покидає.
Ой, не плач, дівко, не журись Це ще не біда,
Один покине,
Другий полюбить,
Ти ще молода.

Ой, ходить дівка над морем,
Синє море грає.
Ой, хоче дівка утопиться,
Море не приймає.
Прийми, море, прийми, синє,
Ще й сира земле,
Бо вже мені надоїла
Жизнь сироцька.

ОЙ, НАСТУПИЛА
ТА ЧОРНА ХМАРА
Ой, наступила та чорна хмара,
Став дощ накрапать...
Ой, там зібралася бідна голота
До корчми гулять.
Пили горілку, пили й наливку,
Ще й мед будем пить,
А хто з нас, братця, буде сміяться
Того будем бить!
Ой, іде багач, ой, іде дукач,
Насміхається:
“Ой, за що вража голота
Напиваєшся?”
Ой, беруть дуку за чуб, за руку,
Третій в шию б’є:
“Ой, не йди туди, вражий сину,
Де голота п’є!”
Анна ЛЕОНІДОВА.

ііт
тссіівв ііккььссввііррааккааМ
М

.р 0102 яндург 01 05 №
субота, 11 грудня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,8.20 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Крок до зiрок.
7.15 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.45 Створи себе.
8.00 Ера здоров`я.
8.25 Промо-фiльм щодо
пiдтримки ЄС в Українi.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
10.00 Хай так.
10.25 Д/ф “Вартовi космiчної
безпеки”.
11.00 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
11.55 Погода.
12.00 Х/ф “Кiн-дза-дза”.
14.15 Погода.
14.20 Наша пiсня.
14.55 В гостях у Д.Гордона.
М.Задорнов.
15.55 “Аншлаг, аншлаг”.
17.20 Золотий гусак.

17.45 Погода.
18.00 Ревiзор.
18.30 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чол.)
19.40 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (жiн.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Футбол. Чемпiонат
Iталiї. Серiя А. “Дженоа”
- “Наполi”. У перервi
- Мегалот, Суперлото,
Трiйка, Кено.
23.40 Акваторiя бiзнесу.
0.00 Погода.
0.05 Ера здоров`я.
0.30 Допомога: з повагою до
людей.
0.45 Промо-фiльм щодо
пiдтримки ЄС в Українi.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Погода.
2.05 Дурейтер.
2.25 Д/ф “Лiон - перехрестя
Європи”.
3.15 Д/ф “Версiя 2”.
4.15 “Надвечiр`я”.
4.45 Чоловiчий клуб. Бокс.

* * *

УТ-1

16.05 “Аншлаг, аншлаг”.
17.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiн.)
18.00 Євробачення-2011.
Нацiональний вiдбiр.
19.40 Погода.
19.55 Дiловий свiт. Тиждень.
20.30 Точка зору. Спецпроект
“Ч.В.С.”
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Футбол. Чемпiонат Iталiї.
Серiя А. “Ювентус” “Лацiо”. У перервi - Трiйка,
Кено, Максима, Погода.
23.40 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
0.15 Автодрайв.
0.30 Жива пам`ять регiону.
1.00 Д/ф.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Погода.
2.05 Євробачення-2011.
Нацiональний вiдбiр.
3.35 Д/ф “Корсика”.
4.30 Чоловiчий клуб. Бокс.
5.45 М/с “Вампiрятко”.

понеділок, 13 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00 Новини.
6.10, 7.05, 8.05 Спорт.
6.20, 6.35 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
7.50, 8.30 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.20 Нерухомiсть.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45 Слово регiонам.
10.05,17.00 Т/с “Пiд дахами
великого мiста”.
11.05 Шеф-кухар країни.
12.00, 15.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.50 Х/ф “Кiн-дза-дза”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
18.00 Вiкно до Америки.

18.20 Новини.
18.45, 21.35, 21.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.20, 21.55 Погода.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
22.00 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15, 23.35 Вертикаль влади.
23.30,0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Д/ф.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
4.05 Чоловiчий клуб. Бокс.
5.25 М/с “Вампiрятко”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55, 7.10, 7.50, 8.05, 9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00 “ТСН”.

Вівторок, 14 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05, 6.30, 7.00 Новини.
6.20, 6.35 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.25 Автодрайв.
7.30, 8.00, 12.00 Новини.
7.35 Нерухомiсть.
7.50, 8.30 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00,17.00 Т/с “Пiд дахами
великого мiста”.
11.05 В гостях у Д.Гордона.
М.Задорнов.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.55 Темний силует.
13.05 Хай так.
13.35 Х/ф “Ми iз джазу”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.

ІНТЕР

5.50 “Велика полiтика з Є.
Кисельовим”.
7.55 “Шукачi”. Вбивця Петра I.
8.50 “Формула кохання”.
9.50 “Городок”.
10.50 “Чисто NEWS”.

11.00 “Сiмейний розмiр”.
12.15 “Найрозумнiший”.
14.05 “Позаочi”.
15.00 Х/ф “Довгождана любов”.
17.00 Концерт Тiни Кароль.
18.55 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал”.
22.50 “Володимир Кличко”.
23.30 Бокс. Володимир Кличко Дерек Чисора.
1.00 Х/ф “Найближчий родич”.
3.00 “Подробицi” - “Час”.
3.30 Т/с “До смертi 2”.
3.50 “Шукачi”. Вбивця Петра I.
4.25 “Позаочi”.
5.55 Т/с “До смертi 2”.

ICTV

5.45 Погода.
5.50 Факти.
6.20 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.50 Погода.
6.55 Real Comedy.
7.25 Козирне життя.
8.00 Х/ф “Замiна 4. Без права на
поразку”.
10.00 “Смак”.
10.45 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.

11.50 Квартирне питання.
12.50 Х/ф “На грi 2. Новий
рiвень”.
14.50 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Велика рiзниця.
19.50 Наша Russia.
20.15 Наша Russia.
21.15 Х/ф “Будинок Великої
Матусi”.
23.35 Прожекторперiсхiлтон.
0.05 Х/ф “Мiраж”.
1.45 Х/ф “Переслiдуючи “Червоний Жовтень”.
4.00 Х/ф “Примара в глибинi”.

СТБ

5.10 М/ф “Доктор Айболить”.
6.40 Х/ф “Кухарка”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 М/ф “Губка Боб”.
13.30 “Танцюють всi! 3”.
17.35 Х/ф “Вечори на хуторi
поблизу Диканьки”.
19.00 “Х-фактор”.
22.00 “Смiшнi люди”.

23.15 “Х-фактор. Пiдсумки голосування”.
0.25 “ВусоЛапоХвiст”.
1.10 “Моя правда. Валерiя”.
2.00 “Зоряне життя. Перше
кохання зiрок”.
2.45 Х/ф “Кухарка”.
3.55 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф “Будинок гнiву”.
7.25 Аналiз кровi.
8.05 Ексклюзив.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Фабрика зiрок 3.
12.50 Файна Юкрайна.
14.00 Даєш молодь.
15.05 Т/с “Моя прекрасна
няня”.
17.10 Х/ф “День радiо”.
19.20 Х/ф “Бiблiотекар”.
21.20 Х/ф “Румпельштiльцхен”.
23.15 Спортрепортер.
23.20 Х/ф “Крута Джорджiя”.
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.
1.45 Благославляю i молюся.
2.15 Книга.
2.40 Студiя Зона ночi.
2.45 Невiдома Україна.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

неділя, 12 грудня
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.20,8.15 Погода.
6.10 Талантам вхiд без черги.
6.55 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.25 Акваторiя бiзнесу.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля-моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Як це? Аеропорт.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Погода.
11.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (чол.)
13.50 Погода.
13.55 Д/ф “Скарби Норвегiї”.
14.20 Ближче до народу.
14.45 Камера смiху.
15.10 В гостях у Д.Гордона.
В.Зельдiн.

1+1

6.15 “Анатомiя слави”.
7.00 “Справжнi лiкарi”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.05 “Свiт навиворiт”.
11.05 “Велике перевтiлення”.
11.55 “Анатомiя слави”.
12.55 “Вiд пацанки до панянки”.
14.25 Т/с “Татусевi дочки”.
15.25 “Що ти робив минулої
п`ятницi”.
16.40 Комедiя “Доктор Дулiттл
2”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Назад в
СРСР”.
0.05 Комедiя “Запеклi шахраї”.
2.05 “Зiрка+зiрка”.
4.05 Трилер “Крижанi павуки”.
5.30 “Справжнi лiкарi”.

6

18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чемпiонат свiту зi
змiшаних єдиноборств.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00, 23.00 Х/ф “Паспорт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.45, 0.15 Пiдсумки.
0.00, 0.20 Вертикаль влади.
0.40 Спорт.
0.45 Шоу Бiз.
0.50 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Погода.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
4.00 Х/ф “Ми iз джазу”.
5.25 М/с “Вампiрятко”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.

1+1

6.20 Комедiя “Доктор Дулiттл 2”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Смакуємо”.
11.10 “Без мандата”.
12.45 “Мiняю жiнку 2”.
14.25 Мелодрама “Назад в
СРСР”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Комедiя “Iронiя долi, або
З легкою парою!”
0.10 “Свiтське життя”.
1.00 “ГПУ”.
1.50 Драма “Сибiрський
цирульник”.
4.30 Комедiя “Запеклi шахраї”.

ІНТЕР

6.15 “Володимир Кличко”.
6.40 Бокс. Володимир Кличко Дерек Чисора.
8.15 “Таємницi Тихого океану”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”.
7.25 М/ф “Василиса Чудова”.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 “Велике перевтiлення”.
11.00 “Ремонт +”.
11.50 Драма “Сибiрський
цирульник”.
15.00, 17.15 Комедiя “Iронiя
долi, або З легкою парою!”
17.00, 19.30, 0.05, 5.15 “ТСН”.
20.10 “Зiрка+зiрка”.
22.55 “Що ти робив минулої
п`ятницi”.
0.20 Х/ф “Морський пiхотинець”.
2.00 Т/с “День народження
Буржуя 2”.
5.30 “Сiмейнi драми”.

IНТЕР

6.05 “Мiста пiдземного свiту”. Пiд
каменем. Сан-Франциско.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10, 7.40, 8.10, 8.40 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.05 Т/с “Одного разу в
мiлiцiї”.
12.00, 18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Кримiнальнi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,
23.35 “ТСН”.
7.25 М/ф “Вершки та корiнцi”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.10 “Не бреши менi”. “Мати
втрачає взаєморозумiння з
дочкою”.
12.10 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
13.15 “Зiрка+зiрка”.
16.00, 5.25 “Справжнi лiкарi 2”.
17.30, 4.40 “Сiмейнi драми”.
18.30 “Не бреши менi”. “Мати
зарiзала людину”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.35, 22.15, 2.05, 2.30 Т/с
“Iнтерни”.
22.40 Т/с “Теорiя брехнi”.
0.05, 2.55 Комедiя “На колесах”.

IНТЕР

6.05 “Мiста пiдземного свiту.
Лiжбище варварiв”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00, 18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 Т/с “Таке звичайне життя”.

11.25 Х/ф “Дiамантова рука”.
13.25 “Вечiрнiй квартал”.
16.40 “БУМ-2. Битва
слов`ян”.
18.00 Х/ф “Бомж”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 “Детально з Аллою Щеличевою. Хочу тата”.
21.10 Х/ф “Бомж 2”.
23.10 Х/ф “Павутина брехнi”.
1.05 Х/ф “Золото Кольджата”.
2.30 “Подробицi тижня”.
3.15 “Детально з Аллою Щеличевою. Хочу тата”.
3.30 Т/с “До смертi 2”.
3.50 “Формула кохання”.
4.35 “Таємницi Тихого океану”.
5.25 Т/с “До смертi 2”.

ICTV

5.50 Факти.
6.10 Т/с “Довiрся менi”.
6.55 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
7.50 “Смак”.
8.35 Анекдоти по-українськи.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
15.45 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Загальна терапiя 2”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Подарунок долi”.
21.30 Т/с “Котовський”.
23.20 Вечiр професiйного боксу.
Вiталiй Кличко - Крiс Арiола.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.40 Т/с “До смертi 2”.
2.00 Т/с “Сусiди”.
2.25 “Мiста пiдземного свiту”.
3.10 Т/с “До смертi 2”.
3.30 “Кримiнальнi справи”.
4.15 “Знак якостi”.
4.45 “Позаочi”.
5.25 “Розбiр польотiв”.

ICTV

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10, 9.25 Спорт.
6.15, 7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8”.
10.30 Т/с “Солдати 15”.
11.35 Анекдоти по-українськи.
12.05 Люди, конi, кролики i...
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Загальна терапiя 2”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Подарунок долi”.
21.30 Т/с “Котовський”.
23.20 Вечiр професiйного боксу.
Володимир Кличко - Едi
Чемберс.
1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.40 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
1.45, 3.15 Т/с “До смертi 2”.
2.05 Т/с “Сусiди”.
2.35 “Мiста пiдземного свiту”.
3.40 “Судовi справи”.
4.20 “Знак якостi”.
4.45 “Розбiр польотiв”.
5.20 “Формула кохання”.

ICTV

5.40 Факти.
6.15, 7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00, 17.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 8”.
11.05 Т/с “Солдати 15”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55, 19.20 Спорт.

11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.45 Наша Russia.
14.05 Х/ф “Будинок Великої
Матусi”.
16.05 Наша Russia.
17.00 Море по колiно.
17.30 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “У червнi 41-го”.
0.10 Українська мрiя.
1.10 Голi i смiшнi.
2.25 Тиша в бiблiотецi.
2.50 Iнтерактив. Тижневик.
3.05 Х/ф “Примара в глибинi”.

СТБ

5.05 М/ф “Острiв скарбiв”.
6.55 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор”.
16.05 “Лiд i полум`я”.
19.10 “Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв”.
21.15 Т/с “Доктор Хаус”.
домашнi ролики.
12.45 Факти. День.
12.55, 19.20, 1.40 Спорт.
13.00 Х/ф “У червнi 41-го”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.50 Т/с “Угро”.
23.00 Свобода слова.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.50 300 сек/год.
2.00 Провокатор.
3.20 Факти.
3.55 Свобода слова.

СТБ

6.05,0.50 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Помста i закон”.
12.55 “Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Репортаж
з петлею на шиї”.
19.10 “Україна має талант! Краще”.
22.00 “Вiкна-новини”.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Угро”.
15.15 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.50 Т/с “Угро”.
23.00 Х/ф “Солдат”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 300 сек/год.
1.30 Т/с “Герої 3”.
2.20 Факти.
2.50 Надзвичайнi новини.
3.20 Т/с “Бостонське правосуддя”.
4.05 Т/с “Згiдно iз законом”.

СТБ

5.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.05,0.50 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Собака на сiнi”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Моя правда. Валерiя”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Репортаж
з петлею на шиї”.
19.10 “Правила життя. Обережно! Шахрайство!”
20.10 “У пошуках iстини.
Двiйники Гiтлера”.

4.45 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
5.00 Вiчний хрест.
5.30 I свiй шлях широкий.
5.40 Замок в Олесько.
5.45 Зона ночi.

НТН

6.00 “Самооборона”.
6.25 “Легенди бандитського
Києва”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.55 “Вайп Аут”.
9.00 Т/с “Адвокатеси”.
11.30 “Речовий доказ”. Нiчний
патруль.
12.00 Д/ф “Єврорабинi. Просто
бiзнес”.
13.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
17.00 Т/с “Слiдчi”.
19.00 Х/ф “Перегiн”.
21.45 Х/ф “Кремiнь”.
23.30 Х/ф “Чотири кiмнати”.
1.30 Т/с “Коп”.
3.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.25 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
5.35 “Правда життя”.

* * *

1.15 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
2.10 Х/ф “31 червня”.

3.55 Студiя Зона ночi.
4.00 Невiдома Україна.
5.00 Зона ночi.

5.55 Х/ф “День радiо”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.20 М/с “Дональд Дак”.
9.45 Даєш молодь.
10.25 Фабрика зiрок 3.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.20 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 Х/ф “Бiблiотекар”.
20.00 Зроби менi смiшно 2.
22.00 Файна Юкрайна.
22.40 Х/ф “Заслiплений бажанням”.
0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Наказано знищити”.
2.55 Студiя Зона ночi. Культура.
3.00 Подорож у втрачене
минуле.
3.30 Вiдгомiн забутого неба.

6.00 “Самооборона”.
6.25 “Легенди бандитського
Києва”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.25 М/ф “Вiннi Пух”.
9.10 Т/с “Слiдчi”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Слiд перевертня.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бокс”. М. Бурсак - Б.
Вера.
14.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.30 Х/ф “Перегiн”.
17.15 Х/ф “Кремiнь”.
19.00 Х/ф “П`яний Майстер 2”.
21.10 Х/ф “Воїни”.
23.15 Х/ф “Напад шаблезубих”.
1.10 Т/с “Коп”.
2.50 Легенди бандитської
Одеси.
3.15 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.

22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Висота”.

3.30 Студiя Зона ночi. Культура.
3.35 Українцi Надiя.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00, 7.10, 7.40, 8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30, 8.30 Репортер.
9.00 Очевидець.
10.00 Iнтуїцiя.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.20 Т/с “Татусевi дочки”.
13.35 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.15 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Плiткарка”.
16.55,21.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00, 0.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
22.05 Новий погляд.
23.05 Т/с “Загубленi 5”.
0.20 Спортрепортер.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
1.35 Х/ф “Вирiшальний голос”.
21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Запасний гравець”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00, 7.15, 7.40, 8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30, 8.30 Репортер.
9.00 Очевидець.
10.00 Новий погляд.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.15 Т/с “Татусевi дочки”.
13.35 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.10 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30, 15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Плiткарка”.
16.50,21.05 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00, 0.10 Репортер.
19.15, 0.25 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
22.05 Здрастуйте, я - ваша
мама!
23.10 Т/с “Загубленi 5”.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
1.35 Х/ф “Територiя дiв”.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.15 Українцi Надiя.

НТН

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.40 Х/ф “Воїни”.
8.20 “Правда життя”. Тату: на
вiстрi голки.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 19.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
14.25 Т/с “Next 3”.
15.25 Т/с “Кобра”.
17.10 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.35 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 Т/с “Прибульцi в Америцi”.
3.00 “Легенди бандитської Одеси”.
3.50 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Полiттерор”.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Невiдома Україна.
5.05 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
6.45 М/ф “Весела карусель”.
7.00 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.25 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
14.25 Т/с “Next 3”.
15.30 Т/с “Кобра”.
17.10 Х/ф “Без права на помилку”.
18.30 “Речовий доказ”. Чистильник лiсу.
19.00,21.30,0.00,2.35,5.20
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 Т/с “Прибульцi в Америцi”.
2.55 “Легенди бандитської Одеси”.
3.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

ііт
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7
середа, 15 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00,12.00,
15.00,18.20 Новини.
6.20, 6.35 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.25 Автодрайв.
7.50, 8.30 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.20 Нерухомiсть.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00, 17.00 Т/с “Пiд дахами
великого мiста”.
11.00 Хто в домi хазяїн.
11.20 Наша пiсня.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Золотий гусак.
12.55 Д/ф “Скарби Норвегiї”.
13.20 Х/ф “Паспорт”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.

18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Телевистава “Сто п`ята
сторiнка про любов”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Телевистава “Сто п`ята
сторiнка про любов”.
23.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
23.30, 0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Д/ф.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.30 Пiдсумки дня.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
4.05 Чемпiонат свiту зi змiшаних
єдиноборств.
5.25 М/с “Вампiрятко”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

четвер, 16 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00,12.00,
15.00,18.20 Новини.
6.20, 6.35 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.25 Автодрайв.
7.35 Нерухомiсть.
7.50, 8.30 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Слово регiонам.
10.00,17.00 Т/с “Пiд дахами
великого мiста”.
11.05 Здоров`я.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Крок до зiрок. Євробачення.
13.20 Кордон держави.
13.40, 4.05 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальнi перегони.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30,2.45 Т/с “Сiмнадцять
миттєвостей весни”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.

18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Єврохокей. Челлендж.
Матч Нацiональних збiрних.
Україна - Румунiя.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00, 23.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальнi перегони.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.50,0.15 Пiдсумки.
0.00, 0.20 Вертикаль влади.
0.40 Спорт.
0.45 Шоу Бiз.
0.50 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
5.25 М/с “Вампiрятко”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55, 7.10, 7.45, 8.05, 9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 19.30,
23.25 “ТСН”.
7.25 М/ф “Чучело-нявчало”.

п’ятниця, 17 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00 Новини.
6.20, 6.35 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.25 Автодрайв.
7.50 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.20 Допомога: з повагою до
людей. Фiльм 2.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00,17.00 Т/с “Пiд дахами
великого мiста”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 “Надвечiр`я”.
13.00 Околиця.
13.30 Х/ф “Двi стрiли”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,2.45 Т/с “Сiмнадцять
миттєвостей весни”.

18.00 Дурейтер.
18.20 Новини.
18.45 Магiстраль.
19.10 “Камера смiху”.
19.40 Єврохокей Челлендж.
Матч Нацiональних збiрних.
Україна - Польща.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15, 23.35 Вертикаль влади.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
4.00 Д/ф “Майн Кампф”.
4.55 “Надвечiр`я”.
5.25 М/с “Вампiрятко”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55, 7.10, 7.45, 8.05, 9.10
Снiданок з “1+1”.

субота, 18 грудня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05, 7.10, 8.20, 9.00, 10.25,
13.30, 18.30 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Крок до зiрок.
7.15 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.45 Створи себе.
8.00 Ера здоров`я.
8.25 М/ф.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
10.00 Хай так.
10.30 “Камера смiху”.
11.00 “Нацiональна двадцятка”.
11.55 Х/ф “Двi стрiли”.
13.40 Наша пiсня.
14.15 В гостях у Д.Гордона.
В.Зельдiн.
15.05 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки).
15.45 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки).
16.50 “Аншлаг, аншлаг”.

17.25 Золотий гусак.
18.00 Ревiзор.
18.40 Творчий вечiр М. Гаденка.
19.35 Єврохокей Челлендж.
Матч Нацiональних збiрних.
Казахстан - Україна.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Футбол. Чемпiонат Iталiї.
Серiя А. “Мiлан” - “Рома”.
22.30 В перервi - Мегалот,
Суперлото, Трiйка, Кено.
23.40, 2.00 Погода.
23.45 Ера здоров`я.
0.10 Наркоманiя вилiковна.
0.40 Допомога: з повагою до
людей.
1.00 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
2.05 Фольк-music.
3.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки).
3.40 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки).
5.00 М/ф.
5.30 М/с “Вампiрятко”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55, 7.10, 7.45, 8.05, 9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 19.30,
23.30 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.10 “Не бреши менi”. “Водiя таксi
звинувачують у згвалтуваннi”.
12.10 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
13.15,0.00 Комедiя “Вiй”.
15.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
16.00,5.25 “Справжнi лiкарi 2”.
17.30, 4.45 “Сiмейнi драми”.
18.30 “Не бреши менi”. “Вуаєрист”.
20.10 “Вiд пацанки до панянки”.
21.30, 22.10 Т/с “Iнтерни”.
22.35 Т/с “Теорiя брехнi”.
1.35 “Грошi”.
2.25, 2.50 Т/с “Iнтерни”.
3.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

IНТЕР

6.05 “Мiста пiдземного свiту.
Пiдземелля Алькатраса”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00 Новини.
10.10, 17.30 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
11.55 “Не бреши менi”. “Вийти
замiж за негiдника”.
13.00 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
14.00 “Особиста справа”.
15.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
16.00, 5.20 “Справжнi лiкарi 2”.
18.30 “Не бреши менi”. “Мати
проти синової коханої
дiвчини”.
20.10 “Гламурнi штучки та заучки”.
21.20, 22.00, 1.40, 2.05 Т/с
“Iнтерни”.
22.30 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.55 Х/ф “Божевiльний день подяки”.
2.30 Х/ф “Божевiльний день подяки”.
3.55 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
4.40 “Сiмейнi драми”.

ІНТЕР

6.05 “Мiста пiдземного свiту.
Траншеї Гiтлера. Бельгiя”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00 Новини.
7.10, 7.40, 8.10, 8.40 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Кримiнальнi справи”.
7.00, 8.00, 9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Як Маша посварилася
з подушкою”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
12.05 “Не бреши менi”.
“Чоловiки-сектанти”.
13.05 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
14.10 “Анатомiя слави”.
15.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.30 “Не бреши менi”.
“Переплутанi немовлята”.
20.00 “Без мандата”.
21.30 Бойовик “Викрасти за 60
секунд”.
0.00 “ГПУ”.
0.55 Х/ф “Шепiт”.
2.30 Мелодрама “Четвертак”.
3.50 Т/с “Район Беверлi-Хiллз”.
4.45 “Сiмейнi драми”.
5.30 “Справжнi лiкарi 2”.

7.10, 7.40, 8.10, 8.40 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 Т/с “Таке звичайне життя”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20, 1.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Загальна терапiя 2”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Подарунок долi”.
21.30 Т/с “Котовський”.
23.20 Вечiр професiйного боксу.
Вiталiй Кличко - Альберт
Сосновськi.
0.50 “Подробицi” - “Час”.
1.25 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
1.30, 3.05 Т/с “До смертi 2”.
2.20 “Мiста пiдземного свiту”.
3.25 “Судовi справи”.
4.05 “Знак якостi”.
4.35 “Розбiр польотiв”.
5.10 “Формула кохання”.
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6.15, 7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.45, 13.00 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.00, 17.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 8”.
11.10 Т/с “Солдати 15”.
12.10, 14.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
14.20 Т/с “Угро”.
15.25 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.55 Футбол. Лiга Європи: Динамо (Київ, Україна) - Шериф
(Тирасполь, Молдова).
22.00 Футбол. Лiга Європи: Карпати
(Львiв, Україна) - Парi СенЖермен (Париж, Францiя).
0.00 3-й тайм.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 300 сек/год.
1.35 Т/с “Герої 3”.
2.55 Надзвичайнi новини.
3.25 Т/с “Бостонське правосуддя, 5”.
4.10 Т/с “Згiдно iз законом”.

СТБ

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55, 2.25 Факти.

5.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.10,0.50 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”.

15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 Т/с “Таке звичайне життя”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Загальна терапiя 2”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Подарунок долi”.
21.30 Т/с “Котовський”.
23.20 Вечiр професiйного боксу.
Володимир Кличко - Семюель Пiтер.
1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.40 “Служба Розшуку дiтей”.
1.45, 3.20 Т/с “До смертi 2”.
2.05 Т/с “Сусiди”.
2.30 “Мiста пiдземного свiту”.
3.40 “Кримiнальнi справи”.
4.25 “Знак якостi”.
4.50 “Формула кохання”.

12.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
15.10 Х/ф “Втеча з Лос-Анджелеса”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.50 Т/с “Угро”.
23.00 Х/ф “Посейдон”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.10 Спорт.
1.20 300 сек/год.
1.25 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.20 Факти.
2.50 Надзвичайнi новини.
3.20 Т/с “Бостонське правосуддя, 5”.
4.05 Т/с “Згiдно iз законом”.

5.40 Факти.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.20 Огляд матчiв Лiги Європи.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
9.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8”.
10.55 Т/с “Солдати 15”.

6.00,0.50 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Покровськi ворота”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Зоряне життя. Куди
зникають зiрки”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.

9.10 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.05 Т/с “Одного разу в
мiлiцiї”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 Т/с “Таке звичайне життя”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Загальна терапiя 2”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.50 Т/с “Подарунок долi”.
21.50 “Велика полiтика з Е.
Кисельовим”.
0.20 Вечiр професiйного боксу.
Макс Бурсак - Марко Шульце.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15, 3.50 Т/с “До смертi 2”.
2.35 Т/с “Сусiди”.
3.05 “Мiста пiдземного свiту”.
4.10 “Судовi справи”.
4.50 “Знак якостi”.
5.15 “Розбiр польотiв”.

7.30 Дiловi факти.
7.40, 13.00 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8”.
11.05 Т/с “Солдати 15”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Угро”.
15.15 Т/с “Лiквiдацiя”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Втеча”.
21.50 Х/ф “Одинак”.
0.20 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.00 Х/ф “Втеча з ЛосАнджелеса”.
2.45 Факти.
3.20 Х/ф “Глибина”.

ICTV

СТБ

СТБ

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10, 9.25, 12.55, 0.50 Спорт.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.

6.00,0.50 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Покровськi ворота”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Зоряне життя. Куди
зникають зiрки”.
15.00 “Давай одружимося”.

6.10 “Свiт навиворiт”.
6.55 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.00 “Хто там?”
10.00 “Свiт навиворiт”.
11.00 “Велике перевтiлення”.
11.45 “Анатомiя слави”.
12.45 “Вiд пацанки до панянки”.
14.15 Т/с “Татусевi дочки”.
15.15 “Що ти робив минулої
п`ятницi”.
16.35 Комедiя “Доктор Дулiттл
3”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Школа проживання”.
23.55 Драма “Ленiнград”.
3.35 “Зiрка+зiрка”.
5.40 “Справжнi лiкарi”.

10.50 “Городок”.
11.50 “Чисто NEWS”.
12.00 “Найрозумнiший”.
13.50 “Позаочi”.
14.45 Х/ф “Екiпаж”.
17.35 Концерт М. Галкiна. “Ми
знову разом”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт Н. Баскова “Не
тiльки про любов”.
23.15 Вечiр професiйного боксу.
Вiталiй Кличко - Шеннон
Брiггс.
1.15 Х/ф “Вершник на iм`я
“Смерть”.
3.05 “Подробицi” - “Час”.
3.35 Т/с “До смертi 3”.
3.55 “Шукачi”. Казанський клад.
4.35 “Позаочi”.
5.15 “Знак якостi”.
5.45 Т/с “До смертi 3”.

7.10 Козирне життя.
7.50 Х/ф “Тiнь”.
10.00 “Смак”.
10.30 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.30 Квартирне питання.
12.45 Х/ф “Втеча”.
14.45 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Велика рiзниця.
20.00 Наша Russia.
20.25 Наша Russia.
21.10 Х/ф “Будинок Великої
Матусi 2”.
23.30 Прожекторперiсхiлтон.
0.00 Х/ф “Змiї на борту лiтака”.
2.05 Х/ф “Тiнь”.
3.50 Х/ф “По дорозi”.

6.00 М/ф “Казка про золотого
пiвника”.
6.30 “Велика полiтика з Е.
Кисельовим”.
8.55 “Шукачi”. Казанський клад.
9.50 “Формула кохання”.

5.30 Погода.
5.35 Факти.
6.00 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.30 Погода.
6.35 Real Comedy.

4.55 М/ф “Мауглi”.
6.25 Х/ф “Кур`єр”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.10 М/ф “Губка Боб”.

ІНТЕР

6.05 “Мiста пiдземного свiту.
Лос-Анджелес. Калiфорнiя”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 18.00 Новини.
7.10, 7.40. 8.10, 8.40 “Ранок з
Iнтером”.
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СТБ

Профiлактика.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Правила життя. Обережно! Шахрайство!”
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Наречена
в трунi”.
19.10 “Зоряне життя. Куди
зникають зiрки”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Багатi
теж танцюють”.
21.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Презумпцiя невинностi”.

НОВИЙ КАНАЛ

Профiлактика.
14.00 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30, 15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Плiткарка”.
16.55,21.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00, 23.55 Репортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
22.05 Зроби менi смiшно.
23.00 Т/с “Загубленi 5”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Смерть
Нефертiтi”.
19.10 “Моя правда. Джуна”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї 2 з
Павлом Костiциним”.
21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Рiдна кров”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00, 7.15, 7.40, 8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30, 19.00 Репортер.
8.30, 23.55 Репортер.
9.00 Очевидець.
10.00 Зроби менi смiшно.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.05 Т/с “Татусевi дочки”.
13.25 М/с “Полiцейська
академiя”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.20,15.45 Teen Time.
14.25 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Плiткарка”.
16.45,21.00 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
22.05 Свiтлi голови.
23.00 Т/с “Загубленi 5”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Смерть
Нефертiтi”.
19.10 “Моя правда. Джуна”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї 2 з
Павлом Костiциним”.
21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Рiдна кров”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Руйнiвники мiфiв.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30,19.00,0.20 Репортер.
7.35, 8.35, 19.20 Погода.
9.00 Очевидець.
10.00 Свiтлi голови.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Т/с “Татусевi дочки”.
13.30 М/с “Полiцейська
академiя”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.25, 15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Плiткарка”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.50,19.35 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 “Танцюють всi! 3”.
13.55 Х/ф “Старi шкапи”.
16.50 Х/ф “Весна на Зарiчнiй
вулицi”.
19.00 “Х-фактор”.
22.00 “Смiшнi люди”.
23.15 “Х-фактор. Пiдсумки голосування”.
0.20 “ВусоЛапоХвiст”.
1.55 Х/ф “Кур`єр”.
3.20 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.45 Ранетки-mania. Бенефiс.
7.25 Аналiз кровi.
8.00 Ексклюзив.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Зроби менi смiшно.
12.25 Файна Юкрайна.
13.50 Даєш молодь.
14.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.20 Х/ф “Знайомство з
Факерами”.
19.55 Х/ф “Людина-блискавка”.
21.50 Х/ф “13-й район”.
23.40 Спортрепортер.
23.45 Х/ф “Рядова Бенджамiн”.
1.55 Х/ф “Надiя”.

0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Т/с “Солдати 16”.
1.30 Х/ф “Закохатися в наречену
брата”.
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
6.45 М/ф “Весела карусель”.
7.00 Х/ф “Без права на помилку”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.35
5.20 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00, 23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.30,19.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
14.30 Т/с “Next 3”.
15.35 Т/с “Кобра”.
17.10 Х/ф “Шалене золото”.
18.30 “Правда життя”. Контроль
над тiлом.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 Т/с “Прибульцi в Америцi”.
3.00 “Легенди бандитської Одеси”.
3.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Т/с “Солдати 16”.
1.30 Х/ф “Розумницi”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
6.45 М/ф “Весела карусель”.
7.00 Х/ф “Шалене золото”.
8.40,19.00,21.30,2.35 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.25,19.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
14.25 Т/с “Next 3”.
15.30 Т/с “Кобра”.
17.05 Х/ф “Жiнка дня”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. “Герої” СРСР.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00, 5.20 “Свiдок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 Т/с “Прибульцi в Америцi”.
3.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.
21.05 Iнтуїцiя.
22.15 Т/с “Воронiни”.
23.15 Очевидець.
0.45 Пласидо Домiнго i його друзi.
1.40 Х/ф “Первiсний страх”.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
6.45 М/ф “Весела карусель”.
6.55 Х/ф “Жiнка дня”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.30,
5.20 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.20,19.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
14.15 Т/с “Next 3”.
15.15 Т/с “Кобра”.
16.45 Х/ф “Перекличка”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 Т/с “Пiсля смертi”.
2.55 “Легенди бандитської Одеси”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.
3.20 Студiя Зона ночi. Культура.
3.25 На незнайомому вокзалi.
4.45, 5.30 Студiя Зона ночi.
4.50, 5.35 Невiдома Україна.
5.40 Зона ночi.

НТН

6.00 “Самооборона”.
6.25 “Легенди бандитського
Києва”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.00 “Вайп Аут”.
9.05 Т/с “Адвокатеси”.
11.30 “Речовий доказ”. Чистильник лiсу.
12.00 Д/ф “Секти. Контроль
свiдомостi”.
13.05 Х/ф “Вiчний поклик”.
17.00 Т/с “Слiдчi”.
19.00 Х/ф “Без особливих
прикмет”.
21.00 Х/ф “Сонячний удар”.
23.00 Х/ф “Вантаж 200”.
0.55 Т/с “Коп”.
3.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.55 “Речовий доказ”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.30 “Правда життя”.
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Чув, що можливо виховувати дитину за
договором про патронат. Чи дійсно є таке
поняття та яким чином це відбувається?
Так. Сімейним законодавством дійсно визначається виховання дітей за договором
патронату. Відповідно до Сімейного кодексу
України за договором про патронат орган опіки та піклування передає дитину-сироту або
дитину, позбавлену батьківського піклування, на виховання у сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною
повноліття, за плату. Фактично, особливістю
є оплата виховання дитини. Плата патронатному вихователю встановлюється за домовленістю з органом опіки та піклування. При
цьому, на передачу дитини у сім’ю патронатного вихователя потрібна згода самої дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її
висловити. На вихователя покладаються при
цьому обов’язки: забезпечення дитини житлом, одягом, харчуванням, створення умов
для її розвитку, а також захист дитини, її прав,
як опікун або піклувальник, без спеціальних на
те повноважень.

Я перебуваю в зареєстрованому шлюбі, вагітна. Відносини з чоловіком не склалися, він постійно вчиняє
насильство в родині. Маю
намір розлучитися, проте чула, що під час
вагітності це не можливо. Чи дійсно це
так?
Шлюбні відносини між подружжям регулюються Сімейним кодексом України. Дійсно,
відповідно до ч. 2 ст. 110 Кодексу позов про
розірвання шлюбу не може бути пред’явлений
протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну дію, яка містить ознаки злочину, щодо
другого з подружжя або дитини.
Протягом вагітності можливо пред’явити
позов про розірвання шлюбу в разі, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.
Насильство в сім’ї, про яке ви зазначали, не
містить ознак злочину та є адміністративним
правопорушенням, визначеним ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім’ї).

НОВЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО:
ВІД БОРОТЬБИ ДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
Корупція в Україні давно стала проблемою, яка впливає на
всі сфери суспільного життя, а
найбільше вражає сферу взаємовідносин громадян з органами державної влади та місцевого
самоврядування, з якими найчастіше стикаються громадяни
при реалізації своїх конституційних прав. Корупція стала небезпекою як для держави, так і для
громадян. Боротися з нею слід
правовим методом - шляхом
законодавчого
регулювання.
Так, з 1 квітня 2010 року набрав
чинності пакет антикорупційного
законодавства, зокрема Закон
України «Про засади запобігання та протидії корупції», Закон
України «Про відповідальність
юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та
Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України про відповідальність
за корупційні правопорушення».
Базовим законодавчим актом в Україні стає Закон України «Про засади запобігання та
протидії корупції» від 11.06.2009
року №1506-VI, в якому значно
розширено перелік корупційних
діянь, видів корупційних адміністративних
правопорушень
(їх поділ за ступенем суспільної
небезпеки), суб’єктів корупції та
передбачає заходи щодо запобігання та протидії корупції. Передбачено обмеження, які мають
попереджувальний характер і
спрямовані на зменшення обсягів корупції, обмеження її впливу
на соціальні процеси, усунення
соціальних передумов виникнення, причин та умов корупцій-

них правопорушень. Так, Законом визначено перелік термінів,
які раніше не вживались у Законі
України «Про боротьбу з корупцією», а саме: «близькі особи,
конфлікт інтересів, корупційне
правопорушення, неправомірна вигода». Зокрема, визначено
наступні заходи запобігання та
протидії корупції, що пов’язані з
діяльністю державних службовців: 1) встановлення спеціальних
обмежень: - щодо отримання неправомірної вигоди, одержання
подарунків, щодо роботи близьких осіб, осіб, які звільнились з
посад або припинили діяльність,
пов’язану з виконанням функцій держави, органів місцевого
самоврядування; 2) фінансовий
контроль; 3) врегулювання конфлікту інтересів; 4) вимоги щодо
прозорості інформації у приватній сфері.
Новелою Закону є законодавче закріплення того, що не є
конфіденційною та не може становити комерційну або банківську таємницю.
Уповноважені
підрозділи
органів державної влади, місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації незалежно від підпорядкованості та форм власності визначено суб’єктами, які
беруть участь у здійсненні превентивних заходів щодо запобігання корупції.
Разом з тим, Законом встановлено, що законодавством,
що визначає організацію і порядок діяльності органів державної влади та органів місце-

вого самоврядування, надання
окремих видів державних послуг
або діяльності категорій осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави, органів місцевого самоврядування, можуть
встановлюватись спеціальні вимоги щодо поведінки таких осіб.
Таким чином, на законодавчому
рівні передбачено прийняття Кодексу поведінки для осіб, які виконують функції держави, органів місцевого самоврядування.
Загальні моральні при-нципи
професійної діяльності працівників державної контрольноревізійної служби (Кодекс етики), схвалені Методологічною
радою Головного контрольноревізійного управління України
від 11.08.2009 року № 10, це задекларована в принципах система моральних цінностей, які
поділяються всіма посадовцями
державної контрольно-ревізійної
служби і щодо яких ними добровільно взяті зобов’язання на їх
дотримання у професійній діяльності. Кодекс етики розроблено
на підставі Міжнародного кодексу етики контролерів (аудиторів)
державного сектора, прийнятого
на XVI конгресі INTOSAI в 1998
році, цінності і принципи якого поділяються працівниками ДКРС.
Кодекс етики встановлює
принципи етики та поведінки
працівника для забезпечення
гарантії високої якості його роботи і ефективної роботи ДКРС
та її органів, зокрема декларує
морально-етичні принципи професійної діяльності.
Прес-служба КРУ
в Київській області.
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РЕКЛАМА “ІММУНАЛУ” ТА “АЦЦ”
ВВОДИЛА ЛЮДЕЙ В ОМАНУ

Антимонопольний комітет України
оштрафував на 50 тисяч гривень компанію “Sandoz Pharmaceuticals d.d.” (Республіка Словенія) за розповсюдження
неправдивої реклами лікарського засобу “КларитроСандоз XL”.
Як встановив Комітет, у рекламній
листівці “КларитроСандоз XL” ішлося
про те, що тільки цей препарат містить у
своєму складі антибіотик-макролід кларитоміцин, у той час, як ця речовина є
складовою 62 зареєстрованих в Україні
лікарських засобів.
Крім того, Комітет зобов’язав фармацевтичну компанію припинити поширення неповних та неточних відомостей у рекламі ліків “КларитроСАНДОЗ”,
“Персен”, “Іммунал” та “АЦЦ”.
“КларитроСАНДОЗ” рекламувався як
препарат з “найзбалансованішим спектром антибактеріальної дії, відсутністю
взаємодії з їжею, швидким протизапальним ефектом”. Однак ці властивості належать антибіотику кларитоміцину, що
також є у складі інших лікарських засобів.
Препарати “Персен” та “Іммунал”
компанія позиціонувала у рекламі як безпечні для застосування дорослими та ді-

тьми, хоча ліки
містять низку
застережень
й викликають
побічні дії. Наприклад, “Персен” у капсулах
протипоказаний дітям до 12
років, засіб у
таблетках діти
від 3 до 12 років можуть приймати тільки під наглядом
лікаря. “Іммунал” у пігулках заборонено
вживати дітям до 4 років, а у краплях - дітям до 6 років.
У рекламі лікарського засобу “АЦЦ”
поширювалося твердження: “Для швидкого лікування кашлю у дорослих і дітей”.
Насправді, препарат є мукалтичним засобом і вживається лише для полегшення розрідження мокротиння.
Компанія “Sandoz Pharmaceuticals
d.d.” погодилася з висновками Комітету, зобов’язалася припинити поширення
подібної реклами та сплатити штраф до
державного бюджету. Вилучення залишків рекламної продукції компанія має
здійснити до кінця цього року.

ЦІНИ ЗНИЗЯТЬСЯ ПОЕТАПНО

Київське обласне територіальне
відділення Антимонопольного комітету
України рекомендувало ЗАТ „Кагма” (м.
Кагарлик) та ВАТ „Яготинський маслоза-

вод” (м. Яготин) знизити ціни на молочну
продукцію соціального значення.
Як повідомило ВАТ „Яготинський
маслозавод”, з 6 листопада частково
знижено ціни на цільномолочну продукцію (молоко, сир тощо). Тобто, ціна на
молоко 2,6% жирності та на сир 5% жирності знизилась у середньому на 2,5 %.
Але для забезпечення можливості
виробництва вказаної продукції без до-

даткових фінансових втрат з боку підприємства, Товариством буде знижено
закупівельні ціни на молоко до 2,5 грн.
за базовий кілограм від населення в Київській області, а саме – Яготинський,
Згурівський та Баришівський райони.
При цьому слід відмітити, що в аналогічному періоді минулого року закупівельна
ціна становила 1,59 грн.
В умовах зростання закупівельної
ціни на молоко незбиране ЗАТ „Кагма”,
придержуючись рекомендацій Київського обласного ТВ АМКУ, прийняло рішення знизити ціни з 16 листопада на найбільш споживаючу населенням молочну
продукцію в середньому на 2,8%: масло
„Селянське” на 1,7 грн. та на молоко 2,5
% жирності з 5,49 грн. до 5,34 грн. Крім
того, підприємство планує утриматися
від підвищення оптово-відпускної ціни
на соціально значимі види молока та молочних продуктів до кінця 2010 року.
Прес-служба Антимонопольного
комітету України обласного
відділення.

«ГЕРОЙ-РЯТУВАЛЬНИК РОКУ»
Під такою назвою
проходить нині Всеукраїнська акція. Мета її привернення особливої уваги всіх верст населення
України до нелегкої, але
почесної, мужньої та
героїчної професії рятувальника, піднесення
на вершину людської
поваги його особистості, одного з найбільш

гідних
представників
нашого
суспільства,
сприяння формуванню
довіри громадян держави до оперативнорятувальної
служби
цивільного захисту, виховання молоді на прикладі героїчних вчинків
наших співвітчизників.
У ході акції будуть виявлені непересічні осо-

бистості, які проявили
мужність та героїзм під
час рятування людей,
майна, ліквідації пожеж,
аварій,
надзвичайних
ситуацій,
стихійного
лиха.
Служба “101”
Макарівського РВ ГУ
МНС України
в Київській області.

ЗАРЕЄСТРУВАВШИ ДИТИНУ, ВИ СПОКІЙНІ ЗА ЇЇ МАЙБУТНЄ
Сім’я є найкращим осередком для благополуччя дітей. Норми чинного законодавства покликані забезпечити це, сприяючи
зміцненню почуття взаємних обов’язків між подружжям, батьками та дітьми, утвердженню внутрішньої необхідності бути потрібним один одному. Новий Сімейний Кодекс України посилює
охорону прав дитини, встановивши, зокрема, нові підходи до
підстав визнання батьківства.
- Протягом 9 місяців нинішнього року в районі народилося
322 дитини, з них в Макарові
- 119. Відділом зареєстровано 363 народжень, - розповідає
начальник відділу державної
реєстрації актів цивільного
стану районного управління
юстиції І.В.Федченко. – При
народженні нової людини вкрай
важливим моментом є визнання її походження від батька та
матері, що здійснюється одночасно з реєстрацією народження
дитини, яка проводиться державним органом реєстрації актів
цивільного стану з одночасним
визначенням її походження та
присвоєнням прізвища, власного імені і по батькові. Зареєструвати народження дитини можна
як за місцем народження дитини, так і за місцем проживання
одного з батьків. Батько й мати,

які перебувають у шлюбі, записуються батьками дитини в книзі
реєстрації актів цивільного стану
про народження за заявою будького з них.
- А якщо батьки дитини не
перебувають у шлюбі між собою?
- Тоді походження дитини від
матері визначається на підставі
медичного свідоцтва про народження, виданого закладом охорони здоров’я, а походження від
батька визначається за заявою
матері та батька дитини або за
заявою чоловіка, який вважає
себе батьком дитини.
Якщо ж мати дитини не перебуває в шлюбі та не має спільної
заяви батьків, заяви батька про
визнання батьківства або рішення
суду, то за заявою матері прізвище батька дитини зазначається
за прізвищем матері, а ім’я та по

батькові - за бажанням матері.
- Як ви дієте, коли мати дитини під час реєстрації народженого заявляє, що колишній
чоловік не є батьком дитини, і
у зв’язку з цим просить не вказувати його батьком в актовому записі про народження дитини. Чи її прохання може бути
задоволене?
- Через те, що чоловік і жінка вчасно не оформляють розірвання шлюбів, страждають
новонароджені діти. Адже за
Правилами реєстрації актів цивільного стану в країні, якщо
дитина народилася до спливу
десяти місяців після припинення шлюбу (розірвання шлюбу,
смерті), то батьком цієї дитини
запишуть колишнього чоловіка і
він несе повну відповідальність
перед законом за дитину. Прохання може бути задоволене
лише за наявності спільної заяви самої матері та її колишнього
чоловіка про невизнання його
батьком дитини, а також заяви
про визнання батьківства іншої
особи та матері дитини. При
складанні актового запису про
народження дитини прізвище

дитині вказується за прізвищем
матері, а по батькові і відомості
про батька відповідно до заяви
про визнання батьківства. Коли
ж батьки бажають присвоїти
дитині прізвище батька, то воно
виправляється в актовому записі про народження на підставі
цих документів.
Буває й таке, що колишній чоловік не може особисто звернутися до відділу РАЦС для подання такої заяви. Тоді його заява,
справжність підпису, на якій має
бути нотаріально засвідченою,
може бути подана через представника. Повноваження представника мають гарантуватися
на нотаріально посвідченій довіреності.
- Коли виникає ситуація,
що дитина народилася до
спливу десяти місяців від дня
припинення шлюбу внаслідок
смерті чоловіка, тоді як визначається походження дитини?
- За спільною заявою матері та чоловіка, який вважав себе
батьком.
- А якщо дитина народилася до спливу десяти місяців
від дня припинення шлюбу,

але після реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою
особою?
- Батьком дитини зазначається чоловік у повторному шлюбі.
Батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на
підставі його спільної заяви з
чоловіком у повторному шлюбі
або за рішенням суду. В таком у
випадку потрібно звертатися до
суду, який виносить рішення про
встановлення факту батьківства
на біологічного батька. Відділ
РАЦС на підставі рішення суду
виключає відомості про батька з
документів.
Принагідно хочеться попередити матерів, які після розлучення взяли дівоче прізвище,
а 10 місяців ще не пройшло, що
вони повинні шукати колишнього
чоловіка, аби він дав письмову
згоду на присвоєння дитині прізвища матері.
Радимо заздалегідь приходити до відділу РАЦС і консультуватися щодо реєстрації дитини в
особливих ситуаціях. Головне —
вчасно оформити усі документи,
адже мова йде про наше спокійне життя і майбутнє дитини.

ііт
тссіівв ііккььссввііррааккааМ
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НАШЕ ЗДОРОВ’Я

ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД ЗА ВЗУТТЯМ

КОЛИ ГАСТРИТ ІСТОТНО ПСУЄ ЖИТТЯ...
Як діяти тим, кому гастрит істотно псує життя, ми попросили розповісти Н.Д.ОПАНАСЮК, кандидата медичних наук, доцента кафедри гастроентерології Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика.
- Що спричиняє виникнення
цього захворювання?
- Насамперед, звичайно, йдеться
про стресові ситуації, неврози і депресії. Напружений графік роботи,
пов’язаний із порушенням природного для організму режиму, приміром,
робота ночами, конфліктні ситуації в
родині і на роботі тощо. Виникненню
гастриту сприяє й неправильне харчування: відсутність його регулярного режиму, неповноцінне харчування
(передовсім, це - сухом’ятка), недоброякісна їжа (вживання продуктів,
що містять токсини і хвороботворні
бактерії, консерванти та шкідливі речовини). До розвитку недуги призводять також зловживання алкоголем і
курінням.
- Якими симптомами відзначається гастрит?
- Як правило, це - нудота, печія,
відчуття тягаря, больові відчуття в
області шлунку. Не ліковані або неякісно ліковані гастрити часто трансформуються у хронічне захворю-

ПОСТИТИСЯ МОЖНА В ЗАДОВОЛЕННЯ

РОСЛИНИ НА
ПІДВІКОННІ

ІНЖИР
ВЗИМКУ

Вдвічі більше задоволення від рослини отримуєш, коли вона не лише декоративна, а й врожай дає.
Серед плодових рослин
поза конкуренцією є інжир
– він же смоківниця чи фігове дерево. Плодоносити
воно починає вже на другий рік після вкорінення,
при деякому невеликому
догляді, правильній обрізці дає два врожаї в рік. Це
два рази по кілька десятків
фруктів. Єдине, чого інжир
просить взамін – це зимівлю при пониженій температурі, градусів так 10-15, він
при цьому частково скидає
листя. Бажано обирати для
посадки на підвіконні такий
сорт, який не вимагає запилювання.

вання - виразкову хворобу шлунку і
дванадцятипалої кишки. А вилікувати
виразкову хворобу набагато складніше, ніж вилікувати гастрит.
- Чи існує небезпека ускладнень?
- Без своєчасного і всебічного лікування гастрит може призвести до
виразки шлунку і шлункової кровотечі. Деякі форми хронічного гастриту
збільшують небезпеку раку шлунку,
особливо при обширному потоншанні його слизової оболонки й супутніх
змінах у її клітинах.
Більшість випадків раку шлунку
- аденокарциноми, що виникають у
залізистих клітинах слизової оболонки, найглибшої оболонки шлунку. Ці
пухлини, відомі як лімфоми слизових
оболонок, часто піддаються успішному лікуванню при виявленні на ранній
стадії.
- Яким має бути харчування
при гастриті?
- Головними засадами дієти виступає запобігання механічному, хі-

мічному та температурному подразненню шлунково-кишкового тракту.
Харчуватися при гастриті слід 4-5
разів на день, не перевантажуючи
шлунок.
- А якщо згадати про профілактику гастриту...
- Вельми важливим, як я вже казала, є дробове харчування, 4-5 разів на
добу. Якщо секреція шлункового соку
знижена, у раціоні мають бути м’ясні
бульйони, нежирне відварене м’ясо
й риба, курка, котлети, каші, киселі,
компоти. Необхідно виключити гострі
і пряні страви, консерви, гірчицю, перець, цибулю та гострі соуси. Корисно
за півгодини до їжі випивати стакан мінеральної води Єсентуки №17.
А ось при гастриті із підвищеною
секрецією слід віддати перевагу протертим вегетаріанським супам, молочним продуктам, нежирній рибі й
м’ясу у відвареному вигляді. Можна
споживати яйця, каші і киселі, желе
та овочеві пюре, компоти зі свіжих
(некислих) фруктів. Корисним буде
й морквяний сік. Хворим доведеться
відмовитися від кави й міцного чаю,
м’ясних бульйонів та копченини, гірчиці, цибулі та часнику.
Розмовляв Ярослав ШЛАПАК.

ПИРІЖКИ

А ще пиріжки можна начиняти повидлом, свіжими вишнями (сливами, полуницями,
чорницями та іншими ягодами) із цукром чи медом, товченою картоплею, гречаною кашею, вареним і товченим горохом та квасолею...

Для тіста: 0,5 літри води, 100 г олії,
100-200 г цукру, 100 г дріжджів.
Варіанти різноманітних начинок для
пиріжків подані в кінці рецепту.
Закип’ятити воду, додати олію і цукор.
Остудити до кімнатної температури, додати дріжджі, замісити тісто й поставити
в тепле місце на 1–1,5 год.Сформувати
пиріжки із обраною начинкою. Смажити
в олії або запекти в духовці.
Начинка бурячна солодка
Відварені або спечені червоні буряки
почистити, пропустити через м’ясорубку
або натерти на тертці. Окремо відварити чорнослив і теж пропустити через
м’ясорубку (його можна замінити відваре-

ними сушеними яблуками). За бажанням
можна додати цукор та корицю.
Начинка з капусти
Капусту тонко нашинкувати, цибулю
нарізати дрібними кубиками, морквину
почистити та натерти на тертці, викласти на сковорідку з олією, посолити, додати спеції та протушити близько 30 хв.
Можна додати столову ложку томатного
соусу.
Начинка з яблук
Яблука почистити, натерти на терці,
додати 100 грам цукру, 2 столові ложки
білих мелених сухарів, корицю. Добре вимішати та нафарширувати пиріжки.
Начинка з гарбузом
Гарбуз нарізати невеликими шматочками, відварити, злити воду та добре віджати. Збити в блендері й додати цукор
або сіль та спеції. До цієї начинки можна
додати ягід калини.
Маково-медова начинка
Мак промити теплою водою, залити
окропом у співвідношенні 1х1, довести
до кипіння та проварити 1 хвилину, залишити на 3-4 години для набухання. Потім
мак відтиснути від води, добре розтерти
в макітрі (або в блендері). Додати мед та
добре вимішати.

ШКІРЯНЕ ВЗУТТЯ ЧИСТИМО
ЗВЕЧОРА, А ЗАМШУ
ЗАЗДАЛЕГІДЬ РОЗПАРЮЄМО
Узимку погода часто дивує нас непостійністю: то
морози і снігопади, то відлига з калюжами. Взуття промокає, шкіра скручується і
покривається білими розводами. Якщо за нею не доглядати, то навіть найякісніша й найдорожча пара чобіт
швидко стане непридатною.
Та варто надати їй трохи уваги, дібрати потрібні засоби,
і справу зроблено - примхи
погоди будуть не страшні.

ШКІРЯНЕ ВЗУТТЯ
Його треба чистити не вранці, як багато хто це робить
- за п’ять хвилин до виходу на роботу, а увечері. Чистою
щіткою зняти бруд, потім нанести крем, а за півгодини
відполірувати.
Чоботи мають вбирати крем від 8 до 12 годин, тоді вони
матимуть вигляд нових і проносяться на 2-3 сезони довше.

ЗАМШЕВЕ ВЗУТТЯ
Мити замшу небажано. Від води вона стає грубою
і втрачає колір. Ефективніше й безпечніше потримати
взуття над паром.
Промокла замша чиститься від бруду тільки після
того, як підсохне. Потім взяти жорстку густу щітку і пройтися кілька разів уздовж, а потім проти ворсу. Якщо бруд
сильно в’ївся, то варто акуратно обробити цю ділянку нульовим наждачним папером. Масні місця добре прибирає підсохла скоринка хліба. Потім треба обробити взуття спеціальним аерозолем для замші.

ВЗУТТЯ З НУБУКА (ВИВОРОТКА)
Купіть аерозоль-фарбу для нубука з водовідштовхувальним ефектом. Вона зафарбовуватиме потертості й
відновлюватиме первинний колір. Білі розводи видаляються вологою чистою губкою. Потім рекомендується обробити взуття водовідштовхувальним засобом з фторсмолами, що захистить його від швидкого намокання, пилу,
бруду і плям.

•
•
•
•
•

БУДЬТЕ В КУРСІ

Губки поступаються крему для взуття. Вони не можуть
приховати потерті місця, оскільки не мають підфарбовувальних властивостей, а чоботи, відполіровані губкою, припорошуються удвічі швидше.
Водоемульсійний крем від вологи захищає гірше, ніж
засіб на органічних розчинниках, зате блиску додає на всі
100%.
Для повсякденного взуття потрібен крем на органічних розчинниках.
Креми з натуральним бджолиним воском призначені
для догляду за м’яким взуттям з доброї шкіри. Вони наносяться на чисту шкіру й не вимагають полірування.
Креми, що містять спирт, можуть видалити будь-який
бруд. Але вони не створюють захисної плівки й не додають блиску.
Любов ІСАКОВА.

УЛЮБЛЕНІ ПУХНАСТИКИ

НЕЗВИЧАЙНІ МОЖЛИВОСТІ ДОМАШНЬОЇ МІНІ-ФЕРМИ
Про існування вашого видання я випадково дізнався з мережі Інтернет. Так як для аудиторії газети є близька
тема присадибного господарства, пропоную розмістити статтю під назвою «Незвичайні можливості домашньої міні-ферми». В ній йдеться про якісно новий підхід для розведення кроликів. Впевнений, що інформація в
статті стане у нагоді багатьом господарям, які цікавляться кролівництвом. Допоможе у цьому також брошура,
яку я маю можливість вислати цілком безкоштовно всім, хто цього забажає. Для цього потрібно лише надіслати листа за адресою: 45006, м. Ковель, Волинська обл., вул. Володимирська, 101, із заявкою разом з конвертом та поштовими марками на 2,20 грн. для пересилки брошури. Мені здається, що ознайомитися з новими
можливостями для успішного і прибуткового господарювання є сенс кожному дбайливому господарю.
З повагою, Петро Володимирович КУЗЬМИЧ.
Напевно, багато хто знайомий із загальноприйнятим способом розведення кроликів. Їх
утримують у простих клітках.
Час від часу хвороби викошують
мало не все поголів’я. Причиною
цього є порушена екологія, негігієнічні умови утримання, годівля. За рік від тих тварин, що
залишилися живими, вдається
одержати кілька кілограмів не
дуже якісного м’яса і копійчаної
вартості шкурки.
Відомий російський учений
І.М.Михайлов довів, якщо кролики, які не отруюють себе власними відходами і які годуються молоком кролиці до тримісячного
віку, а також одержують досхочу
тепла і кормів, можуть набагато
швидше рости і продуктивніше

розмножуватися без будь-яких
ліків і щеплень.
Основа акселераційної методики - в застосуванні специфічної конструкції агрегату для
утримання кроликів. Він представляє
собою
оригінальну
ярусну споруду – міні-ферму з
відповідними секціями для різних вікових груп. Працює вона в
напівавтоматичному режимі і вимагає для обслуговування тільки
півгодини вільного часу один раз
на сім днів. Адже годівниці і напувалки в ній сконструйовані таким
чином, що якщо їх заповнити, то
запасу корму і води вистачає на
цілий тиждень, і вони цілодобово
доступні для тварин. Мало хто
знає про головну особливість
кролячого шлунку: вона така, що

кролик повинен постійно щось
жувати і багато пити. В мініфермі акселерат може пити досхочу. Взимку вода підігрівається, а влітку - прохолодна. Вона
ще й самоочищається завдяки
особливій конструкції вакуумної
напувалки. В результаті такого
безперервного і повноцінного
режиму харчування кролик споживає в 4 рази менше кормів. У
міні-фермі кролячі відходи поступають у спеціальний піддон, який
також змінюється раз на тиждень. Агрегат обладнаний спеціальною системою природнопримусової вентиляції повітря,
внаслідок чого відсутній неприємний запах, акселерат дихає
тільки чистим повітрям. Експлуатація міні-ферми передбачає та-

кож електропідігрів маточників.
У результаті чого зекономлена
енергія кормів спрямовується на
ріст і це дає можливість одержувати стабільні круглорічні окроли
(по 8-15 кроленят).
Завдяки акселераційній методиці молодняк кроликів харчується материнським молоком
протягом перших 3-х місяців
життя, а далі вже переходить на
звичайний раціон - сіно, комбікорм і воду. Ростуть такі кролі у 3
рази швидше від звичайних: товарної ваги кріль (4-6 кг) набирає
всього за 4 місяці. Його м’ясо
винятково смачне, не містить
холестерину, пестицидів, запаху
власних випорожнень, будь-яких
інших хімікалій. При вмілому господарюванні м’ясо одержують
майже безкоштовно, тому що
все повністю окуплює і приносить прибуток хутро акселерата
«мікраксель». Воно високоноске
(гарантія на випадання ворсин до 20 років) і надзвичайно гарне.
За експертними оцінками спеціалістів за якістю і красою «мікраксель» прирівнюється до хутра
песця, норки і навіть шиншили. З

нього, зазвичай, шиють вишукані
жіночі шуби, а також м’які і міцні
ковдри.
Використання такої незвичайної ферми в домашньому
господарстві відкриває для її
господаря нові, невідомі раніше
можливості. Адже виготовити
міні-ферму можна самостійно.
Займає вона 5,6 кв. м, а встановлюється в будь-якому зручному
місці - навіть під вікном житлового будинку. Служить міні-ферма
довго - 10-15 років. Один раз
побудувавши, господар кожного
наступного року отримує від неї
біля 100 кг чудового м’яса і 3540 хутрових шкурок. Виходить
такий-собі домашній «міні-цех»,
який сім’ю і нагодує, і одягне.
При цьому істотно економляться
корми, відсутні проблеми з кролячими хворобами, загибеллю і,
відповідно, з ліками та щепленнями. Заповзяті можуть і не однією міні-фермою обзавестися.
Клопотів з ними небагато - справиться одна людина. А вкладені
кошти в акселераційному кролівництві подвоюються кожні чотири місяці.

ііт
тссіівв ііккььссввііррааккааМ
М

.р 0102 яндург 01 05 №

01

За даними Головного управління статистики у Київській області
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ

Фактично
за січень –
вересень
2010 р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.
Введення в експлуатацію загальної площі
житла, м2
Інвестиції в основний капітал, тис.грн.
Виробництво продукції тваринництва1
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій
у живій вазі), т
молоко, т
яйця, тис. шт.
Вантажооборот2, млн. ткм
Пасажирооборот2, млн. пас. км
Експорт товарів, тис. дол.США
Імпорт товарів, тис. дол. США
Сальдо (+,–)
Експорт послуг, тис.дол.США
Імпорт послуг, тис. дол.США
Сальдо (+, –)
Заробітна плата штатних працівників, нараховано в середньому працівнику4, грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати – усього5, тис.грн.
Кількість зареєстрованих
безробітних на кінець періоду, осіб

Темпи зростання, зниження у %
довідково:
січень–
вересень 2010р. січень–вересень
до січня–вересня 2009р. до січня–
вересня 2008р.
2009р.

382666,3

х

х

5533
77900

41,6
45,1

69,1
29,4

219,8
5399,9
160659,0
13,9
24,2
2503,6
4516,3
–2012,6
237,4
…3
…3

66,8
105,7
119,6
520,0
53,3
180,7
306,7
х
144,5
708,9
х

43,7
99,6
103,6
67,9
69,5
29,3
18,6
х
144,9
14,3
х

2627

х

х

899,9

94,6

105,9

279

64,9

85,5

1

Сільськогосподарські підприємства, крім малих.
Без урахування перевезень виконаних фізичними особами–підприємцями.
3
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
4
Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб.
5
Станом на 1 жовтня.
За дорученням начальника ГУСначальник відділу статистики Надія ТАРАСЮК.
2

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

ЦІЛКОМ СПРАВЕДЛИВО

Найкращим президентом Сполучених Штатів
Америки за останні 50 років був Джон Фіцджеральд Кеннеді. Таку думку висловила переважна
більшість американців, які взяли участь в опитуванні дослідницької служби Gallup.
Згідно з результатами діяльність Кеннеді схвалюють 85% опитаних, передає “USA TODAY”. На
другому місці за кількістю симпатиків виявився
Рональд Рейган, якого підтримали 74% респондентів.
Свій рейтинг вдалося покращити експрезидентові-демократу Біллу Клінтону - він опинився на третьому місці. Найменшою підтримкою традиційно користуються
роки керівництва Річарда Ніксона - єдиного глави Білого дому, який достроково залишив свою посаду. Його діяльність схвалюють лише 29% американців.
Проведення подібних досліджень стали для служби Gallup традиційними,
адже проводяться з 1990 року. З того часу лідер опитувань залишався незмінним - найбільше схвальних оцінок завжди отримував Джон Кеннеді.

ЗІ СВІТУ ТВАРИН

КИТАЙЦІ ПЕРЕХИТРИЛИ ПАНД, ЯКІ НЕ
БАЖАЛИ РОЗМНОЖУВАТИСЯ

Вчені здійснили важливий прорив у справі розмноження великих панд,
який, можливо, дасть змогу збільшити чисельність тварин настільки, що їх
можна буде повертати у дику природу.
Як повідомляють вчені з Дослідницького центру Ченду, який спеціалізується на проблемах розмноження панд, суть підходу полягає в тому, що
в більшості випадків у їхніх самиць народжуються близнюки. А фізіологічні
особливості організму не дають змогу матерям піклуватися відразу про двох
дитинчат, і тому одне ведмежа зазвичай кидають. Тепер, відразу після народження, одного з малят відправляють в інкубатор, а пізніше його повертають
і непомітно підмінюють з іншим.
Ця операція дала змогу знизити рівень смертності серед ведмежат до 2-х
відсотків. З початку проекту, ініційованого у 1963 році, в розпліднику успішно
вирощено понад 300 особнів. Накопичений досвід дасть змогу фахівцям протягом наступних 15 років випустити на волю першу панду.

Президія районної організації ветеранів України адресує найсердечніші привітання з нагоди ювілейної дати - 80-річчя від
Дня народження славним ветеранам району:
ПРІСЕЦЬКІЙ Тетяні Кирилівні та
БАЛАБАНУ Григорію Івановичу з Макарова,
МУЗИЦІ Євгенії Олександрівні з Небилиці.
Щиросердно бажаємо Вам, шановні іменинники, невичерпного оптимізму, сили, енергії, міцного здоров’я, молодості душі, витримки та наполегливості, миру та злагоди, віри в краще майбутнє.

*****

Щиро вітаю з ювілейною датою від Дня народження Заслуженого
тренера України
Олександра Івановича КАУРАЙНЕНА.
Ювілей! Шістдесят! Це не так вже й багато! Це чудове і
радісне свято! Тож бажаю здоров’я і долі, неба синього і достатку у домі, багато радості, злагоди й миру, залишайтесь
довіку таким добрим і щирим!
Нових спортивних перемог Вам і Вашим вихованцям.
З повагою Юлія Прищепа.

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

РОБОТИ, ЗДАТНІ
ПРОЕКТУВАТИ
І ВИРОБЛЯТИ
САМІ СЕБЕ

Німецькі інженери Інституту машинобудування та автоматики ім.
Фраунхофера створили роботів,
здатних проектувати і виробляти
себе самостійно, без участі людини.
Незважаючи на те, що Genetic
Robots виглядають як купа трубок на
шарнірах, вони здатні набувати будьякої форми для певної мети. Творці
відзначають, що саме форма їхніх
пристроїв є найбільшим проривом у
роботобудуванні. За допомогою спеціальних комп’ютерних алгоритмів
робот сам зможе змоделювати себе
під конкретне виробниче завдання.
Як повідомляє fraunhofer.de, досить
буде ввести, наприклад, вимогу рухатися по рівній площині настільки
ефективно, наскільки можливо, і
робот набуде оптимальної для цього форми. Зараз ці роботи демонструють свої можливості на виставці
Euromold у Франкфурті.

НАЙ-НАЙ

КИТАЙСЬКИЙ
ПОЇЗД ПОБИВ
СВІТОВИЙ РЕКОРД

Він розігнався до швидкості 486,1
кілометра за годину в ході випробування нової швидкісної залізничної
магістралі Пекін - Шанхай.

НОВИНИ КІНО

лотого лева” Венеції-2009, визнана
європейським відкриттям року і виграла приз за кращу операторську
роботу.
Приз кращій актрисі вручено
Сільві Тестю (Франція) за роль у
фільмі “Лурд”.
Приз “Премія публіки” дістався
фільму “Містер Ніхто” Жако ван Дормеля (Бельгія).
Нагороду кращого документального фільму завоювала “Ностальгія
по світлу” Патрісио Гусмана (Чилі),
яка цього року була нагороджена в
Абу-Дабі і входила у програму Каннського кінофестивалю.
Кращим мультфільмом визнано “Ілюзіоніст” Сільвена Шоме
(Франція), що претендує на премію
“Оскар”.

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

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: 30-45 років, досвід роботи на виробництві - 5 років, вища освіта, знання всіх
ділянок бухгалтерського і податкового обліку, ТМЦ, досвід роботи з експортом.
МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ: пошук та залучення клієнтів, досвід роботи в деревообробній галузі.
ІНЖЕНЕР З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ
ПРАЦІ: проведення атестації робочих місць, розробка
інструкцій з охорони праці та забезпечення їх дотримання, проведення інструктажів, контроль дотримання правил з охорони праці, пожежної безпеки та вимог
техніки безпеки і виробничої санітарії, досвід роботи
на аналогічній чи подібній спеціальності від 4 років,
вища освіта.
Компанія пропонує: оформлення згідно КЗПУ,
офіційну зарплату.
Місце роботи: с. Липівка, вул. Шевченка, 37 Ц.
Присилайте своє резюме на e-mail: office@imperia.
net.ua та зазначте бажаний мінімальний дохід.

ПРОХАННЯ ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ

втрачене посвідчення працівника міліції
серії ВП №101441. Тел. (063) 864 -70-73.
ПО Т Р І БН А Х АТ Н Я Р О БІ Т Н И Ц Я
В С Е Л І ФАС І В О Ч К А .

ТЕЛЕФОН - 067-327-02-10. ТЕТЯНА.
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
КУР’ЄРИ З ДОСТАВКИ ТА МЕНЕДЖЕРИ
ДЛЯ РОБОТИ З КУР’ЄРАМИ.
Тел.: 063-976-74-14; 067-877-69-53; 094-927-38-49.

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ЕКСПЕДИТОРИ

ШІСТЬ “ЄВРООСКАРІВ”
ОДЕРЖАЛА “ПРИМАРА”
Фільм скандально відомого режисера Романа Поланськи виробництва Франції, Німеччини і Великої
Британії зібрав головні винагороди
Європейської кіноакадемії.
“Примара” визнана кращим фільмом року, а сам Поланськи одержав
дві премії - як кращий режисер і сценарист.
Режисер, якого цього року було
заарештовано в Швейцарії, і який
ледве уникнув екстрадиції до США
за обвинуваченням у злочині, здійсненому в 1977 році, не був присутній особисто на церемонії вручення
нагород EFA в Таллінні, але виходив
на зв’язок зі своєї паризької квартири.
Військова драма “Ліван” Шмуеля Маоза (Ізраїль), володар “Зо-

*****

З повагою та шаною поздоровляємо нашого сільського голову
ШЕВЧУКА Андрія Андрійовича
із славним ювілеєм - 60-річчям від Дня народження.
Роботу собі нелегку Ви обрали,
Вона потребує і сил, і тривог,
Але, мабуть, Ви ніколи не шкодували,
Бо праця - це доля, яку Вам дав Бог!
Від щирого серця бажаєм міцного здоров’я,
якого ні за які гроші не купити; родинного тепла, яке нічим не замінити; шани людської, яку не кожен може
заслужити; затишку в хаті, який щодня нас до себе манить!
Живіть щасливі і бадьорі, і не знайте горя, сліз і бід. Хай Ваша
теплота, любов і ласка родині допомагають у дружбі жить!
Депутати Лишнянської сільської ради.

ОПЛАТА – ВІД 2-Х ТИСЯЧ ГРН.
Т Е Л Е Ф О Н – 0 9 6 - 4 5 1 - 1 0 - 9 0 .

ПОВІДОМЛЕННЯ

Попередній рекорд - 416,6 кілометра за годину - також належить
китайцям. Таку швидкість розвиває
розроблений і виготовлений у КНР
поїзд “Хесе-380А” (“Гармонія-380А”).
Швидкісна залізнична гілка Пекін Шанхай ще не стала до ладу, регулярне
сполучення по ній планується відкрити
лише наприкінці 2011 року. З початком
її експлуатації відстань між двома мегаполісами, що становить 1318 кілометрів, поїзди долатимуть всього за 4
години замість нинішніх 12-ти. Літаком
з одного міста в інше можна добратися
за 1 годину 40 хвилин.

Приватний підприємець НЕСТЕРЕНКО Петро Васильович повідомляє
про закриття підприємницької діяльності з 15 грудня 2010 року (ідентифікаційний код - 2047504831)
НІЖИЛОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

по здачі в оренду частини приміщення побуткомбінату і готелю, що знаходиться в селі
Ніжиловичі Макарівського району Київської
області по вулиці Підсухи, 102-А.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК 4-11-39.

ііт
тссіівв ііккььссввііррааккааМ
М
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ГАЗОБЛОК, ПІНОБЛОК (О БУХІВ , Х АРКІВ ).
ЦЕГЛА СИЛІКАТНА, ЧЕРВОНА.
ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ.
ТЕЛЕФОН 067-235-42-99.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА У
МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 15
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

- начальника відділу фінансової звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів (на
час відпустки по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку основного працівника);
- провідного спеціаліста відділу фінансової звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання
бюджетів;
- головного спеціаліста відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування кошторисів розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів (на час
відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку основного працівника);
- головного спеціаліста інформаційних технологій
та корпоративної телекомунікації.
Кваліфікаційні вимоги: наявність громадянства
України; повна вища освіта відповідного профілю;
вільне володіння державною мовою; володіння персональним комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечення.
До конкурсної комісії подаються такі документи:
заяву на участь в конкурсі; форму П2 ДС; дві фотокартки розміром 4х6 см; копію документів про освіту; декларацію про доходи за минулий рік; копія першої та
другої сторінок паспорта; копії військового квитка (при
наявності).
Документи для участі в конкурсі приймаються
за адресою: 08000, смт Макарів, вул. Фрунзе, 26
протягом 30 календарних днів з дня оголошення
конкурсу.
Повна інформація про умови конкурсу, основні
функціональні обов’язки, умови оплати праці надаються за телефоном 6-00-85.

•

МАГАЗИН “ОПТИКА”:

••

Готові окуляри в асортименті; Виготовлення
окулярів під замовлення; Оправи для
дорослих та дітей;
Сонцезахисні окуляри;
Контактні лінзи;
Аксесуари,

12 грудня 2010 року з 11.00 до 16.00 за
адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 27 (будинок культури) відбудеться перереєстрація
членів Макарівської районної організації
Народного Руху України. Членів організації
просимо з’явитися з членським квитком НРУ та
паспортом громадянина України.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

У Макарові по вулиці Фрунзе, 31
працює масажний салон-магазин
«RELAX», в якому можна пройти
безкоштовні сеанси масажу.
(Понеділок-п’ятниця: з 9.00 до 18.00).

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК – 097-605-60-60.
КП КОР “МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА”
ПОВІДОМЛЯЄ,
що з 10 січня 2011 року вводяться в дію нові
тарифи на послуги теплопостачання для бюджетних установ та госпрозрахункових організацій, згідно рішення виконкому Макарівської
селищної ради № 1 від 9 грудня 2010 року:
для бюджетних установ вартість теплової
енергії за 1 Гкал - 1304,98 грн.;
для госпрозрахункових організацій вартість теплової енергії за 1 Гкал - 1381,81 грн.
КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 097-742-20-80.

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТИНИ.

ВИГОТОВЛЕННЯ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

КОПАЄМО КРИНИЦІ.

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

••
•
А ТАКОЖ НОВА КОЛЕКЦІЯ СУМОК!

ЗОЛОТО. СРІБЛО (ОБМІН)

Пн. - пт. - з 8.30 до 17.00; суб. - з 8.30 до 14.00.

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

смт Макарів, вул. Фрунзе, 31 (побуткомбінат, 1-й поверх).

ТЕЛЕФОН - 093-427-18-61.

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.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії Р2 №019132, виданий 15 травня 2003
року за №150 на підставі рішення 11 сесії XXIV скликання Чорногородської сільської ради від 18 липня 2002 року №19 на
ім’я КАМЯНЧУК Антоніни Павлівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення дитини серії АІ №003683, видане 24
листопада 2010 року Макарівською районною державною адміністрацією на ім’я АВДЕЄВОЇ Катерини Василівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНУ довідку про взяття на облік платника податків
форми №4-ОПП, видану Державною податковою інспекцією у
Макарівському районі 21 листопада 2006 року за №252 Товариству з обмеженою відповідальністю «ІМІР» (код за ЄДРПОУ 33466448. Адреса: 08000, Київська обл., Макарівський
р-н, смт Макарів, вул.Фрунзе, 34), вважати недійсною.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЕ №0920606, виданий 30 січня 2007
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010700600017 по Копилівській сільській раді
на підставі рішення Макарівського районного суду від 4 травня 2006 року №2-0-55 на ім’я ЮРЧЕНКА Олега Анатолійовича та ІВАНОВОЇ Ірини Євгеніївни, вважати недійсним.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
КУПЛЮ касетний відеомагнітофон в робочому стані. Можна б/у. Село Грузьке.
Тел. 097-262-21-82, Вадим Тимофійович.
НАЙМЕМО будинок з присадибною земельною ділянкою у Макарівському районі (квартиронаймачі без шкідливих звичок). Телефони: 063-689-70-56; 093-616-90-73.
ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ телицю тільну 6 місяців у
селі Пашківка. Тел. - 095-536-62-54. Микола.
ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ теличку, вік - 2 роки,
продуктивна, породиста. Село Ніжиловичі,
вулиця Забуянська, 50. Телефони: 067-68496-62, 097-100-54-98.

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

ШПАЛЕРИ (ОБОЇ). ПЛИТКА КЕРАМІЧНА
смт Макарів, вулиця Гагаріна, 11.

Телефони: 5-28-69, 050-441-35-75.
Р О Б О Т А

В Д О М А

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

ТЕЛ: 097–027–92–32; 096–250–76-60.
СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ

МІТРЯЙКІНОЇ Олени Єгорівни з Пашківки
Вчора, 9 грудня, виповнився рік, як пішла у небуття
людина щирої, доброї душі, наша рідна, дорога, мила
матуся.
Пам’ять про тебе пресвята і вічна. Царство небесне
і вічний спокій Тобі, наша рідна.
Нема тебе, хоч скільки хочеш клич,
Сама печаль зависла над землею.
У нашім світі серед безлічі облич
Вже не зустріти усмішки Твоєї...
З любов’ю дочки.
Колектив редакції районної газети «Макарівські вісті» висловлює глибокі співчуття керівнику управління
Пенсійного фонду України в Макарівському районі Туряниці Тетяні Олексіївні з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка
ТУРЯНИЦІ Петра Михайловича.
Цими днями не стало серед нас
Івана Миколайовича ОЛЬХОВЦЯ.
Завершив свій життєвий шлях хоробрий воїн, старанний трудівник. Районна рада ветеранів України висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу
втрати любимого батька, дідуся. Пам’ять про померлого буде завжди в наших серцях. Пухом йому хай
буде рідна земля.
Макарівська районна рада ветеранів України висловлює щирі співчуття Тетяні Олексіївні Туряниці з приводу передчасної смерті її чоловіка
ТУРЯНИЦІ Петра Михайловича.
Висловлюємо жаль, що не стало серед нас доброго спеціаліста, люблячого чоловіка і батька. Завжди
пам’ятатимемо про добру людину.
Земля хай буде йому пухом.
Колектив управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації висловлює глибоке
співчуття керівнику управління Пенсійного фонду України в Макарівському районі Туряниці Тетяні Олексіївні з
приводу тяжкого горя - передчасної смерті чоловіка
ТУРЯНИЦІ Петра Михайловича.
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ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ!

В магазині «ДІМ, САД, ГОРОД» приватного підприємця Ляшка П.Г., що знаходиться в Макарові
по вул.Б.Хмельницького, 27-А (біля стадіону) для
пенсіонерів району в грудні 2010 р. та січні 2011
р. проводиться реалізація насіння, засобів захисту рослин та міндобрив з 10-ти процентною знижкою. З собою мати пенсійне посвідчення.

ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ

Я, Верховець Марія Олексіївна, звертаюся
за допомогою до всіх небайдужих людей до чужої біди. Моїй сестрі Верховець Євгенії потрібно робити операцію на серці, для цього потрібно 35000 грн. Моє велике прохання до всіх, хто
може допомогти коштами, які можна переслати
на рахунок №80654 у філії Макарівського відділення №3033 ВАТ “Ощадбанк”, або дзвонити за
телефоном 6-02-48.
Щиро вдячні всім небайдужим людям за допомогу.

МАГАЗИН ТОРГОВОЇ МАРКИ
“МУЛЬТИГЕЙН” за адресою:
Макарів, вул. Кірова, 27 пропонує широкий вибір комбікормів, борошна, макаронів, круп
в асортименті! Тільки у нас ви
зможете придбати високоякісні
продукти за цінами виробника!
Підприємство, що
розташоване в с. Копилів Макарівського р-ну,
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ РІЗНОРОБОЧОГО.
Вимоги: чоловік віком від 25 років, досвід роботи в
господарській сфері, без шкідливих звичок.
Забезпечуємо харчуванням та доставкою до місця
роботи. Заробітна плата - за домовленістю.

ТЕЛЕФОН (098) 303-38-59.

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.
ВАТ «КИЇВХЛІБ» ДП «МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:
слюсарі КВП та А 3-го - 4-го розрядів і
слюсар-ремонтник 3-го – 5-го розрядів.
Телефони: 5-27-85, 5-14-90.
Адміністрація та профспілковий комітет Макарівської
ЦРЛ глибоко сумують з приводу передчасної смерті
лікаря-хірурга, голови районної організації профспілки працівників охорони здоров’я району
ТУРЯНИЦІ Петра Михайловича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Колектив хірургічного відділення Макарівської ЦРЛ
глибоко сумує з приводу передчасної смерті лікаря
ТУРЯНИЦІ Петра Михайловича
і висловлює щире співчуття сім’ї покійного у їх тяжкому непоправному горі.
Хай земля йому буде пухом, а свічка Пам’яті про
нього вічно горітиме в наших душах.
Адміністрація та профком КВНЗ “Макарівське медучилище” глибоко сумують з приводу передчасної смерті
голови профспілки працівників охорони здоров’я району, лікаря-хірурга
ТУРЯНИЦІ Петра Михайловича
і висловлюють щирі співчуття сім’ї покійного.
Колектив Червонослобідської медамбулаторії глибоко сумує з приводу передчасної смерті лікаря-хірурга
Макарівської ЦРЛ, голови ради профспілки медпрацівників району
ТУРЯНИЦІ Петра Михайловича
і висловлює найщиріші співчуття його рідним та
близьким.
Батьки, учні та класний керівник 7-А класу Макарівського НВК висловлюють глибокі співчуття учню Туряниці Олексію та його мамі Тетяні Олексіївні з приводу
тяжкої втрати - передчасної смерті батька, чоловіка
ТУРЯНИЦІ Петра Михайловича.
Колектив управління Пенсійного фонду України в Макарівському районі висловлює глибоке співчуття керівнику управління Туряниці Тетяні Олексіївні з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті її чоловіка
ТУРЯНИЦІ Петра Михайловича.
Профспілковий комітет та адміністрація ДЗ “Макарівська райСЕС” глибоко сумують з приводу передчасної
смерті голови районної ради профспілки медичних
працівників, лікаря Макарівської ЦРЛ
ТУРЯНИЦІ Петра Михайловича
і висловлюють щирі співчуття сім’ї покійного.

ііт
тссіівв ііккььссввііррааккааМ
М
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ЧЕРЕЗ МОРЕ ЗА 24 ГОДИНИ

13-19 ГРУДНЯ

Нещодавно повітроплавці з
комунального підприємства „Макарівський районний спортивно-

ТIЛЕЦЬ. У цей час вам властивi гарний настрiй i незвичайна
рухливiсть. Добре в цей перiод придiлити увагу своєму одягу, побуту,
а головне - харчуванню i оздоровчим заходам. Показанi прогулянки,
кисневi ванни, перебування на свiжому повiтрi, тривале провiтрювання
примiщення. Все повинно дихати: обличчя, тiло, одяг, квартира. Краще вживати
тiльки легку їжу i цiлющу воду. Хороший перiод для сумiсних iнтелектуальних
занять з членами сiм`ї, розвиваючих iгор з дiтьми. Складається легке, невимушене спiлкування. Можливий прихiд гостей.
Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 13.
БЛИЗНЮКИ. Вас може вiдвiдати на несподiваний успiх, велика
вдача в справах, прибуток вiд тих справ, на якi ви i не розраховували.
Можна ризикнути великими грошима, смiливо ухвалювати неординарнi
рiшення. Можливо, сумнiвна людина вам запропонує сумнiвну операцiю,
i тут вже вам вирiшувати. Взагалi перiод сприятливий для будь-яких проявiв
дiлової i комерцiйної активностi: для укладення угод, налагодження стосунків з
керiвництвом, впливовими людьми, для вiдвiдин офiцiйних iнстанцiй. Ви можете одержати фiнансову допомогу для реалiзацiї нових проектiв.
Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 19.

ТЕРЕЗИ. Висока ефективнiсть працi, вiдчутний прогрес у справах,
особливо в корпоративному бiзнесi або полiтицi. Можливi змiни характеру
зайнятостi, стилю роботи, посадовi перемiщення. Загостриться iнтерес
до наукових дослiджень i рiзних експериментiв. Це хороший перiод для
полiтикiв i вiйськових, крупних бiзнесменiв, вчених. Висока можливiсть умiлих,
конструктивних крокiв в акцiонуваннi, у вирiшеннi питань розподiлу прибутку,
податкiв, мит, страховок i боргiв, у розпорядженнi крупним капiталом. Це вимагатиме вiд вас величезної фiзичної i психiчної напруги.
Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 16.
СКОРПIОН. Зустрiчi з неординарними людьми або друзями втручаються у вашi плани. Хороший перiод для придбання електронiки,
оргтехнiки i засобiв зв`язку, для модернiзацiї дiлової сфери i стилю
стосунків у колективi i з партнерами. Можливе отримання потрiбної
iнформацiї, хороших вiстей та сприятливе вирiшення деяких фiнансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова дiяльнiсть, здача iспитiв,
отримання нових знань, встановлення корисних зв`язкiв i стосунків, короткi поїздки. Хороший перiод для проведення комплексного обстеження.
Сприятливi днi: 14, 15; несприятливi: 19.
СТРIЛЕЦЬ. Можливий великий прибуток при володiннi великим
капiталом i нерухомiстю, а також при створеннi власної справи, яка в цей
перiод створюється на тривалий термiн. Все, що вимагає планомiрної
копiткої роботи, знаходиться пiд сприятливою дiєю удачi. Органiзацiя
пiдприємств на тривалий термiн, страховка через придбання нерухомостi, нове
будiвництво, покупка сiльськогосподарських угiдь або що-небудь подiбне повинно бути обов`язково зроблено в цей перiод. Дiловi зв`язки, що встановилися в
цей час, будуть дуже цiнними для майбутнього.
Сприятливi днi: 16, 19; несприятливi: 14.

ПОСМІХНІТЬСЯ!
Сила волі дівчини - це пройти
повз дзеркало і не подивитися в
нього!!!

* * *

Найвпливовіша людина після
п’янки – та, в якої всі відео і фотоматеріали...

* * *
“Ось такого вірусу в мене ще

не було!” - сказав зять, побачивши тещу за комп’ютером.

* * *

У темному провулку чоловіка
перепиняють троє:
- Чи не знайдеться закурити?
Чоловік мовчки скидає шкірянку, піджак, зверху кладе гаманець і позолочений годинник
і каже:
- Коли ж ви вже накуритесь!

* * *

Чоловік під каблуком у дружини, друзі йому радять - прояви
свій характер...

- Гаразд, я згідна на все. Тільки давай по-хорошому.
Чоловік, пробігаючи мимо:
- Та йди ти! Я на роботу спізнююсь...
Акробат.

* * *

Оголошення про знайомство:
“Чоловік із витонченим смаком шукає дівчину 92,346 х
61,712 х 93,451. Не зануда.”

* * *

Жінка іде вночі на електричку. Обертається і бачить у світлі
ліхтарів, що за нею біжить якийсь
тип. Вона “ноги в руки” і - ходу.
Біжать. Незнайомець не відстає.
Жінка геть вибилась із сил і вже
чує дихання у спину. Зупиняється, знесилена, і каже:

СКАНВОРД
Дружина
римського
імператора
Клавдія (І ст.
н.е.)

І “Дикий
ангел”, і
“Каменська“,
і “Індіана
джонс“

'

Психічне
захворюван-

ня жителів
' Малайських

'

'

'

'

Варіант
імені
Анастасія
Погляд

Харчовий
Жанр традипродукт з Невдалий ційного театру
соняшника удар у грі в
в Японії
Щит Зевса більярд
Страва з
картоплі
(міф.)
Грошова одиниця Тонги
Волордар
(араб.)
Пекло

'
'

Винахідник
телеграфного
апарата
... Роговцева

'

'

'

Одиниця
площі
(1011,71
кв.м)

Чоловічий
Співочий
голос
птах родини
Не їсть веге- в юркових
теріанець

'

'

'

'

'

'

Видатна
укр. поетеса, “Чорна
площа“,
“Поворот“

'

'

Бог росоинності, виноробства,
веселощів
(міф)
Богослужебна пісня
Великий
історичний
період

'

Мати богів
(міф. Азії)
Дорога в парку
Маса з вулкана

'

'

Гетьман
України
(1687-1709)

'

островів

'

ВОДОЛIЙ. Це невгамовнi днi, коли кипить ментальна енергiя i спрацьовує комерцiйний iнстинкт. Вони вдалi для початку нових справ, а також занять спортом. Це час пiдвищеної контактностi i заповзятливостi.
Здатнiсть динамiчного планування, координацiї дiй i заповзятливiсть у
спiлкуваннi з колегами i дiловими партнерами допоможуть вам. Вашi iнiцiативи
будуть гiдно оцiненi. Хороший перiод для переговорiв, обговорення подальшої стратегiї роботи. Максимум контактiв, можливi вдалi дiловi поїздки. Перiод
сприятливий для пiдписання недовгострокових контрактiв.
Сприятливi днi: 15; несприятливi: 13.
РИБИ. У цей перiод сильнiше повиннi проявитися такi риси характеру,
як терпiння, витримка i цiлеспрямованiсть, а також виявляться непохитнiсть
i твердiсть до власної персони i до iнших людей. Укладенi протягом цього
перiоду контакти будуть глибокими i тривалими. Цей перiод особливо сприятливий для навчання i для його завершення, а також для всiх операцiй, що стосуються землеволодiнь, корисних копалин i предметiв, що мають фiксовану вартiсть.
Змiна професiї обiцяє майбутнє полiпшення становища, а довгий час омрiянi бажання при вiдповiдних зусиллях можуть реалiзуватися.
Сприятливi днi: 13; несприятливi: 15.

Він приходить додому і каже
дружині:
- Я піду з друзями в нічний
клуб, прийду додому пізно і
п’яний. І знаєш, хто мені буде
туфлі знімати?
Дружина, помахуючи сковорідкою:
- Знаю, патологоанатом.

'

КОЗЕРIГ. Це час зiбраностi почуттiв i вироблення свого стилю, що
спонукає до творчого натхнення i художньої майстерностi, а також до
будiвництва, дизайну i роботи у будинку. Цьому супроводить прагнення створити матерiальну базу i надiйно забезпечити тили. Для цього
перiоду характерна зрiла оцiнка дiлових i фiнансових проблем, здiбнiсть до
серйозної роботи, створення солiдного фундаменту майбутнiх успiхiв. Хороший перiод для змiцнення виробничої i фiнансової дисциплiни, встановлення
мiцних, тривалих контактiв з партнерами i товаришами по службi, начальством,
впливовими людьми.
Сприятливi днi: 13, 19; несприятливi: 15.

Іван ГЛУЩЕНКО,
директор
КП „Макарівський районний
спортивно-навчальний
центр повітроплавання
та авіамоделізму”.
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ДIВА. З`являється настрiй на боротьбу, пристрасне прагнення до
здiйснення поставленої мети. Дiючи в той же час абсолютно спонтанно,
ви долаєте всi перешкоди. У партнерствi i любовi визначений напрям
до мети. Оскiльки постiйно дiєте за власним розсудом i не пiддаєтеся
нiякому впливу, то на своїх близьких людей впливатимете як особливо сильна i
приваблива особа. Для сфери сексуального спiлкування характернi активнi потреби. Якiсть лiдера, що вiдкрилася у вас, придбає нових послiдовникiв.
Сприятливi днi: 17; несприятливi: 13.

якихось нестандартних ситуацій.
У Криму створена група підтримки, сформована з відомих українських штурманів, також будуть
задіяні представники МЧС.
Поки що незрозуміла ситуація зі спонсорами, але вони знайдуться обов’язково, адже це
реклама їхнього імені чи товару.
Очікуємо на підтримку місцевої
влади. Сподіваємось і віримо,
що все буде добре.

'

ЛЕВ. Хороша органiзацiя i можливiсть успiшного планування в
професiйнiй, суспiльнiй або адмiнiстративнiй дiяльностi та в бiзнесi.
Можливе полiпшення фiнансового i соцiального становища, але лише
завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий перiод в корпоративному бiзнесi для пiдписання довгострокових операцiй i контрактiв.
Спостерiгатиметься зростання вашого престижу i впливовостi, авторитету в
спiвробiтникiв i прихильностi керiвництва. Можливе отримання покровителя.
Сприятливi днi: 16; несприятливi: немає.

навчальний центр повітроплавання та авіамоделізму” підняли
у повітря кулю об’ємом 14,2 тис.
кубічних метрів. На сьогодні – це
найбільша куля в Україні, а у Східній Європі – одна з небагатьох,
які можна перелічити на пальцях.
Вона успішно підняла у повітря
36 чоловік, побивши національний рекорд з підняття великої
кількості осіб.
Орієнтовно в кінці січня наступного року два повітроплавці

'

РАК. Справи, якi ви вiдклали на тривалий перiод, у такi днi можуть бути
благополучно вирiшенi. Таким же сприятливим цей перiод буде для планування довгострокових проектiв на майбутнє, проте в цей час слiд бути
розсудливим, обачливим i наполегливим. Для остаточного успiшного
завершення справи добре було б скористатися порадою досвiдченого старшого товариша. Вдало здiйснюються звернення в офiцiйнi iнстанцiї. Цей перiод
вiдмiчений певним прогресом i в матерiальному вiдношеннi: вам вiддають все,
що повиннi, але не бiльше того.
Сприятливi днi: 14, 16; несприятливi: 18.

планують за 24 години здійснити переліт через Чорне море, до
якого готуються вже майже рік.
Один з яких президент
Київської
федерації авіамодельного
спорту,
депутат районної
ради і просто великий ентузіаст повітроплавання Сергій Скалько. Інший
–пілот-інструктор,
чемпіон Грузії з
повітроплавання,
президент Грузинського
повітроплавального клубу
Реваз
Утаргаурі.
Тож політ за участю 36 осіб був попереднім,
тренувальним. Оскільки
повітроплавці долатимуть небо
над морем без зупинок, то, відповідно, й запасуться пальним
на весь переліт, а вага необхідних
балонів якраз дорівнює загальній вазі учасників рекорду. Тим
часом, підкорювачі неба чекають
необхідний напрямок і силу вітру,
які Інститут метерології обіцяє на
кінець січня. Готують відповідну
техніку, ведуть переговори з зарубіжними країнами щодо прийняття повітроплавців у випадку

'

ОВЕН. Це перiод напруженостi почуттiв, коли можуть несподiвано
спливти сексуальнi i фiнансовi проблеми i стати ребром питання влади
i любовi. В цей час слiд ретельно уникати ревнощiв, сiмейних сварок,
конфлiктiв на роботi. Цьому перiоду часто властиве пiдвищене прагнення до спокiйного i природного способу життя, якому заважають реалiзуватися
навколишнi побутовi, соцiальнi або полiтичнi умови. В цей час присутнiй недолiк
розумiння емоцiй iнших людей, що деколи веде до надмiрної вимогливостi i
низького рiвня стосунків.
Сприятливi днi: 14, 15; несприятливi: 17.
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