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ЗАСЯЯЛА В МАКАРОВІ
НОВОРІЧНА ЯЛИНКА
Традиційно, напередодні дня Святого Миколая
Чудотворця, засяяла яскравими вогниками головна
красуня району – новорічна ялинка. На прохання Макарівської селищної ради її вбрала, як і торік, одна з
міжнародних лідерів з продажу святкового декору та
різдвяних прикрас компанія «Скорпіо», яка прикрашає
новорічні ялинки в Україні, Тайланді, Росії, Італії.

ЛАУРЕАТ ОБЛАСНОЇ ПРЕМІЇ

Голова обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, буваючи у містах і селах Київщини, цікавиться не лише
соціально-економічним їх
розвитком, а й кулуьтурним, духовним розцвітом.
Цьогорічного літа він відвідав Макарівську картинну
галерею і був приємно вражений від її огляду, де виставлені картини сучаних
українських художників. І
саме тоді він ближче познайомився з художникомграфіком,
заслуженим
художником України Анатолієм Марчуком, з його
творчістю, з громадською
діяльністю. Дізнався, що
саме Анатолій Петрович
є засновником картинної
галереї сучасного образотворчого мистецтва, котрий щоліта у Козичанці,
у своїй садибі, проводить
мистецькі пленери, де воліють побувати у цьому
райському куточку природи: де річка, верболози, ліс
– невичерпні сюжети для
полотен, як початкуючі,
так і маститі майстри пен-

зля. З’їжджаються сюди і
поціновувачі поетичного
слова, задушевної пісні –
бо ті дні по-справжньому
стають мистецьким святом. А по закінченні пленеру кожен з художників
одну із написаних картин передає у галерею.
Нині їх там понад 200.
Окрім того, Анатолій
Марчук є автором проектів пам’ятників Святителю
Димитрію Ростовському,
письменникам Петру Сиченку, Миколі Олійнику,
гербів населених пунктів
Макарівського
району,
художньо оформив книги
на історичну тематику.
Анатолій Марчук бере
участь у різних художніх
заходах. Цьогоріч він став
першим лауреатом обласної премії в галузі образотворчого мистецтва імені
Івана Сошенка. Диплом,
грошову премію, медаль
днями в облдержадміністрації вручив йому Анатолій Присяжнюк.
Художник щиро подякував голові обласної
державної адміністрації за

високу оцінку його внеску в
розвиток образотворчого
мистецтва Київщини, зокрема рідного району.
- Моєю мрією є, щоб
картинна галерея з часом
стала музеєм образотворчого мистецтва, - наголосив Анатолій Петрович.
- Я завжди підтримуватиму людей ініціативних,
творчих. Обласна влада
зацікавлена у тому, щоб
розцвітав талантами наш

рідний край - запевнив
Анатолій Присяжнюк.
Премії в галузі народного мистецтва отримав заслужений майстер народної
творчості Василь Бєсєдін
(м.Васильків),
музичного
мистецтва – Маргарита Бедрата (викладач Славутицької школи мистецтв), літературну премію імені Григорія
Косинки вручено письменниці Ользі Довгоп’ят (Обухівський район).

ДЕПУТАТИ ОКРЕСЛИЛИ
ПЛАНИ РОБОТИ НА МАЙБУТНЄ

Вдень під промінням зимового сонця виблискують
червоні, жовті, сріблясті, сині кульки, а вночі мерехтять гірлянди та штучні сніжинки, які сприяють гарному передноворічному настрою. Жителі та гості району залюбки фотографуються на пам’ять, а дітвора бавиться в сніжки...

ЗАПРОШУЄМО
НА СВЯТА

Відділ культури та туризму райдержадміністрації проводить Новорічно – Різдвяні свята, які будуть проходити в
закладах культури району.
- Народні театралізовані свята та обряди: „Он пан
іде, коляду несе, коробку вівса, зверху ковбаса” – с. Андріївка; „Новорічна казка” – с. Бишів; „Ходила селом Коляда” – с. Борівка;
- Новорічні поздоровлення у колективах підприємств та організацій району: народний самодіяльний
колектив „Чебреці” Макарівського РБК; фольклорний колектив „Ясен-цвіт” будинку культури с. Ясногородка; народний аматорський колектив „Любисток” с. Бишів.
- Колядки та щедрівки: „Щедрівочка щедрувала, у
віконце заглядала” – с. Андріївка; „Зайнялася ясна зірка”
– с. Фасова; „Новорічна лісова казка” – с. Завалівка.
- Новорічні гуляння: “Українські вечорниці” – с. В. Карашин; „Україна колядує” – с. Бишів; „Хорошії гості у мене”
– с. Завалівка; „На щастя, на здоров’я, на Новий рік” – с.
Комарівка; „Новорічна ніч казкова” – с. Мостище.
24 грудня о 17.00 в районному будинку культури відбудеться свято спорту:
28 грудня о 17.00 за участю художньої самодіяльності районного будинку культури та викладачів і учнів Макарівської дитячої школи мистецтв відбудеться Різдвяний
концерт;
29 грудня та 3 січня 2011 року о 12.00 на сцені районного будинку культури пройде новорічна казка „Новорічна ніч”, а також біля новорічної ялинки Дід Мороз та
Снігурочка і казкові герої проведуть дитячий новорічний
ранок.
Вхід - вільний.

17 грудня під головуванням голови районної ради Віктора Гудзя відбулося пленарне засідання третьої
сесії районної ради VІ скликання. У
її роботі взяли участь голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський, перший заступник та заступники голови райдержадміністрації,
сільські та селищні голови, керівники управлінь райдержадміністрації,
установ, підприємств та організацій.
З доповідями «Про Програму
соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік»
та «Про Програму розвитку малого
підприємства в районі на 2011-2012
роки» виступив перший заступник
голови райдержадміністрації Андрій
Гріненко.
Про внесення змін до рішення
сесії Макарівської районної ради від
14.05.2010 № 551-22-V “Про затвердження районного бюджету Макарівського району на 2010 рік» доповіла
заступник начальника фінансового

управління
райдержадміністрації
Тетяна Логвіна; про встановлення
ставок єдиного податку для фізичних
осіб, які здійснюють підприємницьку
діяльність без створення юридичної
особи на 2011 рік, та про встановлення розміру фіксованого податку
на 2011 рік – заступник начальника
відділу оподаткування фізичних осіб
ДПІ в Макарівському районі Наталія
Демченко; заступник голови районної ради Олег Майстренко виступив
з питань «Про делеговані повноваження Макарівської районної ради
VІ скликання Макарівській районній
державній адміністрації», «Про план
роботи районної ради на 2011 рік»,
«Про затвердження Положення про
помічника-консультанта
депутата
Макарівської районної ради».
Про передачу з районної комунальної власності до комунальної
власності територіальної громади
Макарівської селищної ради приміщення, майна, котельні дитячого

будинку «Барвінок»; з районної комунальної власності до комунальної власності територіальної громади Пашківської сільської ради
будівель старої школи Пашківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів; з районної комунальної власності у власність
територіальних громад Рожівської
та Мостищанської сільських рад
навчально-виховних
об’єднань
«загальноосвітня школа І ступеня –
дитячий садок» доповів голова постійної комісії з питань комунальної
власності і приватизації, розвитку
підприємницта,
промисловості,
транспорту та регуляторної політики районної ради Микола Швидкий.
Про затвердження технічної документації з норм активної грошової
оцінки земельних ділянок доповів
голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу та земельних відносин Микола Нечай.
З розглянутих питаннь сесія
прийняла відповідні рішення.

НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК
РАЙОНУ В 2011 РОЦІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ БІЛЬШЕ 40 МЛН. ГРН.
З ДОПОВІДІ НА ТРЕТІЙ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ
ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ АНДРІЯ ГРІНЕНКА

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік, підкреслив доповідач, передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики
розвитку України на рівні району. У ній визначені головна мета та пріоритети розвитку відповідно програми Президента України “Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”. У Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на
стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери району.
Вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення є основною метою
Програми. Досягти цього планується шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:
Житлово комунальне
господарство:
• впровадження енергозберігаючих
заходів
з
економії
енергетичних ресурсів на об’єктах
житлово-комунального
господарства, соціальної

сфери, зокрема, реалізація інвестиційних проектів
„Реконструкція
системи
теплопостачання с. Рожів
шляхом впровадження теплових насосів у будинку
культури та фельдшерськоакушерському пункті” (за

умови включення до Переліку об’єктів Київської
області за рахунок фінансування з „Державної цільової економічної програми енергоефективності на
2010-2015 роки”);
• встановлення елек-

троопалення у закладах
соцсфери сіл Ніжиловичі,
Плахтянка;
• реконструкція та будівництво об’єктів водопровідно-каналізаційного
господарства та житлового фонду
в смт Макарів, заміна насосного обладнання;
• продовження налагодження організації збору
твердих побутових відходів;
• приведення тарифів
до економічно обґрунтованого рівня, який 100%
відшкодовує затрати надавачу житлово-комунальних
послуг;
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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
АРХІВНИХ УСТАНОВ
МАКАРІВЩИНИ!
Прийміть щирі вітання від районної
державної адміністрації та районної
ради з нагоди професійного свята Дня працівників архівних установ.
Своєю щоденною працею ви забезпечуєте збереження національної
історичної пам’яті, задовольняєте
суспільний інтерес до пізнання минулого, зміцнюючи духовний зв’язок
поколінь.
Архівні документи допомагають аргументовано і об’єктивно оцінити історичні події, відчути подих героїчної
минувшини, перейнятися думками й
почуттями попередників, усвідомити
уроки історичної мудрості.
Висловлюємо вам, шановні працівники архівних установ, щиру вдячність
за натхненну працю і вірність благородній професії хранителів нашої історії. Бажаємо вам міцного здоров’я,
щастя, добра і нових успіхів у творчому
пошуку. Нехай злагода і достаток панують у ваших родинах!
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.
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СЕМІНАР
З ПРАВОВОЇ
ОБІЗНАНОСТІ
Голова районної ради Віктор Гудзь провів семінар з сільськими та селищними
головами з питань підвищення правової
обізнаності та взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними
та судовими органами району. На семінар
були запрошені: Н.М.Дзюба – виконуюча
обов’язки голови Макарівського районного
суду; Є.С.Шабанов – помічник прокурора
Макарівського району; С.А.Тимошенко – заступник начальника районного відділу головного управління МВС України в Київській
області; І.А.Багінська – виконуюча обов’язки
начальника державної податкової інспекції
в Макарівському районі; С.Г.Ханін – голова
постійної комісії з питань законності і правопорядку районної ради.
На семінарі були розглянуті питання: про
діяльність районного суду щодо захисту законних прав та інтересів громадян, про дотримання законності на території району та
актуальні питання і завдання прокурорського нагляду, взаємодії Макарівського районного відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській
області з органами місцевої влади щодо
дотримання законності, правопорядку та
профілактики злочинності в районі, стан
адміністрування земельного податку та запровадження сплати за дозвіл на здійснення
підприємницької діяльності.

Віктор ГУДЗЬ,
голова
районної ради.
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ПРИВІТАЛИ НАЙСТАРІШУ
ЖИТЕЛЬКУ КОЛОНЩИНИ

Ганна Григорівна Максюк – одна з найстаріших жителів Колонщини. Їй виповнилося нещодавно 98 років. З нагоди дня народження привітали іменинницю та вручили цінний подарунок сільський
голова Юлія Пелешок та голова ради ветеранів села Варвара Леонтьєва. Вони побажали бабусі зустріти ще й столітній ювілей.
Світлана ПАВЛЕНКО,
секретар виконкому Колонщинської сільської ради.

ОДНИМ АБЗАЦОМ

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України
пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».
Передбачено, що нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за ЖКП здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.

ВІДБУДУТЬСЯ ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

28 грудня 2010 року з 10 по 13 годину в залі засідань Макарівської районної державної адміністрації відбудуться
громадські слухання з питань організації роботи нотаріусів
Макарівського району за участю: заступника начальника головного управління юстиції у Київській області Наталії Юріївни Коновал, голови Макарівської державної адміністрації
Ярослава Вікторовича Добрянського, голови Макарівської
районної ради Віктора Михайловича Гудзя, сільських та селищних голів району.
Запрошуємо всіх зацікавлених осіб.

ОЙ ХТО, ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ...
ВІТАННЯ ДЕПУТАТА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

З нагоди дня Святого Миколая депутат обласної ради Юрій Забела відвідав дитячий будинок сімейного типу Крушельницьких у Макарові та, як і годиться на це
свято, вручив подарунки та монітор до комп’ютера.
Юрій Володимирович у ці передноворічні свята також привітав Юлію Лісовську з
Кодри, надавши їй ще й матеріальну допомогу. Дівчина була щиро вдячна Ю.Забелі,
який, коли ще працював головою райдержадміністрації, перейнявся проблемами
цієї родини й сьогодні не забуває її, при нагоді прагне допомогти.

*

*

*

В районній дитячій бібліотеці депутат районної ради, голова постійної комісії з
питань благодійництва районної ради ігумен Філарет (Андрій Юрійович Єгоров) зустрівся з учнями 8-10-х класів Макарівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничоматематичний ліцей».
Він розповів дітям про
поїздку до Швейцарії, де зустрічався з
духовними та громадськими діячами. Як
священослужитель
Української православної церкви проводив
службу у православних храмах. Директор
районного історикокраєзнавчого музею
Веніамін Вітковський
ілюстрував цікаву розповідь
священикадепутата показом слайдів. Ігумен Філарет привітав школярів зі святом Святого Миколая Чудотворця. Побажав міцного здоров’я, творчих здобутків, гарних оцінок та
вручив «гостинці-миколайчики». До привітань долучилися заступник голови районної
ради Олег Майстренко та завідуюча бібліотекою Лариса Коваль.
Також під час зустрічі відбувся бібліотечний огляд книги «Святі Київської Русі» та
бесіда біля книжкової виставки «Данило Савич Туптало: козацький син, святитель,
святий».
На фото: ігумен Філарет з учнями.

*

*

*

До юних пацієнтів центральної районної лікарні завітав
“десант” в особі дітей та дорослих від голови постійної комісії з питань благодійництва районної ради ігумена Філарета
та привезли від Миколая Чудотворця смачні гостинці.
На фото: пацієнти з подарунками.

Грудневі свята, як професійні, так і церковні, стали
приводом для поздоровлень
та вручення цінних подарунків депутатом районної ради
Семеном Ханіним.
Семен Григорович проживає з родиною в селі
Плахтянка. Його дружина
Ганна Аркадіївна - депутат
Плахтянської сільської ради.
Тож їх діяльність безпосередньо пов’язана з життям
населених пунктів району.
Відтак, вони є постійними
учасниками та безпосередніми організаторами різних
акцій та заходів. Зокрема,
Семен Ханін спільно з заступником голови районної
ради Олегом Майстренком
вітав з професійним святом
працівників
Макарівського районного суду. Разом
з заступником голови райдержадміністрації Олександром Гуменюком взяв учать
у святковому дійстві з нагоди дня Святого Миколая, що
відбулося в Макарівському
НВО «загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів - природничоматематичний ліцей».
Ще одним добрим вчинком відзначився Семен Григорович. Минулої неділі він
з представниками місцевої
влади відвідав родину Крушельницьких, котрій подарував великий телевізор.
Вдячні дітлахи співали пісень та декламували вірші.
С.Ханін – приватний
підприємець, з 2005 року –
член столичного правління

*

*

*

благодійного фонду «Хесед
Нахалат Авот Азріель», а
вже з 2007-го – став президентом ТОВ «Ніч Турбійонів», котре займається
роздрібною торгівлею годинниками, ювелірними виробами, спортивними товарами, іграми та іграшками.
На
фото:
С.Г.Ханін
вручає подарунок директору Макарівського НВК
В.Тарнавському.

БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ

Учні та викладачі Макарівської дитячої школи мистецтв завітали з благодійним концертом у Копилівський обласний притулок для неповнолітніх. Святий Миколай привітав діток
зі святом, а учні школи мистецтв розважили веселими танцями, піснями та грою на музичних інструментах. Глядачі з задоволенням слухали виступи маленьких артистів і дарували
їм гучні оплески, а після закінчення концерту дирекція притулку пригостила всіх солодащами та запашним чаєм.

*

*

*

До дитячого будинку для
дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування села
Наливайківка завітала заступник
голови Макарівської районної
організації партії «Третя Сила»,
слухач Національної академії
державного управління при Президентові України Руслана Ткачук. Відбулося щире спілкування
з вихованцями. Діти розповіли
про навчання, відпочинок, світ
захоплень і поділилися своїми
мріями. Руслана Леонідівна побажала школярам здоров’я і вручила від Миколайчика подарунки
– велосипеди.
На фото: Руслана Ткачук з дітьми.
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НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ
В 2011 РОЦІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ БІЛЬШЕ 40 МЛН. ГРН.
Закінчення.
Початок на 1 стор.
• створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків;
• сприяння прискоренню погашення підприємствами житлово-комунального господарства
заборгованості за спожитий
природний газ та електричну
енергію;
• сприяння зменшенню заборгованості споживачів усіх
рівнів за житлово-комунальні
послуги
шляхом
активізації
претензійно-позовної роботи з
боржниками.
По енергозбереженню:
• оптимізація схем теплопостачання населених пунктів шляхом від’єднання окремих споживачів (віддалених від котелень,
через аварійність та застарілість
теплових мереж) від централізованого опалення з наступним
встановленням автономного та
індивідуального опалення приміщень соціальної сфери;
• реконструкція (технічне
переоснащення) ряду шкільних
котелень із заміною котлів з коефіцієнтом корисної дії більше
92% (при умові виділення коштів
з районного бюджету);
• впровадження електроопалення у закладах соцсфери сіл
Рожів, Плахтянка, Ніжиловичі,
Королівка.
Охорони здоров’я:
• продовження роботи у напрямку виконання заходів районної комплексної програми
“Здоров’я нації” на 2003-2011
роки”;
• реалізація комплексу заходів “Програми і централізованих
заходів профілактики і лікування
СНІДу”;
• виконання заходів районної
програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 20062010 роки” та централізованих
заходів по боротьбі з туберкульозом, а саме продовження роботи щодо:
- забезпечення Макарівської
ЦРЛ та Бишівської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини, які здійснюють проведення профілактичних оглядів на
туберкульоз, рентгенологічною,
флюорографічною плівкою та
реактивами;
- продовження виконання
заходів “Програми розвитку донорства крові та її компонентів
на 2008-2012 роки”.
• відповідно до “Київської обласної програми “Онкологія” на
2007-2011 роки”:
- забезпечення медичних
закладів району сучасним медичним обладнанням (ендоскопічним, рентген-діагностичним,
апаратами ультразвукової діагностики);
- забезпечення онкологічних
хворих району сучасними хіміотерапевтичними препаратами у
кількості, що відповідає затвердженим стандартам діагностики
та лікування;
• забезпечення охорони
здоров’я матері і дитини шляхом
затвердження у встановленому
порядку і наступної реалізації
заходів районної програми “Репродуктивне здоров’я на період
до 2015 року”;
• удосконалення спеціалізованої і високо спеціалізованої
медичної допомоги населенню
району, особливо при захворюваннях серцево-судинної системи шляхом впровадження районної програми “Профілактика
та лікування серцево-судинних
захворювань”;
• подальше реформування
мережі та структури лікувальнопрофілактичних закладів, розширення мережі сільських медичних
амбулаторій та забезпечення їх

необхідним обладнанням та кадрами, зокрема, реорганізація
Мотижинської амбулаторії в амбулаторію загальної практики сімейної медицини.
Освіта:
У галузі дошкільної освіти:
• повне охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку;
• відкриття другої групи у дошкільних навчальних закладах
сіл Великий Карашин, Колонщина, Мотижин;
• впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”;
• забезпечення 100% виконання натуральних норм харчування;
• поліпшення матеріальнотехнічної бази, програмного та
навчально-методичного забезпечення дошкільних закладів.
У галузі загальної середньої
освіти:
• забезпечення наступності
між дошкільною та початковою
освітою;
• здійснення заходів щодо
оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів згідно
Постанови Кабінету Міністрів від
19.04.2010 №315;
• забезпечення належних
умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також дітьми-інвалідами
та дітьми з вадами фізичного та
розумового розвитку, їх соціальної адаптації;
• оновлення комп’ютерної
техніки у навчальних комп’ютерних класах Бишівської,
Забуянської
загальноосвітніх
шкіл, Мотижинського ліцею, Ніжиловицького та Плахтянського
НВО;
• забезпечення пошуку, розвитку та підтримки обдарованої
молоді;
• розширення мережі шкільного округу на базі Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
У галузі позашкільної освіти:
• забезпечення збереження
та оптимізації мережі гуртків і
творчих об’єднань позашкільних
навчальних закладів району;
• розширення мережі гуртків
на базі сільських загальноосвітніх шкіл;
• поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв
народу;
• розширення мережі гуртків
технічної творчості та спортивних секцій;
• зміцнення та оновлення
матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів
району;
• відкриття 4-ого відділення з
ігрових видів спорту ДЮСШ.
Культура та туризм:
• збереження і розвиток мережі закладів культури та проведення моніторингу ефективності
їх діяльності;
• введення у дію сільського
клубу в селах Соснівка та Ніжиловичі.
•
проведення
оглядівконкурсів художньої самодіяльності району різних жанрів;
•
участь
у
обласному
фестивалі-конкурсі дитячої творчості “Дебют”, сприяння участі солістів та творчих колективів у конкурсах і фестивалях різного рівня;
• пропагування і популяризація туристичного потенціалу та
екскурсійних можливостей району серед громадськості України
та за її кордоном;
• організація і підготовка
пленерів та інших культурномистецьких і туристичних заходів
за участю представників засобів
масової інформації;
• видання високоякісної промоційної поліграфічної продукції
(путівники, карти, каталоги, ат-

ласи тощо);
• забезпечення роботи офіційного Інтернет-сайту “Київщина туристична”;
• забезпечення участі обласної туристичної агенції з експозиційним представленням у
роботі провідних міжнародних
та всеукраїнських туристичних
виставково-ярмаркових заходах,
салонах, фестивалях тощо;
• надання методично-консультаційної допомоги суб’єктам
туристичної діяльності району
щодо ефективної організації їх
роботи згідно чинного законодавства.
Реалізація інвестиційних
проектів, які знаходяться у
стадії впровадження:
• 40-квартирний житловий
будинок ЦЕС ДП НЕК „Укренерго” в смт. Макарів загальною
площею 2728,78 м2, орієнтовна
вартість 17,6 млн. грн.;
• ресторанно-готельний комплекс „ФІЛЬВАРОК” ФО Захарчук І.О. в с. Березівка загальною
площею 3423,2 м2, орієнтовна кошторисна вартість – 22 млн. грн.
Кількість працюючих – 60 осіб;
• автозаправна станція ТОВ
„Інвест-регіон” в с. Небилиця
потужністю 1100 авт/добу, кошторисна вартість – 5,6 млн. грн.
Кількість робочих місць – 19;
• завод гумовотехнічних виробів ФОП Троян Г.М. в с. Наливайківка потужністю 2375 тонн
виробів у рік (23,74 млн. грн. у рік),
кошторисна вартість – 13,1 млн.
грн. Кількість робочих місць – 68;
• автомобільна газонаповнювальна компресорна станція ТОВ
„НОВІ” в с. Копилів пропускною
здатністю 250 авт/добу, кошторисна вартість – 6,4 млн. грн.
Кількість робочих місць – 15;
• Центр соціальної підтримки
дітей та сімей Представництва
благодійної організації „Надія і
житло для дітей” в Україні в смт
Макарів загальною площею
719,3 м2, кошторисна вартість
6,4 млн. грн.;
• добудова хірургічного корпусу центральної районної лікарні загальною площею 3300
м2, кошторисна вартість – 39,68
млн. грн.;
• перепелина ферма ФО Давидової О.О. в с. Новосілки на земельній ділянці площею 2,28 га;
•адміністративно-виробни-че
приміщення з виробництва малих
літаків ТОВ „Аеропракт-Плюс” в
с. Наливайківка орієнтовною площею забудови в 5000 м2, кошторисна вартість – 2 млн. грн.;
• завод з випуску збірнокаркасних будинків ТОВ „Дніпро
Трейдінг” на земельній ділянці
площею 4,0 га, виробничою потужністю – 320 будинків у рік;
• підприємство з виробництва яєчного продукту ЗАТ „МакарОВО” в с. Калинівка потужністю 51 т/добу;
• завод з виробництва прокатного візерункового скла – 3,0
млн. м2 та переробки листового
скла – 40000 т/рік ТОВ ВТК „Відродження” у смт Кодра;
• підприємство з виробництва паливних брикетів та гранул
з деревини ФОП Проданика В.М.
в с. Липівка потужністю 3,65 т/
годину;
• ресторан “Китайська кухня“
ФО Ду Хун у с. Березівка загальною площею 1352,47 м2, орієнтовна кошторисна вартість – 8,7
млн. грн.;
• майстерня з виробництва
запасних частин для промислового та с/г машинобудування,
фасонного кольорового литва
під тиском ТОВ „Центр розвитку
ливарного виробництва” в с. Бишів потужністю 10000 тонн литва
в рік та переробка вторинних кольорових металів у кількості до
1000 тонн у рік загальною площею 10652, 7 м2, орієнтовна ко-

шторисна вартість – 6,8 млн. грн.
Кількість працюючих – 117 осіб.
Розвиток підприємництва:
• удосконалення функціонування дозвільного центру та забезпечення видачі документів
дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;
• забезпечення зменшення
регуляторного тиску на бізнессередовище та прийняття економічно доцільних регуляторних
актів у сфері господарської діяльності щодо його покращення;
• розширення й підтримка діяльності мережі бізнес-центрів,
інноваційних центрів та інших
об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;
• підвищення механізму реального партнерства між органами виконавчої влади, місцевого
самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці
з радою підприємців, утвореною
при райдержадміністрації;
• сприяння скороченню кількості видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню,
термінів щодо отримання ліцензій на певний вид господарської
діяльності та зняттю адміністративних бар’єрів на всіх етапах
започаткування та провадження
підприємницької діяльності.
Сталому розвитку підприємництва у 2011 році сприятиме виконання заходів, передбачених у
проекті “Програми розвитку малого підприємництва в районі на
2011-2012 роки”.
Факторами, що визначають
особливу роль малого підприємництва, є:
- забезпечення додаткових
робочих місць, подолання прихованого безробіття, надання роботи працівникам, вивільненим
в ході реструктуризації великих
підприємств;
- стимулювання підвищення
ділової активності населення та
розвитку середнього класу, який
становить соціальну базу економічних реформ, забезпечує стабільність суспільства;
- всебічне сприяння розвиткові людського потенціалу;
- формування споживчого
ринку.
Невід’ємною умовою сьогодення, коли наша держава обрала інтеграційний курс, є вивчення та запровадження кращого
загальноєвропейського досвіду, в тому числі в застосуванні
програмно-цільових методів у
сфері розвитку та підтримки малого підприємництва.
За прогнозними розрахунками,
у 2011 році сфера розвитку підприємництва буде характеризуватися
наступними показниками:
- кількість малих підприємств
збільшиться на 3,1% і становитиме 495 одиниць;
- середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах становитиме 2200
осіб, що у порівнянні з очікуваним показником 2010 року більше на 3,2 відсотка;
- кількість фізичних осібпідприємців складе 2790 осіб,
що на 3,2% більше, ніж у 2010
році;
- обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих підприємствах складе 451,9 млн.
грн. (на 2,6% більше, ніж у 2010
році), що становитиме 44,2% до
загальних обсягів реалізованої
продукції (робіт, послуг) у цілому
по району;
- частка податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від
суб’єктів малого підприємництва
збільшиться до 25,8% від загальної суми надходжень та становитиме 27,3 млн. гривень.
У 2011 році продовжиться
розвиток інфраструктури підтримки підприємництва. Передбачається, що в районі буде

діяти бізнес-центр, фонд підтримки підприємництва, 2 кредитні спілки, 6 інформаційноконсультативних установ.
У промисловому комплексі:
• технологічна модернізація
підприємств за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі
впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;
• освоєння проектних потужностей підприємств, а саме: ТОВ
“Рууккі Україна” - випуск металочерепиці;
• відновлення докризових
обсягів випуску продукції на
бюджетоутворюючих підприємствах, які працювали неповний
робочий тиждень та неповний
робочий день і, внаслідок цього,
мали низький рівень використання виробничих потужностей
на ТОВ “Фабрика “Світанок”;
• подальше нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення асортименту та підвищення її якості
на підприємствах;
• розширення кола підприємств, на яких передбачається
запровадження
європейської
системи контролю якості продукції згідно міжнародних стандартів
якості продукції – ISO 9000;
• удосконалення організації участі провідних промислових підприємств у виставковоярмаркових заходах.
Прогнозується, що у 2011
році обсяг випуску промислової
продукції, у порівнянні з очікуваними показниками 2010 року,
зросте на 6 відсотків.
Нарощування обсягів промислового виробництва у 2011
році, за умови стабілізації економічної ситуації у державі, прогнозується в усіх видах промислової
діяльності.
Зважаючи на прогнозований
рівень інфляції, загальний обсяг
реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств становитиме 424,6 млн. грн., а у розрахунку на одну особу населення
– 10,8 тис. гривень.
У галузі рослинництва:
- виробництво картоплі збільшиться на 4,3%;
- зернових та зернобобових
культур (після доробки) - на 47%;
зростання обсягів виробництва
продукції рослинництва відбудеться, в основному, завдяки
впровадженню сучасних енергота ресурсозберігаючих технологій, використанню передового
досвіду вітчизняних та іноземних
сільськогосподарських підприємств, зростанню обсягів залучених інвестицій.
У галузі тваринництва:
прогнозується, що виробництво
продукції тваринництва залишиться на рівні 2010 року.
План по фінансуванню заходів економічного, соціального та
культурного розвитку місцевих
рад району на 2011 рік склав 42
530,9 тис. грн. за рахунок усіх
джерел фінансування:
- по охороні здоров’я на ремонт амбулаторій заплановано
– 1670 тис. грн.;
- по освіті на ремонт шкіл –
4150 тис. грн.;
- по закладах культури – 5 595
тис. грн.;
- по благоустрою територій
населених пунктів – 9775,9 тис.
грн.;
- по освітленню вулиць у населених пунктах – 3365 тис. грн.;
- по благоустрою доріг району – 14 290 тис. грн.;
- по водопроводах – 2315
тис. грн.;
- по каналізаціях – 1370 тис.
грн.
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АРХІВИ - ТО ПРИСПАНА ПАМ’ЯТЬ НАРОДУ,
ДОТОРКНИСЯ І ЗАБ’Є ДЖЕРЕЛОМ
Ні одна сфера життя не обходиться без документів. Як всі річки впадають у моря і океани, так і паперові потоки різноманітної документації направляються в систему архівних установ. Тут формують і забезпечують їх
зберігання. Судження, що архів - своєрідний склад відпрацьованих паперів,
помилкове. Це не так. Офіційне життя документів закінчується в архіві, де
вони переходять на вічне зберігання на стелажі. Але тут же знаходяться і
цікаві «родзинки» історії. Необхідно тільки уважно їх шукати!
Так, готуючись до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні,
архівний відділ райдержадміністрації організував виставку з ксерокопій документів за 1943-1945
роки «Ми пам’ятаємо Ваш подвиг»,
у якій було подано хронологічні
довідки про окупацію населених
пунктів району, акти про збитки,
списки розстріляних мирних громадян, замітки з районної газети
«Сталінський заклик» та інші. Ми
віднайшли з глибин трагічних сторінок нашої історії акт, складений
30 січня 1944 року про перезахоронення на сільське кладовище
праху 14 громадян Фасової, які
були фашистським гестапо розстріляні за зв’язок з партизанами
недалеко від села. У цьому списку:
М.С.Йовмененко, І.А.Горбаченко,
К.Н.Марченко,
М.Т.Михайлов,
М.П.Ігнатенко, І.Г.Терещенко та
його дружина Наталка Захарівна,
15-річна донька Ульяна, 12-річний
син Петро, Олександра Задорожна та її невістка Ганна Олексіївна,
внучка і внук. А ось ще один акт від
23 квітня 1944 року за підписом
голови Забуянської сільської ради
та свідків про передачу до Державного центрального історичного музею портрета Сталіна з Микояном,
закроплений кров’ю поранених
червоноармійців під час нальоту
німецьких літаків на ст. Буян. У нас
зберігається список репатріантів,
які прибули з Німеччини в с. Новосілки. Ці люди повернулися на
батьківщину з фашистської Німеччини у 1945 році. У цьому списку
читаємо й прізвище В.К.Сиченка
– відомого письменника Володимира Малика. За кожним рядком
такого документа – людська доля,
історія нашого народу.

Цьогоріч архівний відділ райдержадміністрації активно включився у виконання обласної Програми
здійснення контролю за наявністю,
станом і рухом документів НАФ у Київській області на 2010-2014 роки.
Ми перевірили фізичний стан 7317
справ 25 фондів, що на 22 % більше
від запланованого.
Не випадково, мабуть, що День
працівників архівних установ відзначається 24 грудня – наприкінці року, підсумки якого, зазвичай,
підбиваємо напередодні нового. У
2010-му архівний відділ райдержадміністрації прийняв 1125 справ від
35 установ, підприємств та організацій району. Це на 30% більше, ніж
у 2009 році. Плідно попрацювала і
комунальна установа «Макарівський
районний Трудовий архів», у якій
сьогодні зберігається 20198 справ
з особового складу 124 ліквідованих
підприємств району. В Трудовому
архіві протягом року виконано 798
запитів, необхідних жителям району
для їх пенсійного та соціального забезпечення. До речі, йому виповнилося п’ять років.
Цього року 64 установи (96%), які
є джерелами комплектування архівного відділу, передали до архівного
відділу упорядковані документи постійного зберігання у встановлені законом терміни. Нинішнього року до
складу установ-фондоутворювачів
архівного відділу ще ввійшов і районний центр зайнятості, і тепер таких установ у районі нараховується
67. Із 15 сільських рад 12 - здійснили
вже передачу відповідних документів на зберігання, в одній ця робота
на завершальному етапі. Вчасно
проводять технічне опрацювання
документів і у встановлені законом
терміни передали їх на зберігання

відділ статистики у Макарівському районі, Козичанська, Борівська,
Мостищанська, Опачицька, Ясногородська сільські ради. І дуже прикро,
що посадові особи Копилівської та
Ніжиловицької сільських рад навіть
не розпочали підготовку документів
для зберігання.
Приємно відзначити, що всі установи - джерела комплектування архівного відділу мають погоджені з
Державним архівом Київської області номенклатури справ, у тому числі і
районна, Макарівська та Кодрянська
селищні ради, 36 сільські виборчі
комісії. До речі, цього року архівним
відділом схвалено, а з обласним архівом погоджено 50 номенклатур
справ юридичних осіб, що у 8 разів
більше, ніж заплановано.
Завжди актуальним у діяльності
архівного відділу є виконання запитів
громадян та юридичних осіб. Протягом року виконано 1623 запити. На
першому місці, як і раніше, затребувані дані про землекористування фізичних та юридичних осіб (1167). Це
72% від загальної кількості запитів.
Для прискорення пошуку відомостей про землекористування та інших
питань архівний відділ здійснює каталогізацію документів Макарівської
селищної ради. Складено 1244 каталожних карток. Всього ж в архівному
відділі є 11700 каталожних карток з
відомостями про землекористування, утворення, ліквідацію, реорганізацію, перейменування установ, підприємств та організацій району.
З нагоди професійного свята
вітаю всіх архівістів району та відповідальних за роботу архівних
підрозділів підприємств, установ і
організацій. Бажаю вам нових здобутків у вашій шляхетній справі,
міцного здоров’я, нових успіхів у
праці для збереження та примноження документальної історикокультурної спадщини в ім’я українського народу.
Юлія КРАВЕЦЬ,
начальник архівного відділу
райдержадміністрації.

ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІЗАЦІЙ МОЛОДІЖНОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ОБМІНЯЛИСЯ ДОСВІДОМ І
ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
На базі Ніжиловицького НВО
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» відбувся виїзний семінар-практикум
педагогів-організаторів «Структурні види діяльності учнівської
самодіяльності», в якому взяли
участь представники навчальних
та позашкільних закладів району
і Макарівського органу самоврядування дітей та молоді «Лідерська нація».
В Ніжиловицькій школі ось уже
два роки як орган його шкільного
самоврядування діє «Шкільне
лісництво». Учням вдалося створити аналог місцевого лісництва
з усіма її нормативними документами, структурою та напрямками діяльності. Ця організація
має свій статут, уклала угоду про
співробітництво між Ніжиловицьким лісництвом, структурним
підрозділом якого вони є, та Макарівським держлісгоспом. І це
«Шкільне лісництво» - не просто
організація на папері. Учні мають
закріплені за ними лісові угіддя,
які доглядають. Також вони є постійними учасниками акцій, заходів на екологічну тематику, за що
вже мають нагороди, грамоти районного, обласного та Всеукраїнського рівнів.
У рамках семінару шкільний
орган самоврядування продемонстрував свої знання на природознавчу тематику, адже він
працює безпосередньо у лісовій
галузі. Разом з присутніми перегорнули усний журнал «Лісовий урок», в ході якого розповіли
багато цікавого про мешканців
лісу, пригостили смачним чаєм з

лісових трав, компотом з суміші
лісових ягід та сухофруктів, варенням з дарів лісу. Гостям показали уривок з п’єси Лесі Українки
«Лісова пісня».
А гості - представники Макарівського органу самоврядування дітей та молоді «Лідерська
нація» розповіли про створення

педагоги-організатори висловили надію на активізацію районних організацій в районі.

своєї організації, поділилися
планами щодо майбутнього своєї діяльності. Спілкуючись з однолітками, висловили надію на
співпрацю та запросили на гостини напередодні Нового року
в Центрі творчості дітей та юнацтва ім.Д.Туптала.
В той час як педагогиорганізатори вирішували та
обговорювали робочі питанн,
представники органів самоврядування в затишній бібліотеці
виконували практичні завдання з
екології та Київщинознавства.
Кожен з учасників семінару дізнався щось нове, отримав насолоду від спілкування,

молоді «Лідерська нація» голова
райдержадміністрації підписав
угоду про співробітництво між
членами ради співуправління
(члени ради - голова адміністрації Я.Добрянський, начальник відділу освіти В.Гартфіль,
голова батьківського комітету
С.Шевченко та голова «Лідерської нації» К.Ілюшенко). Також
було обговорено та затверджено
графіки консультацій, тренінгів,
майстер-класів, які проводитимуть начальники відділів, управлінь та структурних підрозділів адміністрації з майбутніми
управлінцями.

Минулого вівторка після попереднього узгодження статуту, положення про діяльність
та плану роботи Макарівського
органу самоврядування дітей та

Ірина ЛЕВЧЕНКО.

Колектив Макарівського РВ ГУ МВС України відзначив своє професійне свято. Міліціонери, як нинішні працівники так і пенсіонери, зібралися в залі засідань, де їх
привітали: керівний склад райвідділу, заступник голови
райдержадміністрації Олександр Гуменюк, заступник
голови районної ради Олег Майстренко, Макарівський
селищний голова Олександр Іващенко.
З нагоди Дня міліції депутат, голова постійної комісії з питань законності та правопорядку районної ради

С.Г.Ханін також взяв участь в урочистому засіданні працівників правоохоронного органу. Семен Григорович –
лейтенант в запасі, закінчив Київське вище військове
авіаційне інженерне училище за спеціальністю «Математичне забезпечення автоматизованих систем управління», де здобув кваліфікацію інженера-математика.
Має відомчу відзнаку Державного комітету фінансового
моніторингу України «За високі досягнення в розбудові системи запобігання та протидії легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом» І,ІІ,ІІІ ступенів. Він висловив надію на покращення криміногенної ситуації в
районі та подякував міліціонерам за їх сумлінну та тяжку
працю. А щоб їм краще працювалося, подарував сучасну оргтехніку.
Наказом ГУ МВС України в Київській області нагороджено відзнаками МВС України – медалями: старшого
дільничного інспектора, майора міліції А.Афанасьєва «За
відзнаку в службі» І ступеня, «За сумлінну службу» ІІ ступеня – чотирьох міліціонерів, «За сумлінну службу» ІІІ ступеня отримали троє. Від головного управління Почесною
грамотою нагороджено оперуповноваженого карного
розшуку В.Полістрата, Подякою – інспектора дозвільної
системи О.Щербатенка. Почесні грамоти від райвідділу
отримали 47 осіб. Також п’ятьох відзначили грамотами
та грошовими преміями представники районної влади,
а селищний голова Макарова вручив від селищної ради
грамоти і грошові премії десятьом кращим представникам місцевої міліції.
Народний артист України Анатолій Паламаренко
привітав присутніх прекрасним, емоційним виконанням
поем, віршів, усмішок відомих українських поетів.

ЛЕГЕНДИ

КАЛИНА – СИМВОЛ

Випав сніг і все покрив білим
покривалом. Забіліло все навколо,
лише пишні кетяги калини червоніють на сніговій білизні.
Калина, червона калина! Її з
давніх-давен шанували на Україні.
Не було такої хати, біля якої б вона
не росла. У народі кажуть: «Калина
від ста хвороб лікує». Про лікувальні
властивості калини було відомо ще
в ХVІ столітті. (Ягоди покращують
роботу серця, понижають кров’яний
тиск, мають сечогінну дію, заспокоюють). П’ють її від кашлю, при судинних недугах.
Використовують калину і у весільному обряді: кетягами прикрашають коровай, заквітчують гільце
молодої. На столі перед нареченими ставлять букет з калини, ніби бажаючи їм вірності і згоди в подружжі
й коханні.
В калині, кажуть, уся материнська любов, безсмертя роду. Мама
казала: «Посадимо, доню, калину
біля хати, щоб гарний спомин був
тобі і мені». А тепер дивлюся на
кущ, що розрісся біля маминої хати,
і уявляю, як вона приходила до нього поговорити, коли я була далеко
від дому. Матусі немає, але є наша
калина – її мужність, її безсмертя.
А в українській міфології калина символізує дівочу красу і вроду,
жіночність, сімейне благополуччя й
достаток.
Є легенда, що калина така цілюща тому, що виросла з великої дівочої любові. А було це так… покохав
вродливий юнак дівчину Калину. Та
хлопець був з багатої сім’ї, а дівчина
– з бідної, тому батько не дозволив
її брати, а просватали йому багачку

Ганну. На весілля прийшла і Калина.
Запросила коханого до танцю і непомітно вивела до саду, а від саду
– до річки. Тут їх і застала Ганна. Калина схопила Ганну, крикнула: «Нехай же не буде і тобі життя з моїм
коханим!» та й обидві впали з кручі
в річку. Ганну поховали на цвинтарі,
а Калину, як душогубку, – на кручі.
І зріс там кущ з гіркими червоними
ягодами. Назвали його калиною. І
відтоді вона стала уособленням дівочої краси і нещасного кохання.
А ось ще одна легенда про калину. Було це тоді, коли Україну
грабували татарські орди. В одному селі справляли весілля. Багато
зійшлося вродливих дівчат. Раптом
налетіли чужинці. Красуні-українки,
щоб не потрапити до рук бусурманів, почали втікати, та потрапили в
болото, де й загинули…
А наречена – молода Калина –
кинулась із своїм коханим втікати в
інший бік, та зачепилася червоним
намистом за гілку дерева. Шарпнув
ворог її за руку так, що розірвалось
червоне намисто і впало на землю.
Відтоді минув не один десяток літ,
давно померла у неволі дівчина,
а на тому місці, де був вбитий наречений і де розсипалося червоне
намисто, виросли над водою явір
кучерявий і кущ червоної калини, як
символ вірності і вічного кохання.
Ще одна легенда. Колись дуже
давно прийшли на нашу землю війною греки. Отруйною стрілою
було поранено їхнього полковника.
І рознеслась чутка по всьому краю,
що хто вилікує його, той одержить
велику нагороду.
Понаїхало безліч цілителів і зна-
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НОВОСІЛКИ
МАЮТЬ ТАЛАНТИ

Україна - країна талановитих і мудрих людей. Це ніколи не було секретом для нас. Недарма останнім часом,
в епоху телебачення та комп’ютерів, за шоубізнесом закріпилася тенденція «виводити в люди» народні таланти.
Наше телебачення продукує велику кількість шоу: «Народна зірка», «Україна має талант», «Танцюють всі» та
багато-багато інших.
От і виникла думка у заступника директора школи з
виховної роботи Наталії Миколаївни Бондарчук створити
щось подібне і в нашій школі.
– Ідея виникла якось спонтанно, – зізнається Наталя
Миколаївна. – Почула, як співають дівчата в класі і загорілася ідеєю створити шоу, на кшталт «Х-фактора», яка
згодом трансформувалася в різнобічний огляд талантів,
не тільки вокальних.
І, варто сказати, ідея мала успіх. В очах учнів загорівся вогник бажання створити і показати щось неповторне,
щось своє, якнайкраще розкрити свій талант. Вже за тиждень до шоу, яке відбулося нещодавно, в повітрі стояв дух
суперництва. Але це суперництво було дружнім. Дуже переживали за своїх вихованців і класні «мами». Так, класний керівник 8 класу Наталя Олександрівна Луценко годинами допомагала учасникам на репетиціях, підтримувала
кожну «зірочку». І це можна сказати без винятку про всіх
класних керівників класів, які брали участь у шоу.
Такого високого результату не очікували. На сцену виходили декламатори, вокалісти, танцюристи. Всіх вразило виразне читання Шевченкових віршів у виконанні учениці 8 класу Маші Агабалаєвої. Учень 6 класу Вася Парака
доніс до глядачів власний вірш «Ода портфелеві». Власну
творчість показав також учень 8 класу Олег Жабровець:
він представив музичну композицію в стилі реп. Прекрасні вокальні дані показали учениця 9 класу Маша Дяченко
та учениця 7 класу Альона Петрашенко. В номінації «Хореографія» журі вразили виступи учнів 1, 3, 6, 8 класів.
Особливо всім сподобалась акробатична композиція у
виконанні учениці 1 класу Лізи Халамайди та учениці 2
класу Софії Гусєвої. А ось учениці 10 класу Ірина Приймаченко та Наташа Форманюк отримали високі бали за вокальну композицію «10 minets» відомої виконавиці Іnnа.
Але, без сумніву, всіх вразили наймолодшенькі учасники
шоу - учні 1 класу Максим Лоневський та Аня Гайдай – з
композицією «Дощик» Н.Май, яка і стала фінальною у
конкурсі «Новосілки мають талант».
Варто сказати, що всі номери, які отримали схвальні
оцінки, будуть представлені на гала-концертному святі
Нового року. Також переможців талант-шоу чекають цінні
та цікаві подарунки. А ось хто не переміг на конкурсі талантів, додасть бали до загального рейтингу в змаганні
класних колективів «Курінь року». Тож побажаймо учасникам успіхів, сил, натхнення та терпіння!
Олександр БОЙКО,
керівник літературно-драматичного гуртка
Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ст.,
вчитель світової літератури.
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«РІДНЕ МІСТО» ПІДБИЛО ПІДСУМКИ РОКУ,
НАМІТИЛО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Макарівська районна громадська
організація «Рідне місто» стала відомою, отримала визнання мешканців району і селища Макарів. Про
це красномовно свідчить обрання її
голови Олександра Іващенка очільником влади нашого селища.
На підбитті підсумків роботи за
2010 рік його виступ був сприйнятий
членам організації з підвищеною увагою. Олександр подякував за згуртованість членів «Рідного міста» та за їх
внесок у перемогу на виборах.
– Щоб вирішувати різноманітні
питання життя людей – жителів селища, нам треба працювати злагоджено, професійно і відкрито, – зазначив він. – Часи знецінення уваги до

Колектив Макарівського РВ ГУ
МНС України в Київській області
взяв шефство над Мостищанською
спеціалізованою загальноосвітньою
школою-інтернатом з метою надання
допомоги у створенні належних умов
для фізичного, інтелектуального й
духовного розвитку дітей,
які виховуються у цьому
закладі.
Перша зустріч з підшефними відбулася з нагоди дня Святого Миколая. Цей час вибрано не
випадково. Адже Cвятого
Миколая діти чекають з
нетерпінням, бо він дарує
подарунки. Не з порожніми руками приїхали до
учнів начальник РВ ГУ МНС
в Київській області Віктор
Яременко, його заступник
– Віктор Глущенко, інспектор відділу
наглядовопрофілактичної діяльності
Олександр Осадчий, а з
DVD-програвачем,
який
подарували школі.
Зустріч, що проходила
в актовій залі, відбува-

ДІВОЧОЇ КРАСИ ...

надзвичайною вродою подав знак і сторожа опустила зброю. Він запитав дівчину:
«Чому ти не вклонилася мені? Я півсвіту
завоював, а ти мене не шануєш».
Дівчина відповіла: «Ти прийшов на мою
землю, ти маєш мені вклонятися. Тільки я
можу тебе вилікувати, але за це ти повинен
залишити нашу землю і кров’ю написати,
що більше ніколи сюди не прийдеш».
Воєвода сказав: «Добре, але ти поїдеш разом зі мною».
Дівчина була на все згодна заради
свого народу. А в неї була сестра Галина.
Прощаючись з Калиною, Галина сказала: «Сестро моя рідненька, в пам’ять про

житимемо. В найближчий час опрацюємо стратегію розвитку райцентру
до 2015 року. Актив нашої організації
повинен взяти участь в її публічному
обговоренні та залучити до цього
громадськість.
У зв’язку з обранням Макарівським селищним головою Олександр
Іващенко звернувся до членів «Рідного міста» з проханням звільнити його
з посади голови організації і запропонував обрати головою Максима
Кравченю. Ця пропозиція була підтримана учасниками конференції.
З новими думками, з новими планами та надіями «Рідне місто» вступає в 2011 рік.
Веніамін ВІТКОВСЬКИЙ.

ВЗЯЛИ ШЕФСТВО
НАД ШКОЛОЮ – ІНТЕРНАТОМ

РІДНОГО КРАЮ

харів, але ніхто не міг йому допомогти. Тоді
до табору греків прийшла одна убога, але
дуже вродлива дівчина Калина. Вона зайшла до намету, де лежав хворий, але не
вклонилася йому. Мечі охорони знеслися
над її головою, але воєвода вражений її

людей відходять у минуле. Будемо
спільно дбати про комфортні умови життя кожної родини. Це головне
покликання як органів місцевого самоврядування, так і громадських та
політичних організацій. Пропоную
працювати так, щоб залучати своїх
прихильників не тільки серед нових
членів організації, а й налагоджувати співробітництво з громадськими
та політичними організаціями. Перші
здійснені кроки та напрацювання ми
вже маємо. Організація повинна стати в центрі роботи по формуванню
здорової, активної, ефективної селищної громади. Спільними зусиллями ми підготували проект Статуту
громади селища Макарів, за яким

тебе я назву твоїм ім’ям ось цю рослину,
яка буде цвісти білим пишним цвітом в
усіх куточках нашої країни і давати червоні ягоди з гірким присмаком, як ті сльози,
що ми будемо проливати одна за одною».
От і розрослась калина по всій Україні.
А ось легенда про
калинову сопілку. Колись давно напали на
нашу землю ворогитуркомани і забрали в
полон багато людей.
Гірко плакав маленький хлопчик Іванко,
коли змушений був
прощатись з рідною
землею. Лише встиг
сховати гілочку калини, як спомин про неї.
На чужині посадив він
її в землю і тихцем поливав, аж поки не виріс
розкішний кущ калини.
Зробив тоді Іванко сопілку, заграв знайому
з дитинства мелодію. І
сопілка заговорила до
нього людським голосом: «Чекає тебе, Іванку, не дочекається
рідна земля, плаче й журиться за тобою
рідна матінка». І в стократ стало більше
сили в хлопця, розірвав він тяжкі кайдани і побіг. Біг і коли не ставало сил, грав
на сопілці, а вона його благала: «Скоріше, скоріше, Іванку, я чую тебе». І знову в
нього більшало сил. То голосом сопілки
озивалась рідна земля, а коли добрався
до рідного дому, зібрав відчайдушних
хлопців і пішов визволяти з турецької неволі невільників, своїх побратимів. І визволив. І скрізь з ним була його сопілка.
Марія ДАНИЛЕНКО,
с. Лишня.

лася у теплій, дружній обстановці.
Гості розповіли дітям про те, у чому
полягають завдання й робота народної служби порятунку, а школярі
їм продемонстрували своє вміння в
декламуванні віршів. Проведений
захід, присвячений дню Святого

Миколая, став для вихованців Мостищанської спеціалізованої ЗОШінтернат – маленьким святом.
Володимир ХАРЧЕНКО,
начальник ВНПД райвідділу ГУ
МНС України в
Київській області.

КУРС – НА ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ
В умовах зростаючого інтересу учнівської молоді до
глибокого осмислення минулого і сучасного, динамічних
змін у соціально-політичному
житті нашої країни вчителю історії доводиться шукати нові
методи викладання предмета.
Рішуче подолання догматизму,
правдивий показ історії, усунення її «білих плям», науковість аналізу процесів і явищ,
невимушене обговорення на
заняттях актуальних питань,
формування в учнів сучасного
діалектичного мислення – це
те найважливіше, що вимагає
невідкладного вирішення.
На одному із семінарівпрактикумів вчителів історії
району, що відбувся на базі
Бишівської ЗОШ, і було розглянуто тему «Перехід до
профільної школи». Вчитель
історії Н.В.Радченко (Бишівська ЗОШ), Т.О.Пилипчук
(Лишнянська), Р.І.Кириленко
(Макарівський НВК «ЗОШ І
ступеня – районна гімназія»)
поділилися з своїми колегами досвідом викладання
предмета. У своїй роботі
педагоги в профільних класах використовують новітні технології, інтерактивні
форми і методи навчання,
організовують дослідницьку,
науково-пошукову та проектну діяльність учнів, здійснюють професійну орієнтацію – пропагують найбільш
потрібні суспільству професії, проводять індивідуальні
консультації тощо. Учасники
семінару говорили і про ті
труднощі, які є у роботі. Сільські школи, що не мають паралельних класів, обирають

єдиний профіль, який зорієнтований на початкову професійну підготовку, відчувають
брак навчально-методичної
літератури, відсутність підручників, однотипний перелік профілів, що не відповідає потребам учнів, вимогам
сучасного ринку тощо. Отже,
у переході до профільної
школи більше питань, ніж
відповідей.
Вчитель історії Новосілківської ЗОШ М.М.Білоцький
розповів про місце і роль
музею та екскурсій у системі дослідницького вивчення
учнями історії. Експонати
музею допомагають глибоко
пізнати минуле рідного краю,
а регіональні та місцеві матеріали дають можливість виховувати патріотичні почуття,
посилювати інтерес школярів
до історичної інформації (архівної, документальної, художньої, «пам’яті свідків»
тощо). Ми побували на уроках історії у вчителів Бишівської ЗОШ Н.В.Радченко та
В.В.Обухівського. В 11 класі розглядалася тема «Наш
край, Бишівська земля у повоєнні роки та в роки голоду
1946-1947». Наталія Володимирівна розпочала урок
словами П.Сиченка: «Рідний
край! Дорога серцю Земля
батьків і прадідів наших…
Поліський край… Бишівська
земля… Рідне моє село!
Розквітле, уквітчане, багате,
щасливе… Ніде кращої землі немає, як Полісся. Глибокі
балки, розлогі байраки, темні
гаї та діброви, швидкоплинні річки. Можемо з гордістю
сказати: «Яка краса» Я по-

дібної краси не зустрічав у
матері-природи!».
То чи ж завжди село Бишів було таким багатим та
щасливим? Чи завжди на обличчях його жителів грала весела усмішка і променилися
радістю очі? Людська пам’ять
зберегла гіркі свідчення про
голодні роки 1932-1933, 19461947. На уроці учні виступили з
презентацією проекту «Голод
1946-1947 років у Бишеві».
На основі архівних документів, повідомлень періодичної
преси того часу, спогадів свідків вони розкрили причини,
масштаби та наслідки голоду.
Спогади односельців доповнювались віршами, уривками з художньої літератури.
Вчителі та учні хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих,
хто помер в ці роки. Запалили
свічку пам’яті.
Урок відбувся в історичному кабінеті, який Н.В.Радченко
перетворила на творчу майстерню, лабораторію, яку
сама створила за сучасними
вимогами і стандартами, де є
достатньо різноманітного наочного матеріалу, тематичних
картотек, карток і конвертів
для індивідуальних і диференціальних робіт.
В.В.Обухівський свій урок у
7 класі проводив на базі шкільного історико-краєзнавчого
музею, який найкращий у районі та й в області. Учні продемонстрували глибокі знання з
минулого рідного краю, розповідали легенди, вірші, які
склав сам учитель.
Ольга СЕМЕНЕНКО,
голова методоб’єднання
вчителів історії району.
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ПОНЕДIЛОК, 27 ГРУДНЯ
УТ-1. 13.40 “Повернення Будулая”. (ТО “Екран”,
1985р.)
Мелодрама. Бiльше пiвроку
не поверталася пам`ять до жорстоко побитого бандитами цигана Будулая. Випадкова зустрiч з
сином Ванею повертає героя до
дiйсностi. Злочинцiв чекає заслужене покарання...
ВIВТОРОК, 28 ГРУДНЯ
СТБ.
0.55
“В
двох
кiлометрах до Нового року”.
(Росiя, 2007р.)
Ця iсторiя починається в
заснiженому пiдмосковному лiсi,
по якому на своєму ретромобiлi

* * *

::: АНОНС ::: АНОНС ::: АНОНС :::
пробирається головна героїня
Тетяна. Старається старенький “горбань”, пихкає, але хоч i
тюнiнгований вiн, а не витримує
такого навантаження, глохне,
не доїхавши до мети - невеликого дачного селища - вiд сили
кiлометра два. Тим часом сутiнки
згущуються, а мобiльний, як на
зло, “вiдрубався”. Але тут - о,
диво - на дорозi з`являється ще
один дивак, який теж вирiшив
поїхати на дачу в такий час...
СЕРЕДА, 29 ГРУДНЯ
ICTV. 0.00 “Параграф 78”.
(Росiя, 2007р.)
Бойовик. У недалекому майбутньому команда спецiального

УТ-1

22.45 Трiйка, Кено.
22.50 Х/ф “Повернення
Будулая”.
23.20 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
23.50 Пiдсумки.
23.55 Вертикаль влади.
0.15 Спорт.
0.20 Шоу Бiз.
0.25 Вiд першої особи.
1.00 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “12 стiльцiв”.
3.55 Х/ф “Друг”.
5.15 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”.
7.25 М/ф “Бременськi музиканти”.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 “Велике перевтiлення”.
11.00 Комедiя “Пограймося!”
12.55 Комедiя “Гарфiлд 2”.

вівторок, 28 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 Т/с “Право на захист”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
М.Шукшина.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
13.00 Кордон держави.
13.15 Як це?
13.40 Х/ф “Повернення Будулая”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф “12 стiльцiв”.
17.00 Т/с “Право на захист”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Iспит для влади.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
21.50 Х/ф “Повернення Будулая”.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
22.50 Х/ф “Повернення Будулая”.

23.20,23.50 Пiдсумки.
23.35,23.55 Вертикаль влади.
0.15 Спорт.
0.20 Шоу Бiз.
0.25 Вiд першої особи.
1.00 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “12 стiльцiв”.
3.50 Д/с “Щоденник мандрiвника”.
4.50 М/ф.
5.15 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 “ТСН”.
7.25 М/ф “Слiдами бременських
музикантiв”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.05 “Не бреши менi”.
“Медсестра-вбивця”.
12.05 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
13.10 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.35 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”.

середа, 29 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
9.45 Погода.
10.00 Т/с “Право на захист”.
11.05 В гостях у Д.Гордона.
М.Шукшина.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Хай так.
13.00 Коло Олiмпiади.
13.25 Золотий гусак.
13.50 Х/ф “Повернення
Будулая”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф “12 стiльцiв”.
17.00 Т/с “Право на захист”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
21.50 Х/ф “Повернення Будулая”.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.

призначення
одержує
нове
важливе завдання, яке стає
для
спецназiвцiв
єдиною
можливiстю знову побачити
колишнiх соратникiв по небезпечних мiсiях.

ЧЕТВЕР, 30 ГРУДНЯ
НОВИЙ КАНАЛ. 0.40 “Атланта”. (США, 2006р.)
Мелодрама. Чотири пiдлiтки
з робочих сiмей досягають
повнолiття в одному з районiв
Атланти, де правлять хiп-хоп i
роликовi ковзани. У той час, поки
компанiя готується до життя
пiсля школи, подiї, що вiдбулися
на мiсцевому катку, кардинально
мiняють їх життя...

П`ЯТНИЦЯ, 31 ГРУДНЯ
1+1. 12.55 “Карнавальна
нiч”. (“Мосфiльм”, 1956р.)
Муз. комедiя. Колектив молодi
готується до зустрiчі Нового року в
Будинку культури. В.о. директора
товариш Огурцов, ярий супротивник жарту, смiху i веселостi, намагається влаштувати напередоднi
“приймання” програми i внести
свої корективи. Але органiзатори
вечора не дають йому зiпсувати
свято, вiртуозно обходячи всi перепони.
СУБОТА, 1 СIЧНЯ
ІНТЕР. 9.45 “Кольє для
Снiжної Баби”. (Україна, 2006р.)
Комедiя. На гiрськолижному

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 27 грудня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки року, що минає.
Спецвипуск.
10.00 Шеф-кухар країни.
11.05 Т/с “Право на захист”.
12.00 Новини.
12.05 Прес-конференцiя
Прем`єр-Мiнiстра України
М.Я. Азарова.
13.15 Право на захист.
13.40 Х/ф “Повернення
Будулая”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф “12 стiльцiв”.
16.55 Т/с “Право на захист”.
18.00 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
21.50 Х/ф “Повернення
Будулая”.
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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 Х/ф “12 стiльцiв”.
4.20 Д/с “Щоденник
мандрiвника”.
5.15 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 “ТСН”.
7.25 М/ф “Троє з Простоквашина”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.10 “Не бреши менi”. “Батько
хоче побачити дочку через
16 рокiв”.
12.10 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
13.10 “Анатомiя слави”.
14.05 Т/с “Теорiя брехнi”.
15.00,16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.55 “ТСН”.

14.20 Х/ф “Зимовий роман”.
15.55 Х/ф “Службовий роман”.
17.00,19.30,23.20 “ТСН”.
17.15 Х/ф “Службовий роман”.
19.25 “Погода”.
20.10 Х/ф “Новорiчний детектив”.
22.10 “Що ти робив минулої
п`ятницi”.
23.35 Х/ф “Застряг у тобi”.
1.45 Х/ф “Пограймося!”
3.20 Т/с “День народження
Буржуя 2”.
4.55 “Сiмейнi драми”.
5.40 “Ремонт +”.

ІНТЕР

5.05 Х/ф “Дублери”.
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 2”.
11.00 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Два К”.
14.45 “Трагедiя Фросi Бурлакової”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Загальна терапiя 2”.
19.05 Т/с “Обручка”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.35 Т/с “Iнтерни”.
22.40 Т/с “Теорiя брехнi”.
0.00 Комедiя “Дев`ять мiсяцiв”.
1.50 Комедiя “Застряг у тобi”.
3.40 Т/с “День народження
Буржуя 2”.
4.30 “Сiмейнi драми”.
5.15 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР

5.20 Х/ф “Зайвий багаж”.
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 2”.
11.00 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 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 Т/с “Подарунок долi”.
21.25 Т/с “Золотий капкан”.
23.15 Х/ф “Врятувати невдаху”.
1.10 Х/ф “Наполеон i Жозефiна:
iсторiя любовi”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Гламурнi штучки та
заучки”.
21.45 Т/с “Iнтерни”.
23.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
0.10 Комедiя “Реальна любов”.
2.30 Комедiя “Дев`ять мiсяцiв”.
4.05 Т/с “День народження
Буржуя 2”.
4.55 “Сiмейнi драми”.
5.35 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР

5.20 Х/ф “Врятувати невдаху”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,9.10 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.00 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 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 Т/с “Подарунок долi”.
21.25 Т/с “Золотий капкан”.
23.10 Х/ф “Обдурити всiх”.
1.05 Х/ф “Наполеон i Жозефiна:

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Подарунок долi”.
21.25 Т/с “Золотий капкан”.
23.15 Х/ф “Зайвий багаж”.
1.10 Х/ф “Наполеон i Жозефiна:
iсторiя любовi”.
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Позаочi”.
4.30 “Знак якостi”.

19.55 Т/с “Апостол”.
22.05 Т/с “Замах”.
23.05 Х/ф “Останнiй бронепоїзд”.
1.40 Факти. Пiдсумок дня.
2.10 300 сек/год.
2.15 Т/с “Угро”.
3.10 Факти.
3.40 Надзвичайнi новини.
4.10 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.

5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.10,9.25,12.55,19.20,1.55
Спорт.
6.15,7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Х/ф “Неваляшка”.
11.30 Анекдоти по-українськи.
11.40 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Х/ф “Честь маю!”
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.

5.50 Д/ф.
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.10 Х/ф “Смугастий рейс”.
11.05 Х/ф “Тариф на любов”.
12.55 “Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00,18.10 “Україна має
талант!” Гала-концерт.
18.00 “Вiкна-новини”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 “Україна має талант!”
Гала-концерт.
23.15 Т/с “Доктор Хаус”.
0.15 Т/с “Клiнiка”.
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.
1.40 Х/ф “Снiжна любов, або
Сон в зимову нiч”.

2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Формула кохання”.
4.25 “Знак якостi”.

2.50 Факти.
3.25 Надзвичайнi новини.
3.55 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.

5.40 Погода.
5.45 Факти.
6.10,9.25,12.55,19.20,1.45
Спорт.
6.15,7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.40 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 8”.
11.00 Т/с “Солдати 15”.
12.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Т/с “Замах”.
15.20 Т/с “Апостол”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Апостол”.
22.05 Велика рiзниця.
23.30 Х/ф “Неваляшка”.
1.30 Факти. Пiдсумок дня.
1.55 300 сек/год.
2.00 Т/с “Угро”.

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.30 Х/ф “Снiжна любов, або
Сон в зимову нiч”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. Ксенiя
Собчак”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Х-фактор. Кастинг в
Днiпропетровську”.
21.00 “Смiшнi люди”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “В двох кiлометрах до
Нового року”.

iсторiя любовi”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Формула кохання”.
4.20 “Знак якостi”.

3.00 Т/с “Угро”.
3.50 Факти.
4.25 Надзвичайнi новини.
4.55 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10,9.25,12.55,19.20,2.45
Спорт.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Провокатор.
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.
13.00 Провокатор.
14.00 Велика рiзниця.
15.25 Т/с “Апостол”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Апостол”.
22.05 Велика рiзниця.
0.00 Х/ф “Параграф 78”.
2.30 Факти. Пiдсумок дня.
2.55 300 сек/год.

5.55 Д/ф.
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “В двох кiлометрах до
Нового року”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Правила життя. Дожити
до ста рокiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Х-фактор. Кастинг у
Львовi”.
21.00 “Смiшнi люди”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Їсти подано, або
Обережно, любов!”

ICTV

ICTV

ICTV

СТБ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.

курортi в Карпатах зустрiчаються
двоє молодих людей: Кирило прихильник вiльних стосунків,
який не вiрить в любов, i Катя, яку
зрадив коханий чоловік, i тепер
вона вiдчайдушно сподiвається
влаштувати особисте життя.

НЕДIЛЯ, 2 СIЧНЯ
НТН. 19.00 “29 Пальм”.
(США, 2003р.)
Трилер. Бродяга, викравши
на автобуснiй станцiї в мiстечку
29 Пальм чорну сумку, набиту готiвкою, намагається вберегти свою здобич вiд найманого вбивцi, охоронця казино i
пiдступного суддi, кожний з яких
жадає оволодiти грошима.

* * *

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.
11.10,18.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.20 Т/с “Татусевi дочки”.
13.40 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.15 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30,15.55 Teen Time.
14.35 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Плiткарка 2”.
16.55,21.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.05 Репортер.
19.15,0.20 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
22.05 Новий погляд.
23.05 Очевидець.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Х/ф “Все життя перед її
очима”.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Втрачений рай.
3.05 Студiя Зона ночi.
3.10 Невiдома Україна.
4.05 Студiя Зона ночi.
4.10 Свiт Юрiя Дрогобича.
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”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.25,15.50 Teen Time.
14.30 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Плiткарка 2”.
16.50 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”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Здрастуйте, я - ваша
мама!
23.10 Очевидець.
0.35 Х/ф “Спокуса в маленькому
мiстечку”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Де ти, Україна?
3.15 Студiя Зона ночi.
3.20 Невiдома Україна.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Слово i зiлля.
4.50 Медицина Київської Русi.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Очевидець.
10.00 Здрастуйте, я - ваша
мама!
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
12.20 Т/с “Татусевi дочки”.
13.40 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 2”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.00 Репортер.
19.15,0.20 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Зроби менi смiшно.
23.00 Очевидець.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Х/ф “P.S. Я тебе люблю”.
2.45 Студiя Зона ночi. Культура.
2.50 Реальний майстер-клас.
3.45 Любов небесна.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.

4.25 Унiверситети милосердя.
4.40 Вiн врятував нас вiд чуми.
4.55 Студiя Зона ночi. Культура.
5.00 Георгiй Нарбут. Живi
картини.
5.15 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.40 Х/ф “Мiсiя порятунку 2”.
8.20 “Правда життя”. Бiльше,
нiж робота.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,1.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.25,19.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
14.20 Т/с “Крiт”.
15.20 Т/с “Кобра 2”.
17.15 Х/ф “Червонi дзвони”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.45,5.20
“Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.55 Т/с “Пiсля смертi”.
3.05 “Легенди бандитської Одеси”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.
5.00 Бачу тебе, Буковина.
5.15 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Ну, постривай!”
7.15 Х/ф “Червонi дзвони”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.40,5.15
“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”.
13.25,19.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
14.20 Т/с “Крiт”.
15.20 Т/с “Кобра 2”.
17.20 Х/ф “Червонi дзвони”.
18.30 “Речовий доказ”.
Фальсифiкатори.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Карнi справи”.
1.55 Т/с “Пiсля смертi”.
3.05 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.35 “Полiттерор”.
6.25 М/ф “Ну, постривай!”
7.10 Х/ф “Червонi дзвони”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 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 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
14.15 Т/с “Крiт”.
15.15 Т/с “Кобра 2”.
17.10 Х/ф “Червонi дзвони”.
18.30 “Правда життя”.
Небезпечнi танцi.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Карнi справи”.
1.50 Т/с “Пiсля смертi”.
2.40 “Свiдок”.
3.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Полiттерор”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 52 24 грудня 2010 р.
четвер, 30 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 Т/с “Право на захист”.
11.05 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “Скарби Норвегiї”.
13.00 Крок до зiрок. Євробачення.
13.50 Х/ф “Повернення
Будулая”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Х/ф “12 стiльцiв”.
17.00 Т/с “Право на захист”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00,21.40 Євробачення-2011.
Новий рiк.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.

0.50 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “12 стiльцiв”.
4.10 Х/ф “Повернення Будулая”.
5.20 М/ф.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Зима у
Простоквашинi”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.10 Т/с “Татусевi дочки”.
12.05 “Не бреши менi”.
“Переплутанi немовлята”.
13.05 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
14.05 “Особиста справа”.
15.05 Т/с “Теорiя брехнi”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,1.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Олiв`є-2010”.
1.15 Мелодрама “Кохання i
танцi”.
2.50 Комедiя “Реальна любов”.
5.00 “Олiв`є-2010”.

п’ятниця, 31 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.
6.15,7.10,8.10 Погода.
6.20 Вертикаль влади.
6.35 Вертикаль влади.
6.50 Православний календар.
7.20 Створи себе.
7.25 Автодрайв.
7.50,8.20 М/ф.
8.15 Огляд преси.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Погода.
9.30 “Легко бути жiнкою”.
Святковий випуск.
11.55 Погода.
12.00 Новини.
12.10 Пiдсумки року, що
минає.
14.00 Погода.
14.10 Шеф-кухар країни. Святковий випуск.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Концерт О. Малiнiна.

16.35 Х/ф “Сезон вiдпусток”.
18.25 Квартира 2011. Святковий
випуск.
20.15 “Першi на Першому”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 “Першi на Першому”.
22.25 Трiйка, Кено.
22.30 “Велика новорiчна подорож”.
23.50 Новорiчне привiтання
Президента України.
0.00 Новорiчне привiтання
Прем`єр-мiнiстра
України.
0.05 “Велика новорiчна подорож”.
3.00 Фольк-мюзик: З Новим
роком!

1+1

6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.10 Снiданок з “1+1”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.10 Мелодрама “Кохання i
танцi”.
12.55 Комедiя “Карнавальна
нiч”.

субота, 1 січня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,8.35 Погода.
6.10 Крок до зiрок.
7.00 Концерт О. Сєрова.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 “Велика новорiчна подорож”.
14.10 Навколо свiту за 48 годин.
14.40 Х/ф “Сезон вiдпусток”.
16.15 Погода.
16.20 В гостях у Д.Гордона.
О.Ширвiндт.
17.25 Погода.
17.35 “Я - українець”. Прощальний концерт М.
Поплавського.
20.00 “Першi на “Першому”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Погода.
21.30 Фольк-мюзик. Нагородження переможцiв року.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Концерт О. Сєрова.

0.50 Фiльм фестивалю Покров
“Лялька рiздвяної дiвчинки”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Х/ф “Ледi Макбет Мценського повiту”.
3.00 Оркестр Горана Бреговича.
3.55 Чоловiчий клуб.
5.10 Фестиваль дитячої творчостi
“Свiт для молодих”.

1+1

6.50 “Смiшнi пiснi”.
7.45 М/ф “Карлик Нiс”.
9.10 “Авторадiо. Дискотека
80-х”.
11.50 “Свiтське життя”.
12.35 “Новорiчне диско 80”.
14.05 “Свiтське життя”.
14.50 М/ф “Альоша Попович i
Тугарин Змiй”.
16.15 М/ф “Добриня Микитич та
Змiй Горинич”.
17.25 Х/ф “Нiч у музеї”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мюзикл “Морозко”.
21.50 “Зiрка+зiрка. Новорiчнi

неділя, 2 січня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.50,8.35 Погода.
6.10 Фiльм фестивалю Покров “Лялька рiздвяної
дiвчинки”.
6.35 М/ф.
7.10 Я, Українець.
8.15 Сiльський час.
8.40 Моя земля - моя
власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Шеф-кухар країни.
10.05 Навколо свiту за 48
годин.
10.40 Погода.
11.00 Крок до зiрок. Святковий
випуск.
11.50 Х/ф “Таємниця Снiгової
королеви”.
14.20 Фольк-music: З Новим
роком!
17.30 Дурейтер. Новорiчний
випуск.

18.20 В гостях у Д. Гордона. О.
Ширвiндт.
19.10 Х/ф “Рiздвяна скринька”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.20 Погода.
21.30 Концерт О. Малiнiна.
22.45 Погода.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Я, Українець.
0.15 Погода.
0.20 Д/ф “Жива пам`ять
регiону”.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.35 Погода.
1.40 Х/ф “Таємниця Снiгової
королеви”.
4.05 Чоловiчий клуб.
5.20 Дурейтер. Новорiчний
випуск.

1+1

6.20 “Легенди Ретро FM”.
7.35 Комедiя “Лось на Рiздво”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 М/ф “Добриня Микитич та
Змiй Горинич”.

ІНТЕР

5.25 Х/ф “Обдурити всiх”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,9.10 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.00 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 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 Т/с “Подарунок долi”.
21.20 Т/с “Золотий капкан”.
23.15 Х/ф “Красунька”.
1.00 Х/ф “Епоха невинностi”.
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.40 Т/с “Сусiди”.
4.10 “Позаочi”.
4.55 “Знак якостi”.

ICTV

5.55 Факти.
6.10,9.25,12.55,19.20,2.45
Спорт.
6.15,7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.40 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
14.20 Т/с “Татусевi дочки”.
16.30 М/ф “Карлик Нiс”.
18.00 М/ф “Альоша Попович i
Тугарин Змiй”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
19.55 Х/ф “Нiч у музеї”.
21.50 “Олiв`є-2011”.
23.50 “Новорiчне привiтання
Президента України В.
Януковича”.
0.00 “Олiв`є-2011”.
2.25 “Новорiчне диско 80”.
4.25 “Авторадiо. Дискотека
80-х”.

ІНТЕР

6.25 Х/ф “Ялинка. Кролик.
Папуга”.
8.05 Х/ф “Дiвчатка”.
10.05 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
12.40 Х/ф “Формула кохання”.
14.30 Х/ф “З Новим роком,
тато!”
16.15 Концерт “Кращi пiснi
року”.
18.20 Х/ф “Рита”.
20.00 Подробицi. Пiдсумки
року.
20.55 “Вечiрнiй квартал. Новий
рiк”.
23.50 Новорiчне звернення Президента України.
пригоди”.
23.40 Х/ф “Мiй любий в`язень”.
1.15 “Легенди Ретро FM”.
3.30 Комедiя “Карнавальна нiч”.
4.45 Комедiя “Пограймося!”

ІНТЕР

5.00 Мюзикл “Зорянi канiкули”.
6.35 М/ф.
8.45 “Городок”.
9.45 Х/ф “Кольє для Снiжної
Баби”.
11.35 Х/ф “Капiтан Крюк”.
14.10 М/ф “Вiнкс”.
15.45 Х/ф “Повернення блудного тата”.
17.35 Концерт “Парад зiрок”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.40 Х/ф “Щастя за контрактом”.
22.20 Х/ф “Стиляги”.
0.45 Концерт “Карнавальна нiч
на Iнтерi”.
3.40 “Подробицi” - “Час”.
4.10 “Позаочi”.
4.55 “Знак якостi”.

ICTV

6.10 Погода.
6.15 Х/ф “Павутина Шарлотти”.
11.15 Комедiя “Великий”.
13.10 “Олiв`є-2011”.
17.45 Мюзикл “Морозко”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Комедiя “Сам вдома”.
22.05 Комедiя “Дiамантова
рука”.
0.00 Комедiя “Навчи мене
танцювати”.
1.40 Комедiя “Великий”.
3.20 “ТСН”.
4.00 Комедiя “Навчи мене
танцювати”.

ІНТЕР

5.15 Концерт “Карнавальна нiч
на Iнтерi”.
8.15 М/ф.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”.
11.20 Х/ф “Дiти без нагляду”.
13.05 М/ф “Лускунчик”.
14.40 Т/с “Сiльський романс”.
18.00 Мюзикл “Золотий
ключик”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Про Любов”.

10.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8”.
11.10 Т/с “Солдати 15”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
13.55 Велика рiзниця.
14.40 Т/с “Апостол”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Х/ф “Параграф 78”.
22.45 Comedy Club.
0.40 Х/ф “Домовик”.
2.30 Факти. Пiдсумок дня.
2.55 300 сек/год.
3.00 Т/с “Угро”.
3.55 Факти.
4.25 Надзвичайнi новини.
4.55 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.

18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Х-фактор. Кастинг в
Донецьку”.
21.15 “Смiшнi люди”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Карнавальна нiч”.

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.

7
10.00 Зроби менi смiшно.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Т/с “Татусевi дочки”.
13.30 М/с “Полiцейська
академiя”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.20,15.45 Teen Time.
14.25 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Плiткарка 2”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.10 Репортер.
19.15,0.25 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Свiтлi голови.
23.10 Очевидець.
0.35 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6.00 Д/ф.
6.30 “Бiзнес +”.
6.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.00 Х/ф “Їсти подано, або
Обережно, любов!”
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Зоряне життя. Зоряна
дружба”.
14.55 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
0.00 Мюзикл “Новорiчнi
свати”.
1.45 Мюзикл “Однокласники”.

ICTV

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.30 Погода.
5.55 Х/ф “Познайомтеся з
Сантами”.
7.10 Погода.
7.15 Х/ф “Павутина Шарлотти”.
9.00 Анiмац. фiльм “Веселi
нiжки”.
10.55 Анiмац. фiльм “Полярний
експрес”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.05 Comedy Club.
14.05 Х/ф “Мишаче полювання”.
15.55 Х/ф “Три горiшки для
Попелюшки”.
17.30 Х/ф “Любов у великому
мiстi”.
19.15 Х/ф “Наша Russia: Яйця
долi”.
21.00 Велика рiзниця поукраїнськи.
23.10 Наша Russia.
23.50 Новорiчне привiтання
Президента України
В.Януковича.
0.00 Наша Russia.
7.50 Козирне життя.
8.20 Анiмац. фiльм “Полярний
експрес”.
10.00 “Смак”.
10.30 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.30 Х/ф “Мишаче полювання”.
13.20 Х/ф “Знайомтеся, Дейв!”
14.55 Наша Russia.
15.15 Велика рiзниця по-українськи.
17.50 Новорiчна Велика рiзниця.
20.10 Х/ф “Наша Russia: Яйця
долi”.
21.55 Х/ф “Будинок з приколами”.
23.30 Х/ф “Робiн Гуд - принц
злодiїв”.
1.20 Х/ф “Дiвчата мрiї”.
3.35 Х/ф “Домовик”.

СТБ

6.55 “ВусоЛапоХвiст”.
8.05 “Х-фактор. Кастинг в Києвi”.
11.05 “Х-фактор. Тренувальний
табiр”.
15.00 “Х-фактор. Вiзити до суддiв”.
19.00 “Х-фактор”.
22.40 “Смiшнi люди”.
23.35 “Х-фактор. Пiдсумки голосування”.
22.25 Х/ф “ХХХ - три iкси”.
0.35 Х/ф “Сафо”.
2.10 Х/ф “Стиляги”.
4.15 “Подробицi” - “Час”.
4.45 “Формула кохання”.

ICTV

5.30 Погода.
5.35 Х/ф “Новорiчна
вiдпустка”.
7.15 Погода.
7.20 Х/ф “Дiвчата мрiї”.
9.35 “Смак”.
10.15 Анекдоти поукраїнськи.
10.45 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Х/ф “План гри”.
14.00 Новорiчна Велика
рiзниця.
16.20 Х/ф “Помiнятися
мiсцями”.
18.45 Х/ф “Мiсiя
нездiйснима”.
20.50 Х/ф “Мiсiя
нездiйснима 2”.
23.10 Х/ф “Статський радник”.
1.40 Х/ф “Знайомтеся: Дейв!”
3.05 Х/ф “Новорiчна вiдпустка”.

ОПАААААААА!

0.45 Голi i смiшнi.
3.35 Велика рiзниця.
5.20 Анекдоти поукраїнськи.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.30 “Х-фактор. Кастинг в
Днiпропетровську”.
16.00 “Х-фактор. Кастинг в
Донецьку”.
19.00 “Х-фактор. Кастинг в
Одесi”.
22.10 “Х-фактор. Кастинг в
Харковi”.
23.55 “Новорiчне привiтання
Президента України Вiктора
Януковича”.
0.00 “З Новим Роком!”
0.05 “Х-фактор. Кастинг в
Харковi”.
1.25 “Х-фактор. Кастинг в
Києвi”.
4.00 “Х-фактор. Тренувальний
табiр”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Руйнiвники мiфiв.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.15 “Пiдйом”.
0.20 “ВусоЛапоХвiст”.
1.05 Х/ф “Лузер”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Зроби менi смiшно.
11.00 М/ф “Лiсова братва”.
12.25 М/ф “Синдбад. Легенда
семи морiв”.
13.55 М/ф “Мадагаскар”.
15.20 М/ф “Мадагаскар 2”.
16.55 М/ф “Наляканi до
Шрекоти”.
17.20 М/ф “Таємницi несамовитої
п`ятiрки. Кунг-фу Панда”.
17.40 М/ф “Шрек”.
19.20 М/ф “Шрек 2”.
21.00 М/ф “Шрек 3”.
22.30 Зроби менi смiшно.
23.25 Х/ф “Зроблено в Америцi”.
1.15 М/с “Малюки i клопiт”.

0.40 Х/ф “Атланта”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Українцi. Любов.
3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.
5.10 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Ну, постривай!”
7.15 Х/ф “Червонi дзвони”.
8.40 “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”.
12.00,1.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.25 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
14.20 Т/с “Крiт”.
15.20 “Спецпiдроздiл “Омега”.
Операцiя “Антитерор”.
15.55 Х/ф “Маньчжурський
варiант”.
17.15 Х/ф “Червонi дзвони”.
18.30 Х/ф “Великi перегони”.
21.30,0.00,2.40,5.20 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.55 Т/с “Пiсля смертi”.
3.05 “Легенди бандитської Одеси”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

НТН

7.30 Репортер.
7.35 Погода.
7.40 “Пiдйом”.
8.30 Репортер.
8.35 Погода.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Очевидець.
9.55 Свiтлi голови.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.15 Т/с “Татусевi дочки”.
13.15 М/ф “Синдбад. Легенда
семи морiв”.
14.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.50 Teen Time.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.15 Погода.
19.20 М/ф “Наляканi до
Шрекоти”.
19.50 М/ф “Шрек”.
21.40 Iнтуїцiя.
22.55 Зроби менi смiшно
2011.
23.50 Виступ Президента.
0.00 Новий рiк.
0.01 Зроби менi смiшно
2011.
0.55 Х/ф “Найкращий
фiльм 2”.
2.20 Файна Юкрайна.

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Ну, постривай!”
7.05 Х/ф “Червонi дзвони”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Х/ф “Шукачi пригод”.
13.00 Х/ф “Маньчжурський
варiант”.
14.20 Т/с “Крiт”.
15.25 Х/ф “Граф МонтеКрiсто”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Справжня МакКой”.
21.20 Концерт М. Задорнова “Не дай собi
засохнути!”
23.15 Мюзикл “Як козаки...”
23.50 Новорiчне звернення Президента України.
0.00 Мюзикл “Як козаки...”
1.40 Х/ф “Чотири кiмнати”.
3.20 Х/ф “Ведмежий
поцiлунок”.
4.50 М/ф “Новорiчна нiч”.
5.45 М/ф “Зима в
Простоквашинi”.

17.15 Т/с “Мiф про iдеального
чоловiка”.
19.00 Х/ф “Особливостi
нацiонального полювання”.
21.00 Х/ф “Особливостi
нацiональної риболовлi”.

23.00 Х/ф “Справжня МакКой”.
1.00 Х/ф “Чотири кiмнати”.
2.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.55 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.

8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 М/ф “Лiсова братва”.
9.55 Даєш молодь.
10.45 М/ф “Шрек 2”.
12.20 Клiпси.
12.45 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.50 Iнфошок.
15.50 М/ф “Шрек 4. Рiздво”.
16.10 М/ф “Таємницi несамовитої п`ятiрки. Кунг-фу
Панда”.
16.35 М/ф “Шрек 3”.
18.15 Х/ф “Назад в майбутнє”.
20.20 Х/ф “Назад в майбутнє 2”.
22.05 Файна Юкрайна the
best.
22.40 Скеч-шоу “Красунi”.
23.55 Х/ф “Бiйцiвський клуб”.
2.20 М/с “Малюки i клопiт”.
5.25 Т/с “Без слiду 7”.

7.05 М/ф “Пригоди Буратiно”.
8.35 М/ф “Дванадцять
мiсяцiв”.
9.40 Т/с “Мiф про iдеального
чоловiка”.
11.30 “Легенди бандитського
Києва”. З Новим роком,
фраєри!
12.00 Агенти впливу.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.10 Х/ф “Особливостi
нацiонального полювання”.
17.00 Х/ф “Особливостi
нацiональної риболовлi”.
19.00 Х/ф “29 Пальм”.
20.50 Х/ф “Хто ви, мiстере
Брукс?”
23.00 Х/ф “Людина-акула”.
0.50 “Щоденники Дакара
2011”.
1.00 Т/с “Пiтбуль”.
2.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.25 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.

НТН

6.00 Х/ф “Марiя, Мiрабелла”.
7.05 М/ф “Мауглi”.
8.10 М/ф “Свято Новорiчної ялинки”.
9.25 “Вайп Аут”.
10.20 Концерт М. Задорнова
“Не дай собi засохнути!”
12.15 Мюзикл “Як козаки...”
14.30 Х/ф “Кiнець отамана”.
4.40 Х/ф “Познайомтеся з
Сантами”.

СТБ

6.20 М/ф “Ну, постривай!”
7.35 Х/ф “Карнавальна нiч”.
9.05 “Їмо вдома”.
10.05 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
11.55 “Х-фактор”.
16.25 “Смiшнi люди”.
17.10 “Зоряне життя. Бiлi
ворони”.
18.05 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв”.
20.55 Х/ф “Моя мама Снiгуронька”.
22.50 Т/с “Доктор Хаус”.
2.15 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
3.00 Х/ф “Ах, водевiль,
водевiль”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Х/ф “Бобi - маленька
чарiвниця”.

НТН

6.00 М/ф “Пригоди чарiвного
глобуса, або Витiвки
вiдьом”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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25 ГРУДНЯ – КАТОЛИЦЬКЕ РІЗДВО

СВЯТКУВАННЯ НАРОДЖЕННЯ
ХРИСТА ЗА ЮЛІАНСЬКИМ КАЛЕНДАРЕМ

Католики святкують Різдво, як і всі без винятку християни. Щоправда, вони святкують народження Христа за юліанським календарем 25 грудня, а православні – за
григоріанським календарем 7 січня.

Вечір 24 грудня несхожий на інші, він має винятково піднесений характер. У
цей вечір вся родина намагається зібратися за столом на святковій вечері. Вігілія з латинської означає чування.
На наших українських землях традиційною різдвяною стравою стала кутя
– варена пшениця з медом. Пшениця є символом вічності, бо її зерно щороку
оживає. А мед – символ вічного щастя святих у небі. Деякі автори сходяться на
думці, що кутя – це залишок давніх братолюбних столів, які влаштовували у дні
смерті мучеників або померлих. Кожний регіон, ба, навіть кожний дім, має свої
рецепти приготування куті.
Крім того, на столі з’являється багата вечеря, яка традиційно складається з
12 страв. Це символ 12-ти місяців минулого року, за котрі ми складаємо Богові
подяку та 12 місяців майбутнього року, які ми віддаємо у руки Христа з проханням про благословення.
Римо-Католицька Церква не наказує, щоб вечеря була пісна, проте, ця традиція
на наших землях є вже віками вписана у Свят-вечір, тому варто було б її зберігати.
Оскільки в подіях Різдва Христового свою роль відіграли тварини – Ісус народився у хліві серед худоби – тому у вігілійну вечерю вся домашня худоба також
отримує вдосталь запашної їжі. Таким чином радість Христового Різдва поширюється на всю природу.

ПЛЕКАЄМО ЗВИЧАЇ НАРОДУ

Грудень у Макарівській ЗОШ І-ІII ступенів №3 видався надзвичайно напруженим. З останнім місяцем року пов’язано чи не найбільше народних свят. Дозвілля цього періоду дуже різноманітне, багате на видумку, з численними пісенними
сюжетами, ігровими сценками, гумором українського мудрослів’я. Саме тому
учнівський колектив школи під керівництвом творчих наставників - заступника
директора школи з виховної роботи Ю.О. Пархоменко та педагога-організатора
Г.С. Гульчук – підготували до 13 грудня Андріївські вечорниці, а 14 грудня - день
Наума та праведного Філарета Милостивого. До школи на запрошення завітали
депутат районної ради, настоятель церкви Параскеви Сербської ігумен Філарет
та хоровий колектив Лишнянського будинку культури.
Діти військовослужбовців мали можливість ознайомитися з традиціями українського народу, почути багато глибоких за змістом народних пісень, що виховують
доброту, працелюбність, щирість людських стосунків та любов до рідної України.
Вітальне слово отця Філарета зігріло душі учнів, батьків і педагогів, втілило надію
на те, що настане мить, коли кожна людина зрозуміє, що народжена від любові і повинна сіяти Любов, Добро і Милосердя. Учні школи дізналися, як шанують Святого
Миколая в інших країнах Європи та отримали «миколайчики» від шановного гостя.
Бурхливими аплодисментами проводжали із зали хоровий колектив «Сік землі».
Колектив школи висловив сердечну вдячність отцю Філарету, згадуючи кожне мудре слово, милуючись його мистецтвом спілкування і толерантністю. Адже
такі зустрічі надають віри та надії у напруженому і нелегкому процесі виховання,
який не терпить порожнечі. А практика педагогічної роботи переконує, що тільки
яскраві, емоційно насичені заходи надовго залишаються в пам’яті учнів, зберігають свою дієвість і знаходять подальший творчий розвиток.
Галина БІЛІМ,
директор Макарівської загальноосвітньої школи № З.

НОВОРІЧНІ СВЯТА - ПЕРІОД
МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ЯЛИНОК

Традиція встановлювати різдвяні ялинки
набула широкого вжитку відносно недавно на початку 19 століття. Спочатку вічнозелені
красуні з’явилися в імператорських палацах
Франції, Німеччини, Англії, Норвегії, Данії і Росії. Надбанням же простого люду ялинка стала
лише в другій половині 19 століття.
Вперше на слов’янських землях ялинка
з’явилась на виконання розпорядження царя
Петра І, яким він доручив прикрашати двори
та оселі хвойним гіллям (не ялинками!). До
цього на території нинішньої України використовувались дідухи. Масово ж стали встановлювати ялинки вже у радянський час.
Останнім часом в Україні поширення набуло ялинкове браконьєрство. В одних випадках
люди просто вирубують в лісі молоді деревця,
в інших, коли поблизу немає молодих посадок, - залазять на дорослі дерева і відпилюють
їм верхівки. Особливе варварство, коли горелісоруби відчленовують від дерев верхівку.
Для запобігання проявам браконьєрства
кожного року, напередодні Новорічних свят,
Державна екологічна інспекція в Київській
області спільно з Київським обласним управлінням лісового та мисливського господарств
і ГУ МВС України в Київській області проводять операцію „Новорічна ялинка”, згідно
якої проходять рейди місцями продажу новорічних ялинок. В обов’язки рейдових бригад
входить затримання злодіїв і складання протоколів стосовно нелегальних заготівельників ялинок.
Торік в Україні в цілому в охороні новорічних ялинок були задіяні близько 14 тисяч чоловік, проведено 3 900 рейдів, виявлено 8,5
тис. незаконно зрубаних ялинок, затримано
874 лісопорушників, сума накладених штрафів склала 782.2 тис. грн., з яких сплачено
515 тис. грн., розмір відшкодованої шкоди
досяг 1 966 тис. грн.
Дійсно люди протягом кількох останніх
поколінь виховані на тому, що Новий рік - це
ялинка, Дід Мороз і подарунки. Тому пропонувати відмовитись від ялинки немає сенсу.
Проте, цілком можна запропонувати кожному
обрати собі альтернативу живій ялинці, зробивши добру справу для природи і при цьому
не відмовитись від звичаїв. Альтернативами
можуть бути як штучна ялинка, так і ялинкові
букети, ялинки в горщиках та імпровізації на
тему ялинки.

ДЯКУЄМО ЖИВИМ, ВШАНОВУЄМО ЗАГИБЛИХ

Багато трагічного пережив світ за століття свого
існування: і війни, і катаклізми, і катастрофи світового
масштабу. Великої біди завдала війна в Афганістані,
участь у якій взяли збройні сили уряду Демократичної
Республіки Афганістан (ДРА) з одного боку і озброєна опозиція (моджахеди, або «душмани») - з іншого.
Боротьба велася за повний політичний контроль над
територією Афганістану.
Рішення про введення радянських військ до Афганістану було ухвалене 12 грудня 1979 року на засіданні
Політбюро ЦК КПРС і оформлено секретною ухвалою
ЦК КПРС.
25 грудня 1979 року почалося введення радянських
військ в ДРА по трьох напрямах: Кушка–Шинданд–
Кандагар, Термез–Кундуз–Кабул, Хорог–Файзабад.
Десант висаджувався на аеродромах Кабул, Баграм,
Кандагар. Афганська війна продовжувалася з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року, тобто 3340 днів.
З 1979 по 1989 рік в Афганістані інтернаціональний обов’язок виконували 160 тисяч українських воїнів. Три тисячі 360 солдатів додому з цієї війни не повернулися (3 тисячі 280 українців загинули, 80 зникли

безвісти). Під час бойових дій було поранено понад
8 тисяч воїнів, 3 тисячі 560 солдат стали інвалідами.
Проте статистика свідчить, що реально кількість інвалідів вдвічі більша, адже вже після повернення додому
в багатьох воїнів далися взнаки поранення та хвороби.
Багато життів радянських воїнів забрала ця трагедія.
З нашого району в Афганістані загинуло п’ять солдатів і один – в Анголі.
Сьогодні головним завданням як держави, так і
суспільства є турбота про соціально-економічний та
психологічний захист учасників бойових дій в Афганістані, опіка над родинами, вдовами та сиротами.
В районі цими громадянами опікуються державні установи, соціальні служби та приватні підприємці. Зокрема,
всіляко допомагають і підтримують вцілілих, інвалідів цієї
війни та родини воїнів, які загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку, Макарівська селищна рада, а
також місцеві бізнесмени: М.Нечай, В.Робенко, А.Гербут.
Петро КИРИЛЕНКО,
заступник голови районної громадської
організації «Ветеранів Афганістану,
воїнів-інтернаціоналістів».

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О
Рішенням суду про стягнення
аліментів на мого колишнього чоловіка покладено обов’язок матеріально забезпечувати наших
спільних дітей до їхнього повноліття. Проте, батько дітей на рішення
суду не реагує, аліменти не сплачує, всіляко приховує свої доходи,
не дивлячись на вимоги державної
виконавчої служби, де знаходиться
виконавчий лист. Чи можливо якимось чином вплинути на нього щодо
можливості отримання аліментів?
Згідно з чинним законодавством
України громадяни зобов’язані виконувати свої обов’язки, зокрема, за
рішенням суду. За ухилення від сплати
аліментів передбачається кримінальна відповідальність, визначена санкціями ст. 164 Кримінального кодексу
України. В зазначеній статті йдеться,
що злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на
утримання дітей (аліментів) карається
штрафом або громадськими роботами, або виправними роботами, або
обмеженням волі на строк до двох років. За ухилення від сплати аліментів
можливо притягти до відповідальності

лише за умови, коли воно є злісним.
Під ухиленням слід розуміти дії чи
бездіяльність винної особи, спрямовані на невиконання рішення суду, що
можуть виражатися як у відмові від
сплати аліментів, так і в інших діях, які
унеможливлюють виконання даного
обов’язку (приховування заробітку,
зміни місця роботи чи проживання з
неподанням відповідної заяви про необхідність стягнення аліментів тощо).
Отже, ви маєте право звернутися з заявою до органів внутрішніх справ.
Я є власницею квартири. На житловій площі також зареєстровані та
проживають мій син з дружиною.
Між нами постійно виникають суперечки. Син з невісткою всіляко
перешкоджають мені у користуванні
моїм житлом, а нещодавно, навіть,
мене побили. На прохання звільнити
квартиру не реагують. Чи можливо
якимось чином відновити мої права,
адже власник житла виключно я?
Так, чинним цивільним та житловим законодавством передбачається
захист ваших прав як власника житла,
проте за певних умов. У вашому випадку слід, насамперед, користува-
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тися вимогами Закону, визначеними
ст. 391 Цивільного кодексу України,
за якими власник майна має право
вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користуватися та
розпоряджатися своїм майном. Відповідно до ст. 116 ч. 1 Житлового
кодексу України членів сім’ї наймача
(власника) може бути виселено без
надання іншого житла в разі систематичного порушення правил співжиття. Що робить неможливим для
інших проживання в одній квартирі, а
заходи запобігання виявились безрезультатними.
У
даному
випадку
існує
обов’язкова умова вжиття заходів запобігання порушенням, під якими розуміються заходи впливу, застосовані
судами, прокурорами, органами внутрішніх справ, зборами жителів тощо.
Для можливості звернення до суду з
позовом про виселення вашого сина
та невістки з жилого приміщення, що
належить вам на правах приватної
власності, рекомендую дотриматись
перелічених вище вимог щодо звернення до відповідних установ з метою
доведення порушення ваших прав.

Найвідоміша альтернатива живій ялинці штучна ялинка. Вона, звісно, коштує дорожче,
ніж жива, проте може бути використана ще
багато років. Тим більше, асортимент штучних ялинок значно більший, ніж асортимент
живих.
Однією з найпопулярніших альтернатив є
й ялинкові букети, які можна прикрасити «дощиком» і кульками. Під час санітарних рубок
лишається багато залишків дерев, які були
відсіяні лісниками як нежиттєздатні. Такі дерева не годяться на продаж або для промисловості. Проте з їх гілок цілком можна зробити
новорічні прикраси.
Останніми роками дедалі частіше почали
з’являтися оголошення про продаж не зрубаних, а живих ялинок. Головним аргументом
покупки такої ялинки «в горщику» є факт збереження її живою.
Ще одним варіантом, що поки дуже мало
поширений у нас, є оренда новорічної ялинки,
яка зростає у відповідній тарі у спеціальному
розсаднику, а на святкування її можна орендувати.
Крім перелічених вище варіантів, можуть
бути й інші. Зокрема, це - імпровізовані «ялинки», самотужки виготовлені з підручних матеріалів.
Тож для збереження лісових ресурсів, давайте зробимо новорічний подарунок нашій
матусі-природі і захистимо ці чудові дерева,
вибравши максимально зручну для себе альтернативу живій ялинці.
О.БЕЗКОРОВАЙНИЙ,
начальник Державного управління
охорони навколишнього природного
середовища в Київській області.

КОНСУЛЬТУЄ ФАХІВЕЦЬ

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИРІШЕННЯ
ПИТАНЬ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ
ПРАЦІВНИКІВ

Згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП у зв’язку зі скороченням
чисельності або штату власник або уповноважений ним орган
приймає рішення щодо скорочення чисельності або штату. Рішення оформлюється наказом про внесення змін до штатного
розпису (наказ із загальної діяльності), в якому з посиланням
на підстави зазначаються посади, професії, які скорочуються
(виводяться зі штатного розпису).
Зауважимо, що дата виведення посад і професій має бути
такою, щоб роботодавець мав змогу виконати вимоги законодавства щодо попередження в установлені строки працівників,
які підлягають звільненню, а також надати відповідному центру
зайнятості інформацію про наступне вивільнення працівників.
Рекомендується дату визначати в межах до 2,5 місяця з дня
реєстрації наказу.
Далі відповідно до вимог статті 492 КЗпП не пізніше ніж за
два місяці власник попереджає персонально працівників про
подальше звільнення та одночасно пропонує працівникам
іншу роботу на тому самому підприємстві (за наявності такої
роботи). Не пізніше ніж за два місяці до початку вивільнення
направляє державній службі зайнятості за місцем розташування інформацію за формою № 4-ПН, затверджену наказом Державного комітету статистики України від 6 липня 1998 р. № 244,
а також направляє виборному органу первинної профспілкової
організації (у разі відсутності — профспілковому представнику) подання на кожного працівника про надання згоди на розірвання з ним трудового договору на підставі пункту 1 статті 40
КЗпП. Тут має бути зазначено причину вивільнення працівника, документ, що зумовив цю причину, факт відмови працівника
від запропонованої роботи, та викладено прохання дати згоду
на звільнення працівника за пунктом 1 статті 40 КЗпП. Подання підписує посадова особа, що, відповідно до статуту чи положення про підприємство, має повноваження на виконання
функцій власника або уповноваженого ним органу. Недопустимо, щоб подання до профспілкового органу підписували начальник відділу кадрів, інспектор з кадрів або навіть заступник
керівника підприємства, якщо статутом (положенням) на них
не покладено відповідні повноваження.
У період дії попередження працівників про наступне звільнення вирішуються практичні питання щодо працевлаштування працівників, які підлягають звільненню, на іншу роботу, проводяться
відповідні заходи щодо підготовки їх роботи в нових умовах.
Кадрова служба підприємства готує в установленому порядку накази відповідно до прийнятих рішень власником або
уповноваженим ним органом чи профспілковим органом.
В.ФЕДІВ,
головний спеціаліст з методичної роботи територіальної
державної інспекції праці у Київській області.
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ЯКЩО ХОЧЕШ БУТИ ЗДОРОВИМ –
ЗАГАРТОВУЙСЯ

Вченими встановлено:
здоров’я людини всього на
10% залежить від медицини, 10% – від спадковості,
30% – від факторів навколишнього середовища
(харчування, повітря) і на
50% – від нашого способу
життя. Складовими останнього фактора є фізична
активність та загартовування організму. З давніхдавен
використовували
цілющі властивості сонця,
повітря і води. І справді, ті,
хто багато часу проводить
на повітрі, менше хворіють
на простуду. Тому потрібно
побільше гуляти в будь-яку
погоду.
Велике значення для
загартовування організму
мають водні процедури у
вигляді вологих обтирань,

обливань, купання у річці
чи морі. Але бажаний ефект
від цього буде тоді, коли
виконувати основні його
принципи: поступовість і
систематичність. Тут потрібно бути вимогливим до
себе і проводити загартовування щоденно. Тим, хто
потерпає від простудних
захворювань, рекомендується починати комплекс із
полоскання горла, а також
щоденно мити ноги холодною водою, вранці проводити вологе обтирання
тіла, поступово знижуючи
температуру.
Одним із постійних
природних факторів, що
діють на організм людини,
є сонячне світло. Під його
впливом
підвищуються
захисні сили організму,

поліпшується обмін речовин, зміцнюються нервова
та м’язова системи. А ще
надзвичайно велику роль
відіграє фізична зарядка.
Розпочніть свої заняття
із оздоровчої ходьби, це
саме просте та доступне заняття. Тільки зважте, що повільна ходьба не
дає ніякого фізичного навантаження і тому від неї
мало користі: ходити потрібно досить швидко, а
не прогулюючись. Коли
ж важко ходити, то виконуйте самі прості вправи:
нахили тулуба в сторони,
присідання, біг на місці.
Це допоможе покращити
кровообіг, організм набирає тонусу, піднімається
настрій, з’являється віра в
себе.

АКТУАЛЬНО

МАНДАРИНИ НЕ ТІЛЬКИ СМАЧНО

Їх вживання сприяє зниженню зайвої ваги
та відновленню пошкоджених клітин печінки,
переконані дослідники із Південної Кореї.
Щоб довести це на практиці, вчені запросили добровільно взяти участь у дослідженні 60 школярів з ожирінням. Половина дітей
протягом трьох місяців робила фізичні вправи
і пила щодня мандариновий сік, інші - виконували тільки вправи.
Виявилося, що перша група втратила помітно більше кілограмів.
Експерти вважають, що мандариновий сік допоможе швидко позбутися зайвої ваги. Також спеціалісти встановили, що мандарини благотворно впливають на печінку, відновлюючи її клітини.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

УПАВ, ВТРАТИВ СВІДОМІСТЬ,
ОПРИТОМНІВ - ГІПС

Зараз варто бути особливо уважними - зима заявила про себе на
повний голос: сніг, ожеледиця, відлига, знову - мороз. А звідси численні падіння й травми у молодих і літніх. Звісно, найліпше бути обережними, втім, що робити, коли вже лихо трапилося? Про це ми розмовляємо з доктором медичних наук Ігорем Миколайовичем КУРІННИМ з
Інституту травматології та ортопедії АМН України.
- Чи не найрозповсюдженішими наслідками падінь і травмувань є численні переломи кісток...
- Саме так. Переломи виникають під час різких рухів, ударів, падінь
з висоти. Cхильність людей до переломів залежить від їхнього віку. В
дітей та молодих людей переломи виникають значно рідше, ніж у літніх
людей. Це пояснюється тим, що у молодих людей вміст органічних речовин у кістках переважає вміст мінеральних, а у людей похилого віку
- навпаки.
- Побутує думка, що часом розпізнати переломи не так просто, як здається на перший погляд...
- Це справді так. Тому у сумнівних випадках допомогу слід надавати
як при переломах, з метою уникнення можливих ускладнень. Втім у переважній більшості випадків переломи виявляють себе досить яскраво: біль, набряк тканин, ненормальна рухомість кісток у місці травми,
порушення функцій кінцівок. Під час тяжких переломів нерідко настає
шоковий стан, особливо у випадках відкритих переломів, що супроводжуються артеріальною кровотечею.
- Якими мають бути перші дії, якщо лихо вже сталося?
- Під час надання допомоги використовують прийоми, спрямовані на збереження життя, насамперед, йдеться про зупинку кровотечі і
попередження травматичного шоку. А вже потім накладають пов’язки
та проводять іммобілізацію, тобто заходи щодо забезпечення нерухомості кісток у місці перелому. Здійснюється вони за допомогою відповідних шин, виготовлених з табельних чи підручних матеріалів, фіксацією двох розміщених поряд суглобів тощо.
- Як слід діяти у разі переломів ребер, адже на них шину не
накладеш?
- Для таких травм характерні різкий біль, що посилюється під час
вдиху, кашель. Перша допомога в такому випадку полягає у накладанні
на грудну клітку тугої спіралеподібної пов’язки у момент видиху. Якщо
немає бинта, можна використати рушники, порізаний на стрічки одяг
тощо. Найбезпечніше транспортувати такого потерпілого у сидячому
чи напівсидячому положенні.
- Літні люди часто ламають стегнову кістку під час падіння...
- Переломи стегнової кістки дуже тяжкі, оскільки це найбільша кістка у людському організмі. У цьому випадку потрібні заходи для знеболювання та надання нерухомості нижнім кінцівкам. Для іммобілізації
найкращою є шина Дитеріхса. Якщо її немає, беруть дві дошки: одну
від п’ятки до паху, а другу - від п’ятки до пахвинної ямки. Обидві шини
надійно прив’язують за допомогою будь-яких засобів до травмованої
ноги та тулуба. У ділянці кісточки, колінного суглоба та пахвинної ямки
підкладають м’які валики з вати. У крайньому разі, коли немає ніяких
підручних засобів, травмовану ногу прибинтовують до здорової. І найголовніше, постраждалого необхідно якомога швидше доправити до
травматологічного стаціонару, де фахівці нададуть йому кваліфіковану
допомогу.
Ярослав ШЛАПАК.
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ДОГДЯД ЗА ШКІРОЮ
ВЗИМКУ

Отже, основним у системі загартовування є рух
– те, що не тренується, не
відмирає, говорили лікарі ще у давнину. Це можна
розпочинати в будь-який
час, у будь-яку пору року.
А наскільки воно необхідне
особливо взимку, коли знову наступає хвиля грипу, й
поготів час розпочати дбати про своє фізичне тіло.
Людмила ТКАЧ,
лікар-терапевт Плахтянської медамбулаторії.

ХАЗЯЙЦІ - НА ЗАМІТКУ

• Щоб скло серванта не деренчало,
потрібно на його верхню кромку наклеїти
декілька шматочків лейкопластиря. Якщо
направляючий паз занадто широкий - наклейте пластир у декілька шарів.
• Якщо дерев’яний ящик столу або
шафи погано висувається, покрийте частини, що труться, тонким шаром мила або
парафіну, припудріть їх тальком.
• Підкладені під ніжки громіздких меблів кусочки фетру або повсті полегшують
їх перестановку і оберігають підлогу від
дряпання.
• Пересунути важкі меблі і при цьому
не подряпати підлогу можна таким чином:
під ніжки покласти поліетиленові кришки
від банок; підсунути під ніжки товстий килимок; підкласти під ніжки пакети від молока; натерти підлогу вологим милом.
• Ніжки кухонних табуретів не вигвинчуватимуться, якщо підкласти під гвинти
гумові прокладки і щільно закрутити.
• Якщо скло в серванті або книжковій
шафі насилу переміщається в пазу, нижню
грань рухомого скла треба злегка змастити вазеліном.
• Аби дерев’яне ліжко не скрипіло, в
місці з’єднання деталей поставте суконні прокладки.

Мороз і крижаний вітер - основні вороги шкіри в
зимову пору року. Шкіра в цей період особливо беззахисна перед зовнішніми діями. Хороший захист від
вітру і морозу зуміють забезпечити косметичні засоби
з живильними компонентами. Але не варто забувати і
про зволоження.
Тональний крем - хороший захист для обличчя перед
виходом на вулицю. Він утворює щільну плівку, яка не
заважає шкірі дихати. Крім того, тональний крем це не
просто декоративний засіб, але і доглядаючий. У ньому
багато зволожуючих, живлячих шкіру інгредієнтів. А деякі тональні засоби мають навіть лікувальні властивості частіше це препарати для жирної шкіри. Вони містять антибактеріальні компоненти, що знімають висипання. До
речі, про жирну шкіру. Під макіяж слід наносити основу,
що зволожує, живить або такий, що зменшує сальність
шкіри крем.
У вітряні та морозні дні не слід забувати про губи. Декоративна помада - гарний захист. Її також можна замінити лікувальною. Блиском для губ взимку захоплюватися
не варто, оскільки такі засоби нестійкі, тому захисна плівка виснажуватиметься на губах. Стійку помаду краще відкласти до літа, навіть якщо в її складі вказані і зволожуючі,
і живильні речовини. Оптимальним варіантом в зимову
пору року є класична помада. В міру насичена жировими
компонентами, в міру стійка. Гарна також помада-крем.
Взимку краще використовувати рідкі тіні - вони утворюють на повіках щільнішу захисну плівку і до того ж мають більше живильних компонентів. Непоганим захистом
чутливій шкірі може послужити і живильно-зволожуючий
крем або гель для повік. І тіні, і гель можна використовувати як поодинці, так і разом. В іншому випадку спочатку
потрібно нанести гель і почекати, поки він вбереться, а
потім вже накладати тіні. Перед виходом на мороз на вії
можна нанести живильний гель, а потім туш. Всі засоби
потрібно наносити за 30-60 хвилин до виходу з будинку.
Щоб препарати встигли вбратися і утворити на шкірі захисну плівку.
Правильний щоденний догляд забезпечить шкірі достатню кількість живильних, зволожуючих компонентів - а
значить, можливість і самій протистояти суворому клімату. Очищення і тонізація шкіри - цими процедурами необхідно починати і закінчувати свій день. Зимові очищаючі
засоби повинні бути м’якшими, ніж літні. Очищаючі засоби в холодний період повинні не тільки добре усувати забруднення і макіяж, але і живити, зволожувати шкіру. Цим
вимогам повністю відповідають препарати, до складу
яких входить термальна вода і/або молочні протеїни.
Пілінг теж можна віднести до очищаючого засобу адже він усуває відмерлі клітки шкіри. Взимку краще користуватися засобами з фруктовими кислотами - вони не
тільки усувають рогові клітки, але і вивільняють в шкірі гиалуронову кислоту. Фруктові кислоти можуть входити не
тільки в пілінги, але і в різні креми - в той, що зволожує,
живить, тоніки і навіть в очищаючі засоби.

•

•
•

•
•

“ГОСПОДАР” НОВОРІЧНОГО СТОЛУ
ПОТРЕБУЄ ОСОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ

Салат “Олів’є” - традиційна страва на всіх святах. Тож особливу увагу слід звернути на соус, яким він заправляється.
Зокрема, сметану або майонез потрібно додавати в готову
страву безпосередньо перед вживанням. Приготований салат бажано з’їсти за святковим столом, не залишаючи на наступний день.
Про це нагадав професор кафедри гігієни харчування
Національного медичного університету ім.О.Богомольца
Ігнат Матасар на прес-конференції в Києві, присвяченій питанням безпеки святкових страв. З усіх інгредієнтів “Олів’є”
найбільш “слабкою ланкою” є якість ковбаси, смак якої істотно впливає на смак блюда в цілому. Варена ковбаса
може стати не менш небезпечним інгредієнтом цього салату, якщо вона невисокої якості. До речі, згідно з традиційним рецептом у салаті “Олів’є” можна використовувати
лише “Докторську” ковбасу, але обов’язково якісну.

РОСЛИНИ НА ПІДВІКОННІ

ДОГЛЯНУТІ КІМНАТНІ НАСАДЖЕННЯ
ПЛОДОНОСЯТЬ

Рослини можуть жити та плодоносити у кімнатних умовах. Так, в оселі можна вирощувати лимони, мандарини, яблука, груші, ананас, кавове дерево і деякі інші рослини,
які не тільки красиві та з
приємним запахом, але і
цінні плодами.
Для кімнат найкраще
підходять
вічнозелені
рослини, які життєдіяльні і в зимовий час. В
основному це невеликі,
тіневитривалі кущі, які
самозапилюються.
“Павлівський” лимон
це тіневитривала середньоросла деревинка, яка
досягає 1,5-2 метрів заввишки. Листки досить

великі. Білі квіти з сильним запахом. В рік лимон
дає 15-25, інколи 50 плодів вагою в середньому
150 грамів. Крім павлівського лимону, в кімнатних
умовах приживається і китайський лимон.
Щоб кімнатні рослини плодоносили, потрібно
добре їх доглядати. Для отримання найбільш вигідної кущової форми гілки підрізають. Нижні пагони видаляють. Рослину в перші 2-3 роки життя,
особливо в періоди росту пагонів, треба повертати
так, щоб до світла була повернута, то одна, то інша
сторона. Коріння рослини повинно розвиватися
так, щоб при мінімальному об’ємі ґрунту воно могло повністю використовувати поживні речовини
і не тіснить самих себе. Якщо рослину вчасно не
пересадити з меншого в більший горщик, коріння
по краях починає переплітатись. Дорослі рослини
(після-3-х років) потрібно 2-3 рази на рік підживляти добривом. При хорошому догляді за рослиною
вона буде розвиватись і давати добрий врожай.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ТУРНІР З НАСТІЛЬНОГО
ТЕНІСУ ВИЗНАЧИВ
НАЙКРАЩИХ

Нещодавно в спортивній залі Макарівського НВК
«загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів – природничоматематичний ліцей» відбувся традиційний турнір з
настільного тенісу, присвячений черговій річниці від
часу заснування Макарівського медичного училища
та пам’яті першого його директора Миколи Книра. Колишній учасник бойових дій
Великої Вітчизняної війни
після закінчення Київського медичного інституту з 1
серпня 1986 року працював
директором медичного училища, а пізніше викладав
хірургію.
На заході зібрались випускники та студенти медичних училищ Київщини.
За тенісні столи з ракетками вони ставали з бойовим

настроєм. Проте вершину
п’єдесталу досягли спритніші, вміліші та наполегливіші.
Серед студентів у трійку переможців увійшли вихованці
Комунального вищого навчального закладу «Макарівське медичне училище».
Перше місця здобув Володимир Баштовий (другий
курс), друге – Сергій Сайчишин (третій), третє – Сергій
Гудімов (другий курс).
Випускники медичних закладів продемонстрували також запеклу боротьбу. Хоча
часу на тренування не вистачає через повсякденні справи, проте суперники були
добре підготовлені. Так би
мовити, руки ще не забули як
потрібно тримати ракетку та
подавати «кручений» тенісний м’ячик. Цьогоріч лідерство завоював випускник Ки-
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«АВТОМОБІЛІСТ» СТАВ ВОЛОДАРЕМ
КУБКА ПАМ’ЯТІ М’ЯКШИЛА

ївського медичного училища
№2 Сергій Проценко. Друге
та третє місця посіли наші
земляки Микола Соломенко
та Олег Савощенко.
Турнір проходив з метою
сприяння розвитку масового
спорту та фізичної культури,
зміцнення здоров’я, підвищення спортивної майстерності. Допоміг у його проведенні випускник 1979 року
Макарівського
медичного
училища, минулорічний призер Володимир Самусь.

В Макарівській дитячо-юнацькій
спортивній школі відбувся турнір з
волейболу пам’яті М.Ф.М’якшила, колишнього директора АТП Райспоживспілки, який в свій час спонсорував
спортивні заходи. Сім команд району
та постійний учасник змагань і турнірів «Музичі» з Києво-Святошинського
району виявили бажання взяти участь
у них.
На першому кроці до півфіналу результати зустрічей такі:
«Музичі»-«Фенікс»/Макарів/ - 2:0,
«Автомобіліст»-«Макарів-1» - 2:0,
«Бишів»-Росія»/Королівка/ - 2:0,
«Ластівка»-«1-а Гільдія» - 2:0.
У півфіналі «Автомобіліст» обіграв

Олександр ЧИГРИНЕЦЬ,
викладач фізичного
виховання
КВНЗ «Макарівське
медичне училище».

«Музичі» - 2:0, а «Ластівка» з таким же
рахунком «Бишів». Фінал між двома
командами з Макарова виявився надзвичайно захоплюючим та напруженим. Першу партію з невеликою очковою перевагою виграв «Автомобіліст».
Друга партія з перевагою в сім очок
була за «Ластівкою». В третій команди
наздоганяли одна одну практично після чергової подачі.
Чим ближче до завершення, «Автомобіліст» набирав обертів і, здобувши
перемогу, став володарем перехідного Кубка.
Фінансову підтримку в проведенні
турніру надала дочка та зять Миколи
Федоровича - Неля та Сергій.

РЕЗУЛЬТАТИ 2-ГО ТУРУ ЧЕМПІОНАТУ РАЙОНУ
З МІНІ-ФУТБОЛУ:

«Спиртовик»-«Факел» - 5:3,
«Стимул»-«Барселона» - 4:9,
«Оберіг»-«Іскра» - 8:2,
«Росія»-«Атрибут» - 4:3,
«Колос»-«Фенікс» - 11:3,

«Штурм»-«3движ» - 12:4,
«Фоса»-«Ліга» - 9:6.

Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова РСТ «Колос».

::: ЄВРО-2012 ::: ЄВРО-2012 ::: ЄВРО-2012 :::
ОФІЦІЙНО

КЛЮЧОВІ
СКЛАДОВІ УСПІХУ

Операційний директор УЄФА Мартін Каллен назвав дві сильні сторони підготовки
України до Євро-2012. “По-перше, гордість
українців, що вони беруть участь у грандіозному проекті, розуміння своєї відповідальності за настільки знаменний захід і його
вплив на подальшу долю України. По-друге, підтримка
уряду. Це - ключові елементи успіху підготовки”, - зазначив Каллен в ексклюзивному інтерв’ю, опублікованому в четвертому номері вісника Інформаційного центру
“Україна-2012”.
Відповідаючи на запитання, як, з точки зору УЄФА,
Україна цього року готувала свої інфраструктурні об’єкти
до Євро-2012, операційний директор зазначив: “2010 рік
в Україні суттєво прискорив підготовку, особливо у питанні розвитку інфраструктури. Відкриті нові термінали,
поступово просувається будівництво стадіонів. Загалом
цей рік у співпраці з УЄФА був дуже плідним”.
“Громадяни із різних куточків країни є свідками цих
успіхів. Наприклад, великі зміни - у львівському, донецькому і харківському аеропортах. В останньому, до речі,
цього року почав функціонувати новий термінал. Як і в
“Борисполі”, який почав обслуговувати перших клієнтів у
жовтні цього року”, - додав він.
Мартін Каллен відзначив успіхи і на центральних
стадіонах міст - господарів Євро-2012. “Дві арени вже
зведені і повним ходом приймають матчі - мова йде про
чудову арену в Донецьку і якісний харківський стадіон.
Прогрес спостерігається і на столичному НСК “Олімпійський”. Щодо Львова, діяльність у цьому напрямі почалася з солідним відставанням, але сьогодні темпи робіт на
стадіоні викликають оптимізм. Якщо будівництво нових
арен продовжуватиметься такими ж темпами, є надія, що
вже в 2011-му вони будуть здані в експлуатацію. Хочу підкреслити: попереду ще півтора року, але повних обертів
підготовка до турніру повинна набрати значно раніше”, вважає представник УЄФА.

ДО БЕРЕЗНЯ 2012-ГО
МОДЕРНІЗАЦІЮ ЗАЛІЗНИЦІ
БУДЕ ЗАВЕРШЕНО

Після реалізації проекту закупівлі швидкісних електропотягів “Хюндай” та запуску їх в Україні всі транспортні проблеми до Євро-2012 будуть вирішені. Про це повідомив під час прес-конференції з нагоди підписання
контракту з корпорацією “Хюндай” віце-прем’єр-міністр
– міністр інфраструктури України Борис Колесніков. “До
березня 2012 року модернізація завершиться, й залізничною колією можна буде рухатися зі швидкістю 160 кілометрів на годину”, - зауважив він.
Віце-прем’єр підкреслив, що Україна веде роботу з
підготовки залізничних колій для швидкісного руху корейських електропоїздів “Хюндай”. Наразі розробляється
вся необхідна проектна документація, а з березня-квітня
розпочнуться роботи з модернізації в усіх трьох напрямках до міст - господарів Євро-2012.
Нагадаємо, що, відповідно до домовленості, фінансування здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів
під гарантії Кабінету Міністрів України та власних коштів
Укрзалізниці. Фінансування 85% від загальної вартості
10 електропоїздів (261 мільйон доларів США) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів “Ексімбанку” Республіки Корея. Як нагадав віце-прем’єр, кредит від “Ексімбанку” наданий під 4,8% річних строком на 10 років.
Причому перших два роки будуть податкові канікули.

З ОГЛЯДУ НА ПЕРСПЕКТИВУ

САМЕ ЧАС УКРАЇНІ ПРОСУВАТИ СВІЙ БРЕНД

Проведення чемпіонату Європи з футболу
необхідно використати для популяризації у світі
бренду України як держави. Про це йшлося під
час першого міжнародного форуму “Україна:
брендинг країни та міст”.
“У світі існує дуже жорстка конкуренція. Це
- реалії життя. Кожен народ і держава виборюють своє місце під сонцем, і перемагають у цій конкуренції консолідовані країни, громадяни яких пишаються
своєю історією і вміють сучасними методами просувати

й захищати свої національні інтереси”, - наголосив, виступаючи перед учасниками форуму, президент Українського союзу промисловців і підприємців, народний депутат Анатолій Кінах. Він додав, що зараз дуже важливо
консолідувати зусилля зі створення українського бренду як з боку держави, так і з боку бізнесу й громадських
організацій.
Президент PRG Наталія Попович зазначила, що проведення Євро-2012 дає Україні шанс меншими зусиллями
досягти прориву в поліпшенні власної репутації у світі.

МАЙЖЕ 100 МАРШРУТІВ НА ВИБІР

Для гостей футбольного чемпіонату розроблено 97
туристично-екскурсійних маршрутів, які охоплюють понад 825 об’єктів історичної, національної та культурної
спадщини українського народу.
Екскурсійні маршрути опублікували у путівниках, буклетах та каталогах і протягом року розповсюджували на

українських та міжнародних виставках. Туристичну Україну - господарку Євро-2012 - побачили вже в Японії, Великій Британії, Іспанії, Росії, Казахстані, Астані і Польщі.
Ближче до чемпіонату путівники та буклети планують
також надати у готелі, на стадіони й інші міста, де перебуватимуть гості приймаючих міст.

ІНФОРМУЮТЬ МІСТА – ГОСПОДАРІ ЧЕМПІОНАТУ
Київ

“ДВОРІВНЕВА” МОСКОВСЬКА
ПЛОЩА ЗАПРАЦЮВАЛА

Важливу столичну розв’язку здали в експлуатацію в один день з трьома новими станціями метро.
Транспортна розв’язка на Московській площі - один із найнапруженіших транспортних вузлів столиці,
де щодоби проїжджає біля 120 тисяч
автомобілів. Реконструкцію Московської площі також було включено до
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу.
Протягом цього року були виконані роботи з реконструкції трьох
підземних переходів, споруджено
один підземний та один надземний
переходи. Підготовкою площі займалась комунальна корпорація “Київавтодор”.

77 НОВИХ ТРОЛЕЙБУСІВ ДЛЯ КИЯН І ГОСТЕЙ СТОЛИЦІ

У КП “Київпастранс” перші 7 тролейбусів з’являться на вулицях Києва вже до кінця цього року, а решта
70 - протягом 6 місяців 2011 року.
Такий графік поставок передбачений в угоді, яку на початку грудня
“Київпастранс” уклав із ВАТ “Львівський автобусний завод” (ЛАЗ) за
результатами тендеру.
Згідно з договором, тролейбуси
закуплять на суму 346,5 млн. грн. за
кошти місцевого бюджету.
Донецьк

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ З НАСТУПНОГО РОКУ

У найближчі півроку жителі та
гості Донецька зможуть подивитися
низку заходів, присвячених фіналь-

ній частині чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Це футбольний матч
дружби народів у рамках акції “Футбол проти расизму”, флеш-моб “400
днів до старту” і багато іншого.
Проведено попереднє планування фан-зони, підготовлено пропозиції щодо найбільш оптимального
розміщення місць для спонсорів
УЄФА тощо.
Львів

УБОЛІВАЛЬНИКАМ
ЗАПРОПОНУЮТЬ НОВИЙ
ВИД КВИТКІВ

Він буде єдиний на всі матчі, які
проводитимуться на одному стадіоні. Про це в коментарі Інформаційному центру “Україна-2012” повідомив
директор департаменту Євро-2012
Львівської міської ради Олег Засадний.
За його словами, такий вид послуг повинен найбільше зацікавити
мешканців приймаючих міст і, зокрема, жителів Львова. Крім того,
любителі футболу зможуть зекономити - три квитки в одному матимуть
знижку.
Він також повідомив, що квота таких квитків на кожне приймаюче місто становить 2000, а нові перепустки
на футбольні поєдинки буде вперше
запроваджено саме на Євро-2012.
Харків

ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ГОСТЕЙ ТУРНІРУ

Місто на 91% виконало умови
УЄФА з підготовки готелів для гостей
Євро-2012. За даними міської ради,
на сьогодні УЄФА законтрактувало
2517 номерів для розміщення цільових груп при вимозі у 2765. Існуючий
дефіцит міська влада планує покрити
у 2011 році за рахунок 15 готелів, які

будуються й розширять номерний
фонд на 1392. Загалом перша столиця України планує залучити до турніру 69 готелів, розрахованих на 4132
номери.

МІСЦЯМИ ГОГОЛЯ
ТА СКОВОРОДИ

При розробці туристичних маршрутів до Євро-2012 головний акцент
Харків зробив на відомих іменах письменника Миколи Гоголя та філософа Григорія Сковороди. І проклали два екскурсійних маршрути,
які пропонуватимуть гостям турніру,
в сусідню Полтавщину, де українські
класики народилися.
За гоголівським маршрутом туристи відвідають більше 20 місць,
пов’язаних із життям та діяльністю
відомого письменника та його родини, героями його творів та часом,
у який вони жили. Зокрема, гостям
покажуть Державний літературномеморіальний музей-заповідник Гоголя, історико-краєзнавчий музей та
ландшафтний парк у селі Диканька.
Також туристам запропонують здійснити візит до садиби Івана Котляревського та Свято-Успенського кафедрального собору, полтавського
Хрестовоздвиженського
жіночого
монастиря, Спасо-Преображенської
церкви, а також оглянути будівлю Інституту шляхетних дівчат, пам’ятник
миргородським козакам та інше.
Другий маршрут передбачає
подорож на батьківщину Григорія
Сковороди. Туристам запропонують
відвідати Національний літературномеморіальний музей українського
філософа, завітати до будинку, де він
жив і помер, оглянути парк, філософську алею, могилу та пам’ятник Сковороди.
Інформаційний центр
“Україна-2012”

№ 52 24 грудня 2010 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ОТРИМАЙТЕ НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ

Новий рік - це завжди свято. Свято для дорослих і, особливо, для дітей. Новий рік для них - це красуня-ялинка,
фейєрверки, різнокольорові вогники і, звичайно ж, подарунки, на які чекає кожен малюк.

Президія районної організації ветеранів України щиросердно поздоровляє із ювілейною датою –
80-річчям від Дня народження
БОНДАР Віру Іванівну з Юрова,
КОРНІЄНКА Віктора Григоровича
з Небилиці та
МУРЕНКО Надію Петрівну
з Великого Карашина.
Нехай Вам, шановні в це радісне свято
Видасться сонячний день,
Хай щастям та сміхом повниться хата
І так до ста літ день у день.
Міцним та надійним здоров’я хай буде,
Не звідать ніколи Вам різних тривог,
Хай їх відганяє і Вас береже
Усюди й щоднини наш Бог!

*****

Колектив ТОВ „СЛОБОДА КО” щиро й сердечно
вітає з 55-річчям від Дня народження
НЕЧЕПУ Василя Дмитровича.
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно нестаріюча душа!

ВЕЛИКОКАРАШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРC

на заміщення вакантної посади
головного бухгалтера
на період декретної відпустки.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта відповідно-професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем; стаж роботи
за фахом не менше 6-ти місяців, знання комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь у
конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з відповідними додатками, копії документів про освіту та паспорта,
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 2009 рік.
Особи, документи яких відповідають встановленим
вимогам, складають іспит.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: село Великий
Карашин, вул. Перемоги 1-А.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ - 3-92-42.

ТОВ «ЕКОПРОДУКТ» ЗАКУПОВУЄ
ВРХ, КОНЕЙ ЗА ВИСОКИМИ ЦІНАМИ
ВІД НАСЕЛЕННЯ ТА ГОСПОДАРСТВ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-410-22-32, 095-464-05-23.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У МАКАРОВІ.
ТЕЛЕФОН - 067-780-55-72.
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.

П О З И К А

Н А :

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

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

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.
ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ в гарному місці біля ставка в селі Леонівка по вулиці Набережна, 9 Макарівського району
житловий будинок з усіма зручностями. Ціна - за
домовленістю. Телефон – 096-450-66-71.
ПРОДАЮ в Макарові по вулиці Котовського
2-кімнатну квартиру в чотириповерховому цегляному будинку на 2-му поверсі (заг. площа – 52
кв.м, житлова – 29 кв.м, кухня - 9, індивідуальне
опалення, ремонт). Ціна - за домовленістю. Тел.
063-815-79-71. Валерій.

Передсвяткову «солодку місію» в Бородянському і Макарівському районах виконують працівники Бородянської міжрайонної виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності вже котрий рік дарує солодкі подарунки дітям застрахованих осіб.
На виконання Закону України “Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” № 2240 від 18.01.2001р., із змінами та доповненнями, і у відповідності до Порядку придбання та забезпечення
дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих
осіб за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.10.2007р. № 48, робочі органи Фонду забезпечують видачу новорічних подарунків страхувальникам.

Видача дитячих новорічних подарунків безпосередньо застрахованим особам проводиться
у відповідності до рішення комісій (уповноваженого) із соціального страхування підприємств,
установ, організацій, прийнятого на підставі
складеної відомості на видачу новорічних подарунків із вказанням прізвища, ініціалів застрахованих осіб та їхніх дітей, а також числа, місяця
та року народження дітей.
Суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які працюють на спрощеній системі
оподаткування (єдиний податок) чи застраховані на добровільних засадах, новорічні подарунки
отримують в робочих органах Фонду за місцем
їх обліку у відповідності до наказу директора на
підставі особистої заяви і копії Свідоцтва про
народження дитини.
Для отримання новорічних подарунків звертатися: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30.
Телефон - 5-15-51.

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.

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.

ПП “Філоненко” м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.: 067-412-26-61; 067-538-19-86; 0412-44-97-01.
ЗАГУБЛЕНУ ліцензійну картку серії АА №119002 до ліцензії серії АВ №322617, яка діє до 3 квітня 2012 року (наказ
50Л/07), видану 4 квітня 2007 року Міністерством транспорту та зв’язку України на транспортний засіб – автобус „ЛАЗ699Р” (реєстраційний номер АС 1134АІ) на ім’я ПАВЛИКА
Анатолія Володимировича з Макарова, вважати недійсною.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво №1174 на право особистої власності
(1/4 частки) на житловий будинок, який знаходиться в селі Наливайківка по вулиці Леніна, 117, видане 31 січня 1996 року за
№1 представництвом регіонального відділення Фонду державного майна України в Макарівському районі і зареєстроване 30
березня 1996 року за №77 Макарівським бюро технічної інвентаризації на ім’я: РЕМЕЗОВСЬКОГО Костянтина Антоновича, РЕМЕЗОВСЬКОЇ
Лідії
Володимирівни,
РЕМЕЗОВСЬКОЇ
Оксани
Костянтинівни та РЕМЕЗОВСЬКОЇ Ірини Костянтинівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНУ
довідку
№184 про взяття на облік
платника податків форми
№4 ОПП, видану 6 жовтня
2004 року Державною податковою інспекцією в Макарівському районі приватному підприємцю ЦИРЮКУ
Анатолію Володимировичу (ідентифікаційний код
2202404935),
вважати
недійсною.
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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!
ШПАЛЕРИ (ОБОЇ). ПЛИТКА КЕРАМІЧНА
смт Макарів, вулиця Гагаріна, 11.

Телефони: 5-28-69, 050-441-35-75.
КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 097-742-20-80.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАКАГРОТЕХ»

(Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 107)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 10 лютого 2011 року о 9:00 в залі адміністративного корпусу товариства за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська,107.
Реєстрація учасників з 8:00 до 9:00.
Порядок денний зборів:
1. Обрання голови зборів
2. Обрання секретаря зборів
3. Приведення діяльності товариства у відповідність до
вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:
3.1. Зміна найменування товариства
3.2. Затвердження Статуту товариства у новій редакції
3.3. Затвердження внутрішніх документів товариства у
новій редакції в т.ч. положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора)
3.4. Прийняття рішення про переведення випуску акцій з
документарної форми існування у бездокументарну форму
існування (дематеріалізація випуску)
3.4.1. Обрання депозитарію
3.4.2. Обрання зберігача
3.4.3. Визначення дати припинення ведення реєстру
3.4.4. Визначення способу персонального повідомлення
акціонерів про дематеріалізацію акцій
4. Про реорганізацію Закритого акціонерного товариства
«Макагротех» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Макагротех»:
4.1. Прийняття рішення про реорганізацію
4.2. Призначення Комісії з перетворення товариства
4.3. Затвердження положення про Комісію з перетворення
4.4. Затвердження умов та порядку обміну акцій ЗАТ «Макагротех» на частки в статутному капіталі правонаступника
ТДВ «Макагротех»
4.5. Затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які не голосували за прийняте рішення про припинення
ЗАТ «Макагротех» шляхом реорганізації
4.6. Затвердження Статуту ТДВ «Макагротех»
4.7. Обрання органів ТДВ «Макагротех»
5. Про ліквідацію Закритого акціонерного товариства
«Макагротех».
З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням товариства: с. Калинівка, вул. Київська, 107.
Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити
документ, що підтверджує особу та права акціонера.
Пропозиції акціонерів, щодо доповнень порядку денного, приймаються правлінням товариства до розгляду не
пізніше як за 30 днів до проведення зборів. Про способи
внесення пропозицій можна дізнатися за довідковими телефонами: 0 (4578) 3-36-43, 3-36-39.

Правління товариства.

ПОМ’ЯНЕМО

ТИТАРЕНКА Леоніда Васильовича
(24.ХІІ.1958 р. – 25.ХІ.2007р.)
Сьогодні, 24 грудня, твій день народження. Тобі б було 52! Ми шлемо
свої вітання в бескінечність, чекаємо
вісточки, кличемо знову і знову. Той
день, коли твоє серце перестало битися, став найстрашнішим днем для
нас і ми не можемо з цим змиритися.
Як жаль, що це не сон, а справжнє тяжке горе. Вже три
роки ми всі без тебе, а ти – без нас. Як хочеться торкнутися тебе, відчути твоє тепло.
Болить душа і сльози ллються
І горю нашому нема кінця.
В життя тебе не повернути,
Бо сил таких, на жаль, нема!
Земля нехай тобі буде пухом і вічне царство в небесах. Ми тебе ніколи не забудемо, коханий, рідний,
любий наш.
У глибокій скорботі сумуюча родина.
Адміністрація, профспілковий комітет та весь колектив Макарівського РВУЖКГ висловлюють глибокі
співчуття майстру житлового фонду Гузю Володимиру
Павловичу з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Адміністрація, профспілковий комітет та колектив
відділу освіти райдержадміністрації висловлюють
глибокі співчуття бухгалтеру Карпець Оксані Вікторівні з приводу тяжкої втрати - сметрі матері.
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ОВЕН. Доведеться забути про вiдпочинок i спокiй, оскiльки цього тижня вас чекає багато справ. Вiвторок може виявитися метушливим днем, рiзноманiтнi подiї будуть стрiмко змiнювати одна одну.
Якщо хочете справитися з цим i змiнити ситуацiю на свою користь, вiд вас
потрiбні незвичайна рiшучiсть i швидка реакцiя. Прагнiть не жадати негайних змiн, прислухайтеся навiть до iнтуїцiї. Перш нiж щось сказати, спочатку
гарненько подумайте. У серединi тижня начальство може пiдтримати вашi
новi iдеї. Вас чекає духовне зростання i самоудосконалення, правда, для
цього потрiбно деякi зусилля з вашого боку.
ТIЛЕЦЬ. Саме час узяти вiдпустку i вiдправитися в захоплюючу
подорож. Якщо не вдасться вибратися надовго, обов`язково з`їздіть
хоча б на вихiднi за мiсто. Бажано не квапити подiї, iнакше ви не зможете об`єктивно розрахувати свої сили. Придiлiть досить часу вирiшенню
старих проблем. Саме зараз ви можете розраховувати на допомогу друзiв
i близьких людей. У середу вiрогiдна цiкава дiлова зустрiч, яка багато що
змiнить у вашому життi. У п`ятницю до вас напевно прискiпуватимуться по
дрiбницях, так що не плануйте на цей день нiчого важливого. Пiсля такого
бурхливого дня субота i недiля покажуться вам абсолютно спокiйними, ви
встигнете за ці дні зробити навiть бiльше, нiж могли собi уявити.
БЛИЗНЮКИ. Цього тижня перед вами вiдкриються новi
можливостi i новi спокуси. Не варто звалювати на себе бiльше, нiж
ви зможете зробити. Вiвторок вдалий для оволодiння новими навиками, так що можете освоїти яке-небудь ремесло. У п`ятницю будьте
обережнiшими iз словами, обдумуйте, як слiд, те, що говорите. Ви можете
дати нездiйсненнi обiцянки i опинитесь у скрутному становищі. У суботу
прагнiть до гармонiї i рiвноваги, дотримуйтеся спокою, прагнiть душевного
комфорту.
РАК. Цього тижня особливо яскраво виявляться такi вашi якостi,
як цiлеспрямованiсть i самодисциплiна, навiть якщо ранiше ви могли на них поскаржитися. Вам легко буде реалiзувати свої творчi задуми як наодинці, так i колективно. Результативнi i приємнi далекi поїздки.
У четвер i п`ятницю проявіть трохи бiльше уваги i доброти до оточуючих. У
вихiднi ви одержите iстинне задоволення вiд творчої працi.
ЛЕВ. Заспокойтеся i не метушiться. На роботi вiрогiднi проблеми, пов`язанi з iнформацiєю. Тому не забувайте: чим менше знаєш, тим мiцнiше спиш. Постарайтеся рацiонально витрачати свої
сили, уникати перенавантажень. Вам просто необхiдний абсолютно пасивний вiдпочинок - полежати на диванi, подивитися телевiзор. Понедiлок
i вiвторок сприятливi для дiлових зустрiчей i пiдписання контрактiв. Будьте
обережнiшими з транспортом. В середу i четвер бажано не розпочинати
нових справ i не планувати нiчого серйозного. Саме час задуматися про
вiдпустку. В п`ятницю вiрогiднi вiстi вiд далеких (у географiчному планi)
друзiв або родичiв. У недiлю вiдмовтеся вiд непотрiбних зустрiчей.
ДIВА. Цього тижня вам доведеться добре попрацювати, iнакше
багаж незавершених справ може здорово загальмувати ваше
просування вперед. Особливо багато буде проблем з паперами.
Проявiть, за можливістю, стриманiсть у розмовах, оскiльки будь-яке необережне слово може обернутися проти вас. Якщо ви прислухаєтеся до себе i
довiритеся своїй iнтуїцiї, то вам везтиме, i ви зможете втiлити в реальнiсть
майже все задумане. Ваша працездатнiсть на початку тижня дозволить
вам проявити себе з кращого боку i буде гiдно оцiнена начальством.
ТЕРЕЗИ. Цього тижня ви зможете добитися успiху, хай
промiжного, але вiн виявиться для вас не менш цiнним, нiж iнше
більше досягнення. Буде багато особистих амбiцiй, виникне бажання пустити пил в очi, але натомiсть доведеться багато трудитися, щоб
довести свою спроможнiсть. Правда, у понедiлок вiдчуття лiнi подавить
усi iншi бажання, але в другiй половинi тижня сил i енергiї значно додасться. У четвер у вас з`явиться шанс використовувати капризи долi в своїх
iнтересах. А ось у вихiднi доведеться серйозно розбиратися з домашнiми
справами, що накопичилися, i проблемами.
СКОРПIОН. Умiння миттєво орiєнтуватися в складнiй обстановцi
стане визначальним чинником цього тижня. Коли справи зажадають
вiд вас швидких рiшеннь, постарайтеся бути на висотi. У серединi тижня проявіть розумну обережнiсть. Постарайтеся не повертатися додому пiзно,
тримайтеся подалi вiд потенцiйно небезпечних мiсць. У середу i в першiй
половинi четверга навколо вас може скластися дисгармонiйна атмосфера,
що характеризується недовiрливiстю, вiдсутнiстю розсудливостi в поглядах.
Мовчання в такiй обстановцi буде воiстину золотим, сперечання поставлять
вашi стосунки з оточуючими на грань розриву. В другiй половинi тижня добре
б виїхати подалі вiд навколишнього напруженого оточення, щоб вiдпочити.
СТРIЛЕЦЬ. Час сприяє рiшенню проблем на роботi, оскiльки
зараз ви зможете справитися або майже справитися зi всiма труднощами. Якщо ви задумали помiняти роботу, то вiдкладете свої задуми до сприятливiшого часу. Але якщо у вас є цiкавi пропозицiї - не дайте
їм пропасти. Найсприятливiшим днем для реалiзацiї задумiв, пов`язаних з
професiйною дiяльнiстю, є вiвторок. Прагнiть покладатися на свою iнтуїцiю.
КОЗЕРIГ. Тиждень дасть вам час на усвiдомлення i виправлення
помилок i прорахункiв, досконалих у недавньому минулому. Признайтеся собi, що деякi вашi рiшення були дуже екстравагантними i
не завжди продуманими. Постарайтеся прислухатися i почути вимоги оточуючих, i тодi справи пiдуть на лад. У мiру сил вписуйтеся в тимчасовi рамки, виключiть спiзнення. Вiд вас потрiбна буде оперативнiсть в ухваленнi
рiшень. У суботу можливi розбiжностi мiж вами i вашими близькими, їх
важко налагодити мирним шляхом.
ВОДОЛIЙ. Висока працездатнiсть, заповзятливiсть i упевненiсть
в собi характеризуватимуть вас даного тижня i можуть виявитися
предметом заздростi оточуючих. Проблеми, якi ранiше здавалися
нерозв`язними, розпадуться на ряд дрiбних, так що здолати їх не складе
особливих труднощiв. Рекомендується пригадати i вiдновити старi зв`язки
та знайомства, з якихось причин напiвзабутi. У четвер вас помiтять i оцiнять
гiдно. Проведiть суботу в колi друзiв - i ви дізнаєтесь багато цiкавого. В
недiлю краще не обговорювати з близькими людьми фiнансовi питання.
РИБИ. Цього тижня в партнерських стосунках намiтяться змiни
в кращий бік, ви багато розмовлятимете на цiкавi i обiцяючi прибуток теми, можливi сумiснi дiловi поїздки. У понедiлок ви можете почути важливi новини вiд людини, з якою останнiм часом не спiлкувалися. У
четвер вірогідні сварки i непорозумiння з боку близьких людей - не переживайте, проблеми будуть вичерпанi вже наступного дня. В кiнцi тижня небажано брати участь в яких-небудь сумнiвних заходах i довiряти незнайомим людям. Суботу i недiлю слiд провести на людях - прекрасний час для
поїздок на природу з друзями або вiдвiдин виставок, театрiв, концертiв...
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У СКІЛЬКИ МОЖЕ
ОБІЙТИСЯ СВЯТКУВАННЯ
НОВОГО РОКУ?

Приємно проводити свята в компанії рідних та друзів.
Але підготовка до нього завжди
потребує багато часу, сил і нервів. Господиням, для організації вечірки вдома, потрібно
вирішити чимало питань: де
поставити святковий стіл, щоб
вмістилися всі запрошені, що
приготувати, щоб приємно вразити різноманіттям страв, чим
розважити гостей? А потім ще
клопітке прибирання оселі наступного дня після свята, коли
гора немитого посуду вже не
вміщається на кухонному столі,
а зляканого хлопавками кота
неможливо виманити з-під дивану навіть котлетою.
Найліпший вихід з такої ситуації – відсвяткувати Новий Рік
великою, дружньою компанією
в кафе чи ресторані. Тим більше, що цього року ці заклади
в Макарові підготували шоупрограми, одна другої краща,
щоб зацікавити і збільшити кількість відвідувачів в новорічну ніч.
Ціни на святкування тут коли-

ваються від 200 до 700 гривен
з однієї людини. Ось, наприклад, у кафе „Барселона” - 200
гривен, в кафе „Зодіак” – 300
грн., в кафе „Гранд” – 350 грн, у
клубі-ресторні „Чеширській кіт”
– 450 грн. У ресторані „Поворот”, з однієї особи святкування
обійдеться у 700 гривен. Сюди
вести новорічну ніч запросили
відомого ведучого вечірок в популярних нічних клубах Києва,
актора, що знімався у телесері-

алі „Мухтар” Єгора Пчолкіна, а
музичний супровід буде забезпечувати діджей Селезньов.
В новорічне меню більшості
закладів входять холодні та гарячі закуски, салати, соління,
фрукти, овочі, напої та солодощі. Розважати гостей будуть
Дід Мороз та Снігуронька, а всі
бажаючі зможуть взяти участь у
цікавих конкурсах, розіграшах
та отримаюти подарунки.
Інф. “М.в.“.

ПОГОДА У ДОМІ

Є ПРИВІД ПОРАДІТИ

У ЧОМУ ЗУСТРІЧАТИ СВЯТО?

СОНЦЕ
ПОВЕРНУЛО
НА ВЕСНУ

Згідно із східним календарем року Металевого Білого Кролика,
насправді, відповідають кольори: білий, сірий, чорний, золотий, жовтий. Стихія - метал, з властивим йому блиском. І якщо ви вірите в те,
що колір новорічного вбрання принесе вам успіх у наступному році,
віддайте переваги білому, золотому або жовтому, а також тканинам з
блиском або розшитим бісером і пайєтками. У такому вбранні ви виглядатимете справжньою королевою!
Проте не варто забувати, що в наступному сезоні у моді - і всі відтінки червоного: кораловий, бордо, оранжевий, багряний. Червоний
- колір пристрасті, яскравий і привабливий. Тому, якщо хочете уваги з
боку протилежної статі, вдягніть червоне плаття. Також актуальні кольори морської хвилі, блакитний, бірюзовий і синій. Як нагадування
про минуле літо і надія на майбутнє. Але, як завжди, при кризі вибору і
нестачі часу виручить чорне плаття. Чорний колір - ідеальний і завжди
у моді, чи це маленьке чорне плаття, чи розкішне вечірнє вбрання.
Головне, щоб було зручно і елегантно.
Прикраси у новорічну ніч можуть бути металевими, якщо вам важливо дотриматися всіх канонів східного календаря, або ті, які підійдуть до новорічного вбрання. Тільки знайте міру. Плаття з драпіровкою, оборками і воланами вже самодостатні й додаткових прикрас не
потребують. У крайньому випадку - елегантний браслет.
Модний макіяж зимового сезону - це макіяж, що робить акцент
або на очі, або на губи. У святкову новорічну ніч краще зробити виразними саме очі, відтінивши їх колір відповідними тінями.
Новорічне взуття теж важливе. Як і раніше в моді платформа,
танкетка на високому і дуже високому підборі. Хоча дедалі частіше
у колекціях дизайнерів з’являються класичні туфлі із загостреним
миском.
Але яким би “правильним” не було ваше вбрання, для того щоб
Кролик вам дійсно сприяв, потрібно прагнути бути такими ж добродушними, спокійними і неметушливими. І тоді, падаючи в прямому і переносному сенсі, ви завжди щасливо приземлятиметеся
на чотири лапи.

ПЕРЕВАГУ КРАЩЕ ВІДДАТИ
ЛЕГКИМ СТРАВАМ

На новорічному столі обов’язково мають бути яблука і зерно, у
вигляді гарніру або гарячої страви, наприклад, плову. Не треба лише
подавати ніякої зайчатини або кролятини, щоб не будити у новому
Господарі Тигра, що йде! Взагалі, краще віддати перевагу стравам
вегетаріанським. Більше всіляких овочів, особливо травички - зеленої цибулі, кропу, петрушки, салату.
Оскільки стихія 2011 року - Метал, розставте по квартирі металеві
прикраси (наприклад, металеві вази або підставки для свічок) і використовуйте красиві металеві столові прибори. Не забудьте купити
фігурки з символом нового року і подарувати їх близьким. Залиште
фігурку і собі, поставте її на поличку або прикріпіть до холодильника.
Разом з новорічними подарунками під ялинку варто покласти
морквину, щоб порадувати символ - 2011. А з боєм годинника, загадавши заповітне бажання, можна і понявчати (адже за деякими версіями китайського гороскопу це рік і Кота).
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21 грудня, о 23 годині 38
хвилин у північних широтах
сталося цікаве явище, непомітне для людського ока, але
знаменне з точки зору часу,
назва якому зимове сонцестояння. Це саме той момент,
коли центр Сонця переходить
через найпівденнішу точку
екліптики з нахилом 23° 27’.
Як відомо, протягом року
спостерігається два сонцестояння - зимове і літнє. У північній півкулі зимове сонцестояння відбувається 21 або
22 грудня, і тоді фіксується
найкоротший день і щонайдовша ніч, а літнє - 20 або 21
червня, і тоді спостерігається
найкоротша ніч і щонайдовший день. У південній півкулі
на вказані дати приходяться,
відповідно, літнє і зимове сонцестояння.
В день зимового сонцестояння в Україні спостерігається найкоротша тривалість
світлового дня - 8 годин рівно.
Але віднині світловий день починає додаватися - спочатку
зовсім непомітно, на декілька
секунд, а потім все піде швидше - і в день літнього сонцестояння, яке наступного року
припадає на 21 червня, досягне свого максимуму, - більше
16 годин.
“Сонце повертає на весну, а зима - на мороз”, - говорили раніше в народі. Отже,
можна вважати, що астрономічна зима почалася. Протягом декількох днів - до і після
сонцестояння - небесне світило практично не мінятиме нахил і полуденну висоту.
Після чого сонце почне підніматися все вище і вище до
зеніту. І так - до 21 червня.
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