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НАРОД ЗРОБИВ СВІЙ ВИБІР
За результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій перше місце на президентських виборах
посідає лідер Партії регіонів Віктор Янукович із 48,95% голосів виборців. За нього проголосували 12 мільйонів 481 тисяча 268 виборців. Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко друга із 45,47% голосів. За неї віддали свої голоси 11 мільйонів 593 тисячі 340 громадян.
Відрив між кандидатами становить 3,48%.
Усього в другому турі виборів Президента проголосували 25 мільйонів 493 тисячі 503 особи.
Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.
Недійсними були визнані 1,19% бюлетенів.
Явка виборців, за даними ЦВК, склала 69,07%.

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
ПРОФІНАНСОВАНО
ПОВНІСТЮ

Прес-служба Мінфіну повідомляє, що з метою
забезпечення фінансування виборів Президента України у державному бюджеті на січень 2010
року було передбачено такі видатки: на утримання Центральної виборчої комісії – 2,2 млн. грн.;
на здійснення заходів, пов’язаних із проведенням першого та другого турів виборів Президента
України – 800,8 млн. грн.; на забезпечення функціонування Державного реєстру виборців – 0,9 млн.
грн. Загальна сума фінансування становить 803,9
млн. грн. Зазначені кошти повністю перераховані
Центральній виборчій комісії.
На сьогодні Центральною виборчою комісією
розподілено лише 703,6 млн. грн., або 87,5 відсотка перерахованих коштів. У січні 2010 року касові
видатки становили 470,7 млн. грн., або 58,6 відсотка від коштів, отриманих з державного бюджету.
При цьому залишок нерозподілених коштів становить 100,3 млн. грн., а невикористаних коштів –
333,2 млн. грн.
Зазначені дані свідчать, що будь-які заяви про
недостатнє фінансування виборів Президента
України, зокрема нестачу коштів на оплату відряджень членів ЦВК, або на будь-які інші потреби,
пов’язані з виборами Президента України, не відповідають дійсності, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

ТОРІШНЯ ІНФЛЯЦІЯ
ПЕРЕВИЩИЛА
12 ВІДСОТКІВ

Голосування в день другого туру виборів Президента
України.

Індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня становить 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%. Про це повідомили в Державному комітеті статистики України. Згідно
з повідомленням, індекс цін виробників у січні ц.р. становив 1,9%. Зокрема, індекс споживчих цін у січні проти
грудня на продукти харчування і безалкогольні напої становить 3,2% (0,9% – на хліб, 7,2% – на молоко, сир і яйця,
14,3% – на овочі, 18,4% – на картоплю, 14,7% – на цукор),
на алкогольні і тютюнові вироби – 0,7%, на транспорт
– 1,7%, на одяг і взуття – 0,1%. Індекс споживчих цін у
січні ц.р. проти січня 2009 року на продукти харчування
і безалкогольні напої становив 11,1% (9% – хліб, 17,9%
– на молоко, сир і яйця, 16% – на олію і жири, 34,6% –
на вершкове масло, вдвічі – на цукор), при цьому ціни на
фрукти знизилися на 4,9%, на овочі – на 0,1%, на картоплю – на 9,8%. Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в
грудні 2009 року проти листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні
2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року
інфляція становила 15,9%. За даними Держкомстату,
інфляція в Україні в 2009 році становила 12,3% (грудень
2009 року до грудня 2008 року). Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року
до грудня 2007 року).

Закордонні спостерігачі стежать за ходом виборів.

ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ –
ГАРАНТОВАНО КОНСТИТУЦІЄЮ

ЩО НАЙБІЛЬШЕ
ТУРБУВАЛО ЛЮДЕЙ?

• У 2009 році до райдержадміністрації надійшло 477
звернень громадян, що на 330 менше, ніж попереднього
року. На особистому прийомі в голови райдержадміністрації та заступників голови райдержадміністрації побувало 255 людей; колективних звернень одержано 45,
повторних - 15.
• Переважна кількість заяв та скарг надійшла безпосередньо до райдержадміністрації (369), через вищестоящі органи та пресу – 108.
• Найбільше звернень надійшло від жителів сіл Бишів, Гавронщина, Новосілки, Грузьке, Липівка, Забуяння,
Червона Слобода, смт Макарів та м. Київ. Зросла кількість звернень у порівнянні з минулим роком з Бишева
та Червоної Слободи. З Вільного, Гавронщини, Забуяння,
Пашківки та Макарова кількість скарг зменшилася у порівнянні з 2008 роком.
• Найбільше звернень стосується аграрної політики
та земельного питання (279). На другому місці – щодо реформи економіки політики цін, податків (30). На третьому
– комунального господарства (34). Четвертому – житлове питання (27).
• У 2009 році проведено 12 «прямих телефонних
зв’язків» із заступниками голови райдержадміністрації та
начальниками управлінь, відділів та служб райдержадміністрації. Знову ж таки на першому місці були звернення
з приводу землекористування, а також надійшли запити
щодо повноваження сільських рад у вирішенні земельних
питань, про реєстрацію благодійної організації тощо.
• Виїзні прийоми громадян головою райдержадміністрації та заступниками голови райдержадміністрації з
відповідними службами району сприяють оперативному
вирішенню порушених питань громадянами під час зустрічей. Таких прийомів торік проведено 91.
• У райдержадміністрації практикується заслуховування особистих звітів керівників управлінь і відділів райдержадміністрації, сільських та селищних голів про стан
виконання Закону України «Про звернення громадян».
• Відбулося 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації, постійно відслідковуються публікації відповідної
тематики у районній газеті “Макарівські вісті” та в передачах ТРК «АВІС», щоб оперативно їх вирішити.
• Постійно здійснюється моніторинг кількості та суті
повторних звернень.
• Минулого року з фонду премій та допомоги райдержадміністрації виділено матеріальну допомогу громадянам району в загальній сумі 49900 гривень.
Наталія ГАЛУЗА,
головний спеціаліст юридичного відділу апарату
адміністрації.

В А Г Р О П Р О М И С Л О В О М У К О М П Л Е К С І РА Й О Н У

ЗБІЛЬШЕНО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА
У сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності станом
на 1.01.2010 року нараховується
4514 ВРХ, у тому числі корів – 1991.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року поголів’я худоби
зросло на 549 голів, у тому числі корів – на 348. Свиней маємо 383, що
на 155 більше, ніж у минулому році.
Поголів’я коней збереглося на рівні
минулого року і становить 123; овець
– 547, що на 138 менше, ніж у минулому році. Поголів’я птиці всіх видів

зменшилося у порівняння з минулим роком на 21555 голів і становить
832211.
За 2009 рік збільшено обсяги виробництва продукції тваринництва,
а саме: валовий надій молока становить 6369 тонн, що на 64 тонни
більше, ніж за відповідний період минулого року; надоєно молока на корову – 4635 кг, що на 1318 кг більше,
ніж за відповідний період минулого
року; реалізовано м’яса всього 442
тонни, в тому числі яловичини – 421

СКІЛЬКИ КОШТУЄ
ОРЕНДА СІЛЬГОСПЗЕМЕЛЬ

Орендна плата за один гектар сільськогосподарських
земельних паїв у 2009 році в Україні складала 260 грн.,
повідомляється в інформації Державного комітету із земельних ресурсів. Всього власникам земельних паїв у
минулому році було виплачено 4,166 млрд. грн. орендної
плати, у тому числі селянам-пенсіонерам – 2 млрд. грн.
При цьому 71,6% орендної плати виплачувалося сільськогосподарською продукцією.
За даними Держкомзему, в Україні в оренді перебуває 17,5 млн. га розпайованих сільгоспземель.

тонну, свинини – 3 тонни, баранини
– 2 тонни та м’яса птиці – 16 тонн;
одержано яєць 205650 тисяч штук,
що на 20207 тисяч штук більше, ніж
за відповідний період минулого року;
одержано яєць на курку несучку 299
штук, що на 20 більше, ніж за відповідний період минулого року.
Віталій ПОНОМАРЕНКО,
начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Макарівська районна рада повідомляє, що
засідання 21 сесії Макарівської районної ради
переноситься з 18 лютого 2010 року на 26 лютого 2010 року, відповідно до ст. 16 ч.І ст. 21 Закону України «Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів».
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова ради.
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15 ЛЮТОГО - ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ

У районі проживає 87 ветеранів-афганців.
І вони потребують моральної та матеріальної
підтримки. Щороку напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав Макарівська селищна рада з районною організацією ветеранів Афганістану проводять „Естафету пам’яті”. Не став винятком
і нинішній. Макарівський селищний голова
Г.П.Здольник та голова районної організації
ветеранів Афганістану О.М.Безугленко, разом
з сільськими головами відвідали родини своїх
побратимів, які загинули при виконанні інтернаціонального обов’язку, та вручили продуктові набори й грошову допомогу.
На знімку: Н.Г.Довгич з Мотижина – мати
загиблого Василя Довгича та голова районної організації ветеранів Афганістану
О.М.Безугленко.

ТІЛЬКИ ПАМ’ЯТЬ НЕ ЗГАСНЕ,
МОВ ВІЧНА ЗОРЯ

Комусь сниться Берлін,
Комусь сниться Афган,
Та душа однаково болить їм від ран.
Ті атаки в бою і команди вперед.
Тільки в різні часи, біля різних джерел,
І стоять обеліски, мов пам’яті крик.
Чиїсь мрії зостались в мовчання на вік.
Може хтось пригадає у свято весни,
Чи прийдуть комусь друзі з минулого в сни.
Та болить однаково солдатська душа,
Болю байдуже зовсім, на те і війна.
Чи тоді в сорокові, як ішли на Берлін,
Чи в далекім Афгані, на дорогах пустинь.
Відійшли у минуле тривожні роки,
Вже на зміну в життя прийшли дочки й сини.
Швидко плине вперед ця життя течія.
Тільки пам’ять не згасне, мов вічна зоря.

Марія ВЕРХОВЕЦЬ,

смт Макарів

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

СПИРАЮЧИСЬ НА ІНІЦІАТИВУ ЛЮДЕЙ
Як тільки порушується питання реалізації благодійних задумів та соціальних програм і з’являються особи, до яких починають прислуховуватись люди,
- це одразу ж викликає хвилю критичних нарікань. Чому?
Можливо, відповідь треба шукати в нашій ментальній недовірі до людей,
дії яких спрямовані на вирішення не лише приватних проблем, або в масовій заполітизованості. А може й тому, що такі люди не дають спокою тому,
хто реально тільки імітує цю діяльність? Але ж не можна, насправді, відкрито
заборонити людям брати участь у вирішенні соціальних проблем. Тож тоді
залишається зафарбувати зроблені ними справи в чорний колір, знайти завуальовані мотиви та приводи й таким чином полишити їх можливості бути
публічними фігурами у втіленні суспільних інтересів. Та якщо відверто, то й
ми, пересічні громадяни, в свою чергу, нерідко звинувачуємо активістів у
власному піарі, але при цьому рідко замислюємось, скільки потрібно мати
мужності, щоб власними іменами гарантувати виконання поставлених цілей
на благо громади, її людей.
Приводом до цих роздумів стали розмови серед мешканців Макарова
щодо громадської організації «Рідне місто», яка останнім часом все більше
привертає до себе увагу. «Так, зараз багато бізнес-проектів, що приховуються під маскою громадських організацій, але наша основна відмінність
в тому, що ми спираємось на ініціативу самих людей і розраховуємо тільки
на себе», - стверджує голова ГО «Рідне місто» Олександр ІВАЩЕНКО.
- Олександре, ви напевно знаєте, що ГО «Рідне місто», яке очолюєте, сприймається жителями
нашого селища неоднозначно. Є
прихильники, які помітили й підтримують ініціативи організації,
а є й такі, що її притискують.
- Я вже чув критику на нашу адресу. В результаті багатьох трансформацій та метаморфоз, які відбулись
і відбуваються на рівні держави,
розуміння важливості тієї чи іншої
справи, підтримання громадської
ініціативи, стало звичним „розмивати” і приводити його виключно до
політичної площини з одного боку, а
з іншого – ми дещо втратили здатність до аналізу практики конкретної соціальної роботи. Як людина
прагматична, хочу, все ж таки, щоб
люди концентрували увагу не на
«порожніх» заявах, від кого вони б
не надходили, а на реальних справах. Саме над реальними справами
ми й працюємо.
Основне завдання „Рідного міста”
- це сприяння розвитку ефективних
механізмів, що дозволять громадянам брати участь у процесі прийняття
політичних та економічних рішень на
рівні селища, а іншими словами, реально впливати на вирішення будьяких важливих для людей питань. І
ми впевнені, що ніхто краще самих
жителів селища не зможе визначити
в чому, власне, полягають потреби та
пріоритети. Першим дієвим кроком у
досягненні цієї мети вбачаємо надати
можливість макарівцям поглянути на
проблеми відносин людина - держава через призму права і закону. Для
цього у нас постійно діє громадська
приймальня, де вас проконсультують

З У С Т Р І Ч
Ввечері минулої суботи вікна
Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ
ст. – природничо-математичний
ліцей» були освітлені, і весь він
був схожий на гомінливий вулик,
який наповнювався радістю та
веселим сміхом. Це колишні випускники збиралися на зустріч зі
своїми шкільними роками. Святково прикрашене фойє, щасливі
усміхнені обличчя, чарівні букети
квітів, що чекали свого часу, щоб
привітати своїх улюблених наставників, – разом створювали
атмосферу урочистості та піднесеності.
Директор НВК В.М. Тарнавський сердечно привітав колишніх випускників з поверненням
у дружню шкільну родину, поздоровив усіх присутніх, побажав міцного здоров’я і наснаги.
Господарі свята вітали колишніх
учнів, гостей та вчителів святковим концертом, піснями та
танцями. З першими акордами
шкільного вальсу здалося, ніби
час повернувся назад, а на великому екрані кадр за кадром перегорталися сторінки шкільних альбомів з 1950-го по 2000-й роки.
І кожному пригадувалося щось
своє: ось перші двійка і п’ятірка,
з яких починалися сходинки до
знань; ось люблячі наставники,
які віддавали всю свою душу,
навчаючи, оберігаючи, готуючи
до дорослого життя і старанних,
і непосидючих своїх учнів; а он
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навпроти – ті очі, що зародили
в серці неповторне перше кохання, і здалося, ніби ти знову
сидиш на уроці, і ніяк не можеш
дочекатися його закінчення, щоб
вибігти у заповнений галасом
шкільний коридор, назустріч
своєму дитинству… Та шкільні
роки, мов журавлі, відлетіли – і
назад їх вже не повернеш. І проймає серце пісенна композиція у
виконанні старшокласників «Відлетіли журавлі».
Серед гостей, завітав на свято колишній випускник і наш славетний земляк, народний артист
України Анатолій Несторович Паламаренко. Він поділився спогадами про шкільні роки і прочитав
кілька своїх гуморесок.
- Я закінчив школу у 1956 році.
Згадую милі обличчя вчителів,
однокласників, дивлюсь як гарно танцюють учні, - і так хочеться сказати, що шкільне життя і в
роки мого дитинства та юності,
й зараз є цікавим і прекрасним.
Для мене школа стала поштовхом пошуку себе. Тут талановиті вчителі відкрили для мене
світ книги, прищепили любов до
мистецтва. З вдячністю згадую
вчительку з української мови та
літератури Кіру Павлівну Кругляк, яка придумала поставити
п’єсу А.Шияна «Котигорошко».
В ній мені випало зіграти свою
першу головну роль. На ці репетиції я ходив, як на свято. Щоб

І З

з питань взаємодії з місцевою владою. Наразі до нас звернулося вже
більше п’ятидесяти людей. На жаль,
практика показала, що правові знання у громадян ще на низькому рівні,
а значить треба ще чимало працювати. Ми постійно підтримуємо зв’язки
з людьми, живемо їхніми, а значить і
нашими проблемами, намагаємось
допомогти у вирішенні різних питань,
а іноді координуємо діяльність тих,
хто сам хоче допомогти. Крім того,
ми не залишаємо давно розпочатих
програм матеріальної допомоги.
- Давайте йти від загального
до конкретного. Що це за матеріальні програми, про які ви згадали?
- Відомий вислів «Діти – наше
майбутнє» давно став для нас мотивацією для організації і втілення
на практиці проектів, направлених
на покращення умов перебування
та виховання дітей, позбавлених
батьківського піклування, сиріт у
Макарівському дитячому будинку
«Барвінок». Матеріальна база там,
на жаль, слабувата, але директор
- енергійна жінка і завжди намагається знайти вихід з найскрутнішої
ситуації. Ми ж зі свого боку почали
колись з того, що придбали в кімнату відпочинку дитбудинку необхідні
меблі. А потім „закрутилось” – купили комп’ютер, власними силами
і за власний кошт зробили ремонт
спортивної кімнати та обладнали
її. Часом там потрібні елементарні
речі для нормального функціонування закладу і ми намагаємось
такі проблеми вирішити. Нещодавно, наприклад, купили й встановили електричний нагрівач для води

та організували систему фільтрації.
Але побутова частина хоч і важлива,
та не в змозі зігріти дитяче серце.
Адже дітям важливіше – турбота і
розуміння. Вихованці не розбалувані увагою і дещо замкнуті в стінах
закладу, тож радіють будь-якій події, яка виходить за рамки щоденних буднів. Ми з радістю організовуємо для них спортивні змагання,
екскурсії, навідуємось у гості з подарунками та солодощами, а ще
намагаємось показати, що життя
може бути цікавим та всіляко намагаємося прищепити їм важливі моральні цінності. Звісно, це не
просто. Але допомогти бодай одній
дитині – це велике щастя для нас і
шанс зробити вагоме у житті. І, повірте, все що ми робимо приємно
не тільки дітям, але й нам самим.
Ще одним соціальним вектором у
роботі «Рідного міста» став Макарівський НВК №1. Ні для кого не секрет,
що сьогодні, як і більшість закладів
освіти, він потребує допомоги громади в створенні умов для комфортного
навчального процесу. Розраховувати
на державу, на жаль, не доводиться. Тож ми вирішили долучитися до
шкільних проблем. Зробили ремонт
і повністю переобладнали кабінет
інформатики, закупили комп’ютери
та кондиціонери. Оновлення торкнулося і учительської, де замінили меблі. За власний кошт передплатили
науково-педагогічну пресу.
- Які ваші подальші плани?
- У найближчих планах громадської організації - програми з преміювання учнів за активну участь у
громадському житті школи, високі
спортивні досягнення та старанне
ставлення до навчального процесу.
Готуємось до переобладнання дитячого майданчику в «Барвінку».
Окремим напрямком стане відродження дитячих гуртків самодіяльності та спортивних секцій для
підлітків.
Ще однією нашою ініціативою
буде програма «Рідне місто – чисте
місто». Плануємо взятися за благоустрій прибудинкових територій, дитячих майданчиків. Розраховуємо в
цьому на допомогу жителів селища.
А ще в наших планах і масштабний
культурний проект “Музеї Макарівщини”.
Побажавши успіхів Олександру
Іващенку і його команді, вирішили,
все ж таки, на власні очі переконатися в результатах роботи ГО «Рідне місто». Першою адресою став
дитячий будинок «Барвінок», де зустрілися з директором Ганною ДмиСТОР. 4.
трівною Поливач.

'

Д И Т И Н С Т В О М

пошити мені чудові шаровари
для виступу, сестра десь роздобула червоної матерії для подушок… Хочеться згадати добрим
словом і улюблену вчительку
географії та астрономії Наталію
Семенівну Медвєдєву. До речі, у
мене була лише одна оцінка «відмінно» саме з географії… Потім
до нас у школу приїхав вчитель
російської мови та літератури Із-

ТРАДИЦІЇ
яслав Михайлович Ставицький,
він був таким красивим і так гарно викладав свій предмет, що всі
дівчата у нього закохувались. Ізяслав Михайлович проводив для
нас уроки художнього читання,
ставив невеличкі вистави. Після
війни нас на санях возили виступати по селах: в Наливайківку,
Ніжиловичі, Гавронщину. В той
важкий час люди збиралися десь
у хатині при лампі, слухали нас,
- і оживали. Це мене надихало,
адже я побачив, що те, що роблю, потрібне людям…
У ході вечора, як і колись, у колі
своїх однокласників, колишні учні
жваво спілкувалися між собою, вітали своїх класних керівників, одне
одного і не могли наговоритися,
показуючи фото своїх дітей, онуків, адже з того часу, як закінчили
школу, пройшло вже десяток, а то
й більше років.

- Тридцять років тому випускалося чотири десятих класи, розповідає випускниця 1980 року
Наталія Матвієнко (Носова). - На
сьогоднішній вечір всі вони прийшли вже разом зі своїми дітьми і
незабаром стануть дідусями та бабусями. Багато з них знайшли тут
своє справжнє кохання. Весь цей
час вони пам’ятали науку своїх наставників і серцем завжди рвалися у рідні стіни. Сьогодні дякуємо
їм за їхнє терпіння і любов.
А про перше омріяне кохання лунає пісня у виконанні Андрія
Цвіліхівського «Дівчина з мого
класу».
– Відчуваємо ту ж радість і
хвилювання, як і двадцять п’ять
років тому, - розповідає випускниця 1985 року Тетяна Волосовська. - Тепер знаємо, що то були
найцікавіші роки. Завдяки нашому класному керівнику Любові Василівні Петренко, яка вела
наш 10-В клас, ми багато подорожували, побували у Волгограді, об’їздили весь Крим, були
в Одесі, в Гурзуфі. А після 9-го
класу нас нагородили путівкою
на узбережжя Прибалтики. Від
усього серця висловлюємо вам
свою щиру вдячність, низький
уклін вам, наша друга матусю.
А для всіх мам лунає пісенна
композиція у виконанні учениці
Анни Лиштви.
Щиро вітали свою улюблену
вчительку Антоніну Петрівну По-

казій її колишні та нинішні учні.
Від імені однокласників першого її випуску 1990 року сердечно
поздоровила свого класного керівника старший вчитель, завідуюча районним методкабінетом
Олена Матейчук.
– Дякуючи вам, ми стали
дружною шкільною родиною. Ви
навчили нас любити життя, вірити у свої сили, досягати поставлених цілей, бути оптимістами.
Спасибі вам за чуйність і любов,
яку дарували нам, а нині як класний керівник даруєте нашим дітям. Ви для нас – найкраща. Від
щирого серця бажаємо міцного
здоров’я, терпіння, витримки й
завзяття.
Лунали пісенні вітання, музичні композиції, слова вдячності та побажань від випускників, учителів та гостей. Присутні
із задоволенням слухали виступ
Геннадія Погорєлова, Таїси
Марчук. Зачарувала запальна
танцювальна композиція колективу
бально-спортивного
танцю «Данс-сіті» Макарівської
дитячої школи мистецтв.
У такій захоплюючій теплій
атмосфері непомітно промайнуло кілька годин, і зовсім не хотілося розходитись. Як і колись,
на останньому дзвонику, випускники вітали своїх вчителів, знаходили друзів, знайомих, розповідали про життя.
Галина ГЕРАСИМЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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Н А Й Б І Л Ь Ш І П Л А Т Н И К И П О Д А Т К І В У РА Й О Н І
– СПИРТОЗАВОД І ХЛІБОЗАВОД
У січні 2010 року за податками,
зборами та платежами, які контролюються органами державної
податкової служби, ДПІ у Макарівському районі, до Зведеного бюджету України мобілізовано коштів
на суму 6713,2 тис. грн., що на
1353,2 тис. грн., більше, ніж за січень 2009-го.
До місцевих бюджетів надійшло
3636,9 тис. грн., що на 796,7 тис.
грн. більше надходжень, ніж за січень 2009-го.
До Державного бюджету Україна надійшло 3076,3 тис. грн., що на
556,5 тис. грн. більше надходжень
до Державного бюджету України,

ніж за січень 2009 року.
Якщо брати до уваги виконання
надходжень з основних податків за
січень, то надходження по податку
з доходів фізичних осіб виконані
на 122,1% (додатково одержано
354,1 тис. грн., або на 354,9 тис.
грн. більше, ніж за відповідний період минулого року), податку на
прибуток – на 140,1% (додатково
одержано 44,9 тис. грн., або на 18,5
тис грн. більше, ніж за січень 2009
року), акцизного збору – на 176,2 %
(додатково одержано 686 тис. грн.,
або на 442,9 тис. грн. більше, ніж за
відповідний період минулого року).
Ключовим напрямом діяльності

всіх підрозділів інспекції є забезпечення умов добровільного виконання платниками податків вимог
податкового законодавства, повного та своєчасного надходження податків до бюджетів усіх рівнів.
Найбільші надходження до загальних надходжень державного
бюджету забезпечили ДП «Червонослобідський спиртовий завод»
(керівник В.Я.Артюхов), ДП ВАТ
«Київхліб «Макарівський хлібозавод» (керівник А.О.Подоляк.)
Ірина БАГІНСЬКА,
перший заступник
начальника ДПІ
у Макарівському районі.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОРМОВИРОБНИЦТВІ
Ефективне і повне використання
генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і птиці не
можливе без застосування сучасних технологій годівлі, яка посідає
значне місце у формуванні собівартості продукції тваринництва. Тому
Плахтянська ФДЗВВП ВАТ ВНП «Укрзооветпромпостач» зорієнтована
на виробництво такої продукції, яка
дозволяє досягти бажаних результатів. Тут вперше на Київщині та й
в Україні налагоджено промислове
виробництво преміксів та кормових

добавок за світовими стандартами.
У 2009 році обсяг виробленої продукції у порівняльних цінах становив 56848, 5 тисячі гривень, а в реалізаційних цінах – 60367,4 тисячі
гривень; було вироблено 6840 тонн
продукції.
Середня чисельність працюючих
у нас більше 80. Зайняті робітники в
основному на виробництві преміксів та білково-вітамінних добавок.
Така кількість робочих місць для
села є дуже важливим показником.
Комп’ютеризоване управління

технологічними процесами, компактне розміщення дають можливість випускати на замовлення
споживачів
премікси,
вітаміни,
вітамінно-мінеральні концентрати і
білково-вітамінні добавки для всіх
видів тварин. Оптовими покупцями
простих преміксів є комбікормові
заводи.
Анатолій ГОРДІЙ,
директор
Плахтянської ФДЗВВП ВАТ
ВНП«Укрзооветпромпостач».

ВИРОЩУВАННЯ ПЕЧЕРИЦЬ –
ПРИБУТКОВА Й ЦІКАВА СПРАВА
З 2004 року в Липівці
функціонує ТОВ «Українські
печериці». Це товариство є
основним роботодавцем
у селі. Розважливий та
кмітливий Микола Лелет,
узявши в оренду колишній
телятник,
переобладнав
його в теплицю для вирощування грибів. Передували цьому вибору багато
роздумів: чим займатися,
яку обрати галузь для організації товариства, якщо
вирощуванням, то яких
культур. Зваживши усі «за»
та «проти», проаналізувавши ринки збуту, попит на
товари, економічну вигоду,
зупинив свій вибір на вирощуванні грибів. Нині він
генеральний директор.
За шість років свого існування ТОВ «Українські
печериці» отримало дві
відзнаки: вибороло друге
місце за підсумками 2005
року Всеукраїнського конкурсу «Кращий роботодавець року» серед підприємств району в номінації з
чисельністю від 21 до 100
осіб та третє місце за підсумками 2007 року районного конкурсу «Кращий

ефективного
функціонування товариства.
– Гриби реалізуємо
не лише у нашому районі, – розповідає заступник
генерального директора
Олександр Кузьменко. – На
сьогодні основними центрами закупівлі
нашої продукції
є мережі гіпермаркетів «Ашан»,
«Сільверфуд»,
«Адвентіс»,
піцерія «Гранд» у
Києві.
Доставка печериць для
роздрібної торгівлі у них здійснюється у фасованому вигляді.
Ми для цього закуповуємо спеціальні дерев’яні
корзинки. Вони
не лише зручні
для транспортування нашої продукції, а й створюють для
покупців можливість вибору: за вагою, за розмірами
грибів, за зовнішнім виглядом. А для оптової торгівлі
використовуються спеціальні ящики.

роботодавець року» в номінації «Кращий роботодавець для інвалідів». Вони
підтверджують, що Микола
Лелет уміло організував
робочий процес та створив
належні умови для праці.
Саме про це з радістю поділилися робітники
теплиці, які розповіли, що
про них піклуються, прислуховуються до їх думок
та пропозицій. Адже взаємоповага та дружність
трудового колективу – це
основа високопродуктивної праці, що є запорукою

– Я думаю, що вирощуванням печериць займається чимало підприємств
у інших селах і регіонах. Чи
існує жорстка конкуренція
між вами? – цікавлюся у
співрозмовника.
– Конкуренція між виробниками грибів присутня, але вона доброзичлива.
Ми намагаємося рівнятися на кращих виробників,
вдосконалювати
технології. Підтримуємо дружні
стосунки, спілкуємося, вирішуємо питання, як підвищити урожайність.

ТОВ «Українські печериці» вирощує двоспорові
печериці у закритому ґрунті, тому що вони ростуть
швидше, ніж чотириспорові. Товариство закуповує
компост з міцелієм (суміш
органічних залишків рос-

температуру повітря, відповідну вологість, вентиляцію. Сонячного світла
для ефективного росту
грибам не потрібно, тому
всі вікна у приміщенні замуровані. У нашій теплицігрибниці аж вісім камер.

линного і тваринного походження, що добре розклалася з грибницею) у
ЗАТ «Укршампіньйон», бо
самостійно його виготовити, не маючи відповідного досвіду, дуже важко.
А от торф’яну суміш, яка є
основним підґрунтям для
розвитку плодового тіла,
товариство
виготовляє
самостійно. Це економічно обґрунтований підхід,
адже на території нашого
району розташовані високоякісні торф’яні ґрунти.
Одним із основних
пріоритетів цього виробництва є те, що вирощування грибів безвідходне.
Використані компости застосовуються як органічні
добрива для квітників та
сільськогосподарських
рослин. З їх застосуванням
збільшується врожайність,
а кімнатні рослини стають
стійкішими до різних захворювань.
За процесом вирощування грибів слідкує технолог Ірина Іващенко. Вона
спостерігає за тим, щоб
гриби-паразити та пліснява не заважали росту печерицям.
– Гриби примхливі
культури, – розповідає
спеціаліст. – Для їх вирощування необхідно забезпечити 18-ти градусну

Завантаження їх новим
компостом підібране таким чином, що періоди
збору врожаю не співпадають. Це дуже клопітка
справа: береться до уваги
тривалість всіх хвиль збору
урожаю, кількість камер,
кліматичні умови на вулиці. Ось погода відіграє немалу роль у вирощуванні
грибів. Наприклад, взимку
нам набагато легше підтримувати температуру в
камерах, ніж спекотного
літа їх охолоджувати. Урожай з однієї партії завантаженого компосту збирається у три основні етапи.
Наступні врожаї вважаються залишками, бо кількість
грибів значно менша. Весь
продуктивний цикл триває 55 днів. У середньому
в день працівники товариства вручну збирають тонну грибів. Для досягнення
конкурентоспроможної діяльності підприємство не
лише дбає про підвищення
врожайності, а й створює
відповідні умови, щоб покращити зовнішній вигляд
товару та смакові якості.
Марина ІЛЬЧЕНКО.
На знімках: трудовий
колектив із технологом
Іриною Іващенко (справа);
фасування продукції для
відправки у гіпермаркети.
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ЧИ ОБГРУНТОВАНІ ЕКОНОМІЧНО
ВИСОКІ ЦІНИ НА ТОВАРИ
ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ?

Виконувач обов’язків голови Антимонопольного комітету України Олександр Мельниченко переконаний:
“Ні і ще раз - ні.” Аксіома, що здорова конкуренція - це
благо, бо створює можливості вибору кращого товару,
кращої послуги за дешевшу ціну, відома, мабуть, кожному, але робити такий вибір заважають монополісти.
Про це говорять і цифри.
КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ ЗРОСЛА
Кількість звернень до Антимонопольного комітету з
приводу економічно необгрунтованих цін за минулий рік
істотно зросла, до 6000. Такої уваги до цього відомства,
за словами керівника, за всю його 15-річну історію ще не
було.
Торік воно припинило 3971 порушення конкуренційного законодавства - ця цифра рекордна. Зафіксовано
608 антиконкурентних змов суб’єктів господарювання
у багатьох напрямах діяльності, починаючи з ринків нафтопродуктів, продуктів харчування і закінчуючи ринком
телекомунікацій. Припинено 1502 зловживання монопольним становищем на ринку. Ніколи в історії Антимонопольний комітет ще не накладав і такі величезні санкції
на порушників - 289 мільйонів гривень (для порівняння в
2008 році вони становили 13,3 мільйона).
“Покращив” показники і величезний фармацевтичний
ринок, який налічує в Україні 23 тисячі аптек і аптечних
пунктів. А спонукала до ретельної його перевірки відома
ситуація, що склалася в жовтні минулого року, коли почалася епідемія грипу. Ажіотажний попит тоді створив
умови, в яких практично кожна аптечна мережа стала монопольною і фактично могла диктувати ціну того чи іншого препарату. В результаті перевірок і проведених розслідувань суб’єктів господарювання було порушено 108
справ, і сьогодні вже 95 з них закінчено. Загалом внесено
1799 вимог щодо зниження цін, які в решті решт було виконано.
Практично всі аптеки, яких було притягнуто до відповідальності, знизили ціни на ліки так званої “грипозної”
групи до рівня, що існував до 23 жовтня. Тільки штрафів
накладено на суму більше 500000 гривень. Але, за словами головного антимонополіста, фактично це було лише
попередження, врятувало аптеки від значно суворіших
санкцій лише те, що вони одразу визнали свою провину
і знизили ціни.
“ЗОЛОТИЙ” ЦУКОР І “ЗОЛОТА” ОЛІЯ
Інше болюче питання, що турбує споживача, - ціни на
цукор. Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за фактом стрімкого й суттєвого їх підвищення. За попередніми даними, роздрібні ціни на цукор
зросли в Україні у середньому на 30 відсотків.
У зв’язку з цим Олександр Мельниченко зазначив:
“Ситуація на ринку цукру значною мірою пов’язана з діями галузевих відомств. Тому Антимонопольний комітет звернувся до Міністерства економіки і Міністерства
аграрної політики з офіційними листами, в яких відзначив
необхідність внесення на його розгляд мотивованих подань, якщо у міністерств є конкретні факти, що свідчать
про зловживання монопольним становищем або антиконкурентні узгоджені дії учасників цього ринку”.
Головний антимонополіст країни також нагадав, що,
завдяки оперативному втручанню комітету, влітку 2009
року було досягнуто стабілізації ринку цукру. Суб’єкти
господарювання, виконуючи вимоги комітету, тоді знизили ціни на цукор в 21 області. Вимоги щодо приведення
їх до економічно обгрунтованого рівня були пред’явлені
150 оптовим компаніям, 139 торговельним мережам та 5
виробникам цукру. До речі, кілька років тому було покарано шість найкрупніших операторів ринку на 17 мільйонів
гривень. “Ми не залишимо цю справу і сьогодні”, - пообіцяв Олександр Мельниченко.
РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ, СКРАПЛЕНОГО
ГАЗУ - ОСОБЛИВА УВАГА
Дуже багато скарг викликає також ціна на пальне і
скраплений газ. Антимонопольний комітет вважає ринки
нафтопродуктів, зокрема, скрапленого газу, стратегічними і соціально-важливими, тому їм особлива увага.
Олександр Мельниченко навів переконливі аргументи. Коли в жовтні-листопаді минулого року на світових
аукціонах ціна на скраплений газ піднялась на 12 %, в
Україні вона зросла аж на 72 %. Тоді було порушено справу, яка вже на стадії прийняття судового рішення. З 23
грудня в Україні почалося нове підвищення як оптових,
так і роздрібних цін на пальне. Станом на 27 січня поточного року на дизельне пальне європейські оптові ціни
піднялися на 7 відсотків, в Україні - на 6,2 %. Проте в роздрібній торгівлі за незрозумілою логікою - на 14 %. Ця так
звана “вилка” дає усі підстави для втручання.
Тривожить ситуація і на ринку олії. Олександр Мельниченко нагадав, що у 2007 і 2008 роках Україна вже переживала різке зростання ціни на цю продукцію. Антимонопольним комітетом тоді протягом п’яти місяців було
проведено ретельне розслідування і винних покарано.
Наслідками своєчасного втручання українці користувалися два роки - ціни на олію залишалися практично незмінними. До речі, дві відомі компанії сплатили по мільйону штрафів і, навіть, не оскаржували це рішення в суді.
“Сьогодні знову відбулось різке зростання цін. Тому
ми вимагаємо від цих двох монополістів письмових пояснень. І закликаємо їх схаменутися. В іншому випадку ми
будемо вимушені знову притягти їх до відповідальності”,
- зазначив Олександр Мельниченко.
Р.S. Антимонопольний комітет України взявся за дослідження ситуації на ринку молочної продукції. Він має
намір розібратися з ціноутворенням і причинами досить
значного підвищення цін на молоко і сири.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

З ОПТИМІЗМОМ ДИВИМОСЯ В МАЙБУТНЄ
Якою повинна бути школа ХХІ століття? Які особливості вирізнятимуть її?
Питання, які постійно ставлять перед
собою освітяни, батьки і взагалі суспільство.
Сьогодні управляти школою все
важче. Одна з причин: протиріччя між
стереотипами в мисленні керівників і
новими умовами, в яких живе нині школа і буде жити в майбутньому. Адже реалії життя такі, що вона сама повинна
активно розвиватись і розвивати кожну дитину. Сьогодні директор мусить
думати над тим, а чи всі батьки мікрорайону поведуть до його школи своїх дітей, чи вони будуть вибирати інший навчальний заклад для своєї дитини. Тож
надзвичайно актуальна поява закладів
нового типу як альтернативи стандартній колишній школі.
У відділі освіти райдержадміністрації та безпосередньо в педколективі
загальноосвітньої школи №1 прийшли
до розуміння необхідності більш активного використання високої кваліфікації
своїх вчителів і організаційних можливостей для покращення навчання в
усіх ланках загальноосвітньої школи.
Вивчивши освітні потреби учнів, бажання батьків, можливості педколективу працювати в нових соціальноекономічних
умовах,
створивши
відповідну навчально-матеріальну базу,
яка дозволила б реалізувати сучасні
технології навчання, виховання, розвитку кожної дитини, відкрили на її базі
природничо-математичний ліцей. Його
завдання – забезпечити своїм вихованцям можливості здобуття освіти понад-

державний освітній мінімум, науковопрактична
підготовка
талановитої
учнівської молоді.
Стабільне зростання навчальних
досягнень учнів, збільшення кількості призерів та переможців олімпіад,
учасників конкурсів – захистів науководослідницьких робіт, турнірів усіх рівнів
дало змогу нашому освітньому закладу набути нового статусу – навчальновиховний комплекс. І 5 грудня минулого
року Макарівська школа №1 в результаті реорганізації отримала назву «Макарівський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
природничо-математичний ліцей»».
Метою освіти в НВК є виявлення
і розвиток здібностей кожного учня,
формування духовно багатої, фізично
здорової, з творчим мисленням особистості, яка володіє базовими знаннями за
курс середньої школи і глибокими знаннями з профільних дисциплін. І що не
менш суттєво формування особистості,
інтегрованої в систему національної і
світової культур, здатної брати активну
участь в розвитку суспільства. Реалізація даної мети потребує ефективного
впровадження інновацій, які стають все
більш помітними в педагогічній діяльності кожного вчителя закладу.
Ми розуміємо важливість створення умов для ефективної діяльності НВК.
Одна з них: позитивний імідж. Його
формування ми розпочали, насамперед, через створення специфічної
внутрішньої атмосфери. А саме продовження попередніх і формування нових
традицій навчального закладу (посвя-

ВІСТІ З НОВОСІЛКІВСЬКОЇ ЗОШ

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ

В історії України є чимало кривавих етапів, які символізують
жертовність героїв. Але найвеличнішим подвигом стали Крути. У
день вшанування пам’яті юних героїв, які полягли в боротьбі за свободу України, у школі відбулася урочиста лінійка. Школярі разом з
педагогом-організатором Оленою Діхтер та заступником директора
з виховної роботи Наталією Бондарчук підготували літературну композицію. Хвилиною мовчання було вшановано пам’ять героїв Крут.

ПОПОВНЕННЯ
ЕКСПОНАТІВ МУЗЕЮ

У шкільному музеї Героя Радянського Союзу Івана Кучеренка зібрано
багато матеріалу про нього. Свято бережуть односельчани пам’ять про
свого земляка, який у роки Великої Вітчизняної війни був командиром
підводного човна «С-51». У 1944 році його призначають командуючим
2-го дивізіону підводних човнів Північного флоту. За подвиги у боях з ворогом І.Х.Кучеренку присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
З нагоди 100-річчя від дня народження Івана Хомича випущена
ювілейна медаль, яку ветерани-підводники нещодавно передали
директору навчального закладу Л.І. Розсохач для музею. Також ювілейну медаль вручено особисто Новосілківському сільському голові Н.М. Кубай на звітно-виборчій конференції громадської асоціації
ветеранів-підводників Київської області, якою її нагороджено за підтримку й сприяння музею Героя Радянського Союзу І.Х.Кучеренка.

та в ліцеїсти, зустріч з випускниками,
членство в НТУ та інші), які передаються від одного до іншого покоління учнів
і вчителів, а також зі співпраці з вищими
навчальними закладами, яку прагнемо
зробити більш гнучкою, мобільною і
доступною. Тому в планах адміністрації
НВК – укладання цільових угод з вищими навчальними закладами міст Київ,
Переяслав-Хмельницький.
В перших кроках НВК значною була
і нині залишається допомога голови
райдержадміністрації В.М.Горбика, заступника голови райдержадміністрації
О.М.Майстренка, начальника відділу
освіти В.О.Гартфіля, депутата районної
ради В.М.Савченко, які усвідомлюють
що їх сприяння, їх діяльна підтримка нововведень – це турбота про майбутнє.
Варто зазначити, ми постійно відчуваємо й допомогу з боку громадських організацій, піклувальної ради
школи і просто небайдужих до освіти
батьків учнів. Зокрема хочу відзначити Л.О.Димарчука, Т.Є.Логінову,
В.В.Нищенко, В.В.Лагодну, А.А. Михайловського, М.О.Нечая, І.В.Адамчука,
О.П.Адамчука.
У Макарівському НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо
- математичний ліцей» працює багато
талановитих, ініціативних учителів, які
ведуть пошук нових, ефективних форм
і методів навчання, виховання, розвитку
школярів. Вони сповнені натхнення і з
оптимізмом дивляться в майбутнє.
Володимир ТАРНАВСЬКИЙ,
директор Макарівського НВК.

КАЗКА,
ЩО ЗАХОПЛЮЄ
МАЛИХ І ДОРОСЛИХ

Понад століття на світових сценах з великим успіхом
проходить постановка балету
П.Чайковського
«Лускунчик»
за мотивами казки Е. Гофмана
«Лускунчик та король мишей».
Це лірично-романтична вистава
про красиву і чисту душу юної
героїні, про велику всеперемагаючу любов та світлі мрії, які
допомагають сприймати світ, де
завжди є місце торжеству добра та щастя. Нещодавно вона
кілька днів поспіль йшла на сцені
Національної опери України імені Т.Шевченка, на якій побували
працівники Гавронщинської загальноосвітньої школи.
Велике душевне піднесення
залишилося у кожного з нас від
балету, від музики і прекрасної
акторської гри.
Павло ТИНДИК,
вчитель Гавронщинської
ЗОШ.

СПИРАЮЧИСЬ НА
ІНІЦІАТИВУ ЛЮДЕЙ

Закінчення. Поч. на 2 стор.
- Ганно Дмитрівно, скажіть, вам відома така організація «Рідне місто»? – вирішили дещо здалеку почати розмову.
- Так, звісно, - не вагаючись, із задоволенням підтримала її Ганна Дмитрівна. - Це зараз хлопці заснували організацію, а нам вони вже давно «рідні».
- Що мається на увазі?
- Вони багато в чому нам допомагають. Тільки днями
змонтували обігрівач для води, а на новорічні свята були
з подарунками.
- Вони стали допомагати будинку не так давно?
- Ні, що ви. Ми з ними вже багато років співпрацюємо,
уже й не пам’ятаю точно, можливо, з 2001 року чи з 2002.
У нас же фінансування знаєте яке. А хлопці виручають потроху з побутовими проблемами, діткам організовують
свята. Користуючись можливістю, хочу подякувати їм за
матеріальну допомогу та за особисту участь в організації
дозвілля для дітей.
Наступним пунктом був Макарівський НВК №1. В
школі зустрілися з головою профспілкового комітету
С.І.Вовкулою. Та розмовою тут не обмежились, дізнавшись, що я пишу статтю про ГО «Рідне місто», Сергій Іванович неодмінно хотів показати мені плоди їхньої роботи,
а саме оновлений кабінет інформатики. Вигляд його скоріше нагадує конференц-залу приватної фірми, ніж звичайний шкільний клас.
- Все вони самі зробили, - каже мій «екскурсовод».
- Спочатку приїхали, подивились, а за ними і бригада
будівельників прибула. Ремонт повністю провели, докупили меблі, кондиціонер нам поставили. Не вистачало
комп’ютерів – і тут допомогли. Тепер маємо сучасний кабінет інформатики.
Я думав, що саме такі приклади реально зроблених
справ повинні надихати нас. Лише трохи бажання, трохи
совісті, трохи власного часу і от вам рецепт благополучного життя.
Олексій КОЗИЦЬКИЙ.

ЧИМ ЖИВЕШ,
СІЛЬСЬКА ШКОЛО?

Сучасний демографічний стан в Україні, зниження кількості учнів
у початкових класах вимагають відповідних змін у структурі шкільної освіти. Збільшується кількість малокомплектних шкіл та класівкомплектів у звичайних школах. Тож перед малокомплектною школою стоять важливі завдання – створити такі педагогічні умови, за
яких досягаються повноцінні результати навчання і розвитку учнів,
зберігаються позитивні мотиви навчання.
Своїм досвідом роботи з організації навчально-виховного процесу в умовах малокомплектної сільської школи поділився педагогічний колектив Вільнянської загальноосвітньої школи на семінаріпрактикумі вчителів початкових класів.
Освітяни ознайомилися зі школою, відвідали шкільну світлицю,
новий комп’ютерний клас, побували на відкритих уроках вчителів
Т.М.Ющенко, Л.В.Кучернюк, Г.М.Бойко, С.К.Захарчук. Учні привітали
педагогів піснями, танцями, художнім читанням.
Перед учасниками семінару виступила методист відділу освіти
районної державної адміністрації Н.М.Українець, яка зосередила
увагу на питаннях методичної роботи вчителів початкових класів,
відповіла на численні запитання.
Отже, залишаються пророчими слова В.О.Сухомлинського:
«Сільська школа – найважливіший, головний, іноді, в силу умов, що
складаються, – єдиний осередок культури. Вона задає тон всьому
інтелектуальному і духовному життю села».
Тетяна МУДРИК,
заступник директора з навчально-виховної роботи.

У СВІТІ КНИГИ

ПИСАВ, ЩОБ ПОВЕРНУТИСЯ В ДИТИНСТВО

(На знімку Євгена Пікуля директор Новосілківської ЗОШ Л.І. Розсохач та вчитель історії М.М. Білецький готують медаль для виставлення у шкільному музеї).

У П’ЯТІРЦІ КРАЩИХ

Учитель географії Тетяна Крижак увійшла у п’ятірку кращих педагогів області на звання «Учитель року». Вже вісім років працює вона у
школі. У своїй роботі Тетяна Федорівна активно використовує новітні
технології, реалізуючи на практиці дослідно-експериментальну програму «Музико-терапевтична педагогіка «Піснезнайка». Тож уроки в
неї проходять цікаво й насичені великим пізнавальним матеріалом.

ТИЖДЕНЬ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ

Вже стало традицією у школі проводити тиждень, присвячений навчальному предмету. Останній раз це був тиждень трудового навчання, яке викладає відмінник освіти, директор школи Л.І. Розсохач. У ході
тижня було організовано виставку учнівських робіт, конкурси «Вміти – за
плечима не носити», «Берегиня козацького роду», «Мамині помічниці».

Нещодавно
виповнилося 80 років від дня
народження В.З. Нестайка – українського
дитячого письменника,
драматурга, журналіста. Народився він на
Житомирщині, а нині
проживає у Києві. Здобув освіту в Київському університеті. Свого
часу працював у редакціях журналів «Дніпро»,
«Барвінок», видавництв
«Молодь», «Веселка».
Більше п’ятдесяти років Всеволод Зиновійович присвятив дитячій
літературній творчості.
Є членом Спілки письменників України.
З нагоди славного
ювілею письменника у
Макарівській районній
дитячій бібліотеці для дітей пройшла літературна екскурсія «Неповторна країна дитинства» за
його творами. Була організована книжкова виставка «У країні Соняч-

них Зайчиків Всеволода
Нестайки»,
відбулися
бесіди, бібліографічні
огляди. За час подорожі юні читачі познайомилися з життєвим
та творчим шляхом дитячого
письменника,
пізнали прекрасний світ
його творів і переконалися, що це воістину
велика постать у нашій
українській
літературі, що це письменник,
який своєю творчістю
заслуговує на те, щоб
його ім’я було записане
золотими літерами до
пантеону славних синів
України.
Перше оповідання
для дітей Всеволода
Нестайка було надруковане 1954 року в журналі «Барвінок». А перша збірка письменника
вийшла у 1956 році під
назвою «Шурка і Шурко». Відтоді він написав
багато цікавих і дотепних книжок для своїх

маленьких читачів. Розповідаючи про своє бажання стати дитячим
письменником, Всеволод Нестайко зазначив:
«Всі болі розтоптаного
війною мого дитинства
викликали жагуче бажання знову повернутися в те дитинство і спробувати пережити його
по-іншому, по-новому,
не так, як жилося, а так,
як мріялося, – сонячно,
весело, цікаво, з пригодами не трагічними, а
комічними, радісними,
щасливими».
За
повість-казку
«Незвичайні пригоди у
лісовій школі» В.З Нестайка удостоєно літературної премії імені
Лесі Українки (1982 р.).
Кінофільм знятий за
його повістю «Теодори з Васюківки» здобув
«Гран-Прі» на Міжнародному кінофестивалі у Мюнхені (1968 р.).
Кінострічка «Одиниця

з обманом» за однойменною повістю отримала премію на Всесоюзному кінофестивалі
в Києві (1984 р.). 1979
року книжка «Теодори з
Васюківки» внесена до
особливого Почесного
списку Г.-Х. Андерсена
як один з видатних творів сучасної літератури
для дітей.
Такі книжки, як «Незнайка з країни Сонячних Зайчиків», «Слідство
триває»,
«Таємничий
голос за стіною» та інші
давно стали улюбленими дітвори, і читають їх
і маленькі, і підлітки. Ще
раз учасники літературної екскурсії із великим задоволенням зустрілися з улюбленими
героями, побувавши у
країні дитинства, бачене очима письменника.
Дар’я МОЧЕРНЮК,
провідний
бібліотекар районної
бібліотеки для дітей.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЧИ СТАНЕ МАКАРІВ
ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЮ МЕККОЮ?

Це питання завжди
ставлю перед собою. Адже
відомо, що обличчя нації визначають саме духовність, історія, культура і
мистецтво.
В 2003 році з нагоди 80річчя району була заснована Макарівська картинна
галерея, яка стала популярним осередком культурномистецького життя нашого
краю. Я офіційно подарував
до неї картини 60 українських художників, які збирав
упродовж 30 років. Згодом
галерея поповнилася новими полотнами, які створювалися на щорічних пленерах у будинку творчості в
моїй Козичанській садибі.
На сьогодні колекція нараховує близько 200 творів
класиків українського образотворчого мистецтва.
Відтоді були започатковані
художні виставки, заняття
дитячої школи мистецтв,
творчі зустрічі, “круглі столи” та інші заходи. Свого
часу її відвідали Президент
України Віктор Ющенко та
багато
високоповажних
гостей, які залишили свої
враження в книзі відгуків.
І весь цей час свято вірив,
що галерея буде розвиватися за підтримки місцевої
влади і з часом переросте
в повноцінний музей образотворчого мистецтва.
Але не так сталось, як гадалось.
Нині тут експонати належно не утримуються,
відсутня охоронна та протипожежна
сигналізація.
Не забезпечено в музеї

відповідного температурного режиму (взимку температура не підвищується
«+10», а влітку занадто жарко – «+40»), тому картини,
постійно
деформуючись
від різких перепадів температури, почали псуватися.
Для створення належних
умов потрібні кошти, але
витрати на утримання цього
мистецького закладу жодного разу не закладалися
до районного бюджету.
Галерея вже неспроможна вмістити наявні
експонати народних і заслужених художників через
відсутність фондосховища,
тому картини стоять просто
на підлозі. Хоча поруч є приміщення, яке ідеальне для
фондосховища. Та в ньому
розміщено студію звукозапису і на вхідних дверях до
галереї з’явилася вивіска
«Студія «Звук». Відвідувачеві важко зрозуміти, куди потрапляєш – до галереї чи до
студії. Я розумію, що студія
звукозапису теж необхідна,
але чому її розмістили саме
у галереї? До речі, таких
студій у Макарові є дві, а галерей – тільки п’ять на всю
Київську область.
Художня галерея в будинку культури для декого,
немов «більмо на оці», тому
що не приносить прибутку,
на відміну від магазинів,
розміщених у цьому ж закладі, в яких реалізують
товари далекі від культури.
Хоча там могли б продаватися вироби народних майстрів та місцева сувенірна
продукція. У такий спосіб
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умільці Макарівщини отримали б суттєву підтримку
від влади, популяризуючи
народне мистецтво краю.
Музеї, галереї, сувенірні
крамниці – це все сприятиме розвиткові туризму, який
у свою чергу впливатиме на
економічні показники району. Макарів має суттєві
підстави стати значним туристичним центром. Берімо
приклад з європейців, які
дбають, щоб кожне містечко
було таким центром, тому і
їде до них увесь світ.
У катастрофічно
занедбаному стані знаходиться у районі й історикокраєзнавчий музей. Цей
заклад не має елементарного електроосвітлення та опалення. Взимку в приміщенні
іній товщиною «на три пальці». За таких умов не те що
псуються, а назавжди втрачаються безцінні експонати
з історії рідного краю.
Навіть не наважуюся
порушувати питання про
створення музею Данила
Туптала, який неодмінно
має бути в місті, де народився духовний світоч світового Православ’я; про
відродження історичного
Макарівського замковища,
як і місця, де була садиба
нашого славетного земляка Анатолія Паламаренка та
маєтку барона фон-Мекка
тощо.
Впевнений, шануючи
свою історичну пам’ять,
втрачаємо її назавжди.
Яскравим прикладом є
доля фестивалю духовної
музики, що був започат-

С П О Р Т
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кований заслуженим діячем мистецтв України
Віктором Степурком. Тоді
на запрошення Віктора
Івановича до Макарова
приїздили всесвітньовідомі хори «Київ», «Хрещатик», «Академія» та
інші наші колективи. Успіх
фестивалю
надихнув
організаторів на продовження проекту. Але вже
через рік після відкриття
фестиваль проходив у напівпорожній залі. А в 2009
році, коли світова православна спільнота вшановувала 300-ті роковини
з дня смерті Святителя
Димитрія, кошти, на проведення фестивалю так і
не були надані. Його керівник Віктор Степурко
заявив про свій вихід з
оргкомітету. І тепер фестиваль духовної музики
на Макарівщині навряд чи
проводитиметься.
Насамкінець ще раз зазначу, що мене дуже бентежить доля мого дітища,
тому заявляю, що змушений забрати з галереї ту
частину картин, які є моєю
власністю і поки що офіційно не передані за договором дарування. Йду на цей
крок через те, що не створені належні умови для зберігання унікальних творів
мистецтва та через відсутність фондосховища.

5

СЕЛИЩЕ МОЛОДІТИМЕ

Кодра – одне з найбільших населених пунктів у нашому районі. Проте торік у ньому народилося лише
п’ятнадцятеро діток.
Але уже в січні нинішнього року на одну дівчинку та
двоє хлопчиків у Кодрі стало більше. Будемо сподіватися, що селище Кодра молодітиме й надалі.
Любов ІВАНЕНКОВА,
секретар Кодрянської селищної ради.

ДІТЕЙ ВИХОВУЄ „ВЕСЕЛКА”
За останні 2 роки в нашому дитсадку, що у с. Калинівці, відкрили ще дві вікові групи. Бо ж якщо в 2001 році
ледве набрали 1 різновікову групу – 19 малят, то сьогодні
заклад відвідує 82 хлопчиків і дівчаток. Капітально відремонтували харчоблок та пральні, зробили поточний

ремонт коридорних приміщень тощо. На прохання батьків у одній з груп вихованці перебувають цілодобово. До
речі, така група - одна на весь район. Слід відзначити,
що у нашому закладі працює з дітьми вчитель-логопед,
є логопедична група, практичний психолог, інструктор з
фізкультури.
Для навчально-виховної роботи придбали новинки

Анатолій МАРЧУК,
заслужений
художник України,
засновник Макарівської
картинної галереї.

С П О Р Т
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УРОЖАЙНИЙ НА ГОЛИ ПЕРШИЙ ТУР
Розпочався перший тур чемпіонату району з мініфутболу, в якому 16 команд виявили бажання боротися
за почесне звання чемпіона.
Перед початком турніру на засіданні районної федерації футболу проведено жеребкування, де визначилися: хто буде грати в групах «А» і «Б» та суперників на 1-й
тур. По чотири кращі команди з кожної групи виходять до
наступного кола змагань, очки, зароблені командами у
групових іграх, анулюються. Ігри чемпіонату відбулися в
ЗОШ №2 та ДЮСШ.
Впевнено на майданчику почували себе дві команди «Штурм» та «Колос» з Мотижина, «МКС» з Андріївки,
«Аякс» з Копилова.

РЕЗУЛЬТАТИ 1-ГО ТУРУ

Група «А»
1. «Оберіг» с.Ситняки - «Колос» с.Мотижин 4:10
2. «МКС» с.Андріївка - «Фоса-2» с.Фасова 16:3
3. «Стимул» с.Гавронщина - «Штурм-1» смт.Макарів
3:13
Група «Б»
1. «Фоса-1» с.Фасова - «Росія» с.Королівка 2:5
2. «Здвиж» с.Маковище - ФК «Макарів» (ДЮСШ) 3:2
3. «Штурм-2» - «Іскра» с. Наливайківка 8:2
4. «Аякс» с.Копилів - «Бишів» 9:2

методичної літератури та нові дитячі меблі, посуд, постіль, іграшки. Я звернулася до Макарівської селищної
ради, щоб додатково в штаті встановити для роботи з дітьми посаду вихователя зображувальної діяльності.
Задоволені діти і батьки й платними гуртками з курсу
вивчення англійської мови „Поліглот” та хореографії для
дітей дошкільного віку „Весельчата”.
Катерина ВЕРБИЦЬКА,
завідуюча дитсадком.

КОМАНДА Є, А ХОКЕЙНОГО МАЙДАНЧИКА НЕМА
Вже другий рік ветеранихокеїсти з Макарова відроджують та залучають молодь до
чудової гри в хокей. Через відсутність хокейного майданчика,

майданчику з’являлися хлопці у
відповідній хокейній екіпіровці та
розпочинали грати у свою улюблену гру. Неозброєним оком
було видно, що гравцям вже за

чергу - своїх друзів. Так відпрацьовувались ігрові «п’ятірки» –
досвід та молодість.
У 2010 році з’явилися два
нові хокейні майданчики на р.
Здвиж, поруч із хлібозаводом. У вихідні
збирається
майже
п’ятдесят і хокеїстів, і
любителів покататись
на ковзанах.
Восени 2009 року
в м. Житомир здали в експлуатацію
спортивний
комплекс з критим хокейним майданчиком,
з
роздягальнями,

познайомились з хокеїстами із
Житомира, які, в свою чергу, запропонували приїздити до Житомира для товариських зустрічей.
Тепер кожної неділі, а інколи і серед тижня, хокеїсти з Макарова
проводять спаринг-зустрічі з житомирянами.
Працівник Макарівського БТІ
Олексій Трохоліс, при спілкуванні із своїм товаришем зі Стоянки
Києво-Святошинського району,
з’ясував, що той має свій хокейний майданчик. І от макарівці
двічі на тиждень вже їздять грати до Києво-Святошинського
району у післяробочий час.
Хотілося б звернути увагу

у райцентрі для всіх любителів
катання на ковзанах.
Є велике бажання назвати
прізвища тих, хто своїм прикладом відроджують хокей та залучають молодь до занять фізичною культурою та спортом. Це
– Юрій Легенький, Микола Соломенко, Олексій Трохоліс, Володимир Самусь, Олег та Максим
Бразицькі, Олег Гаврилянчик,
Олександр Іващенко, Сергій Завалідров, Євген Кулачинський,
Юрій Ткач, Володимир Ліщенко, Станіслав Логінов. Сподіваємось, що до нас найближчим
часом приєднається ще не один
десяток бажаючих грати в хокей.

який знаходився на території
Макарівської ЗОШ №1 та був з
невідомих причин розібраний,
хокеїсти-ентузіасти використовують природні водні ресурси.
Минулого року, в основному, грали на штучному водоймищі біля
цегельного заводу. Як тільки водойму сковувала міцна крига, на

35 років. Одному із старожилів
хокею - Володимиру Ліщенку
вже 67. Дивлячись як грає Володимир Федорович, ніколи не скажеш, що йому стільки років. Олег
Бразицький є також учасником
льодового спортивного дійства.
Він залучив до цього виду спорту
свого сина Максима. Той у свою

душовими
та з усіма
необхідними зручностями. Наші
спортсмени
Олександр
Іващенко та Сергій Завалідров,
будучи на тренуваннях у Києві,

місцевої влади на необхідність
побудови хокейного майданчика

Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова ФСТ «Колос».

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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п’ятниця, 12 лютого
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Прес-анонс.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/ф “Люди та ляльки”.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Д/с “Африка - зачарований
континент”.
13.20 “Попередження”.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
16.05 Кордон держави.
17.00 Пазли.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Анонс передач.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.55 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.

23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Культурно-мистецький арсенал. Телевистава “Талан”.
3.00 “Надвечiр`я.”
3.25 Особливий погляд.
4.00 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Урочиста церемонiя
вiдкриття.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.20 “Шiсть кадрiв”.
10.00 Т/с “Iсторiя Зечки”.
11.20 Т/с “Єрмолови”.
12.20 “Справжнi лiкарi”.
13.20 Т/с “Тiльки кохання”.

* * *

субота, 13 лютого
УТ-1

6.30 Ранкова молитва.
6.35 Свiт православ`я.
7.00 Крок до зiрок.
7.35 Фестиваль молодих
дизайнерiв.
8.10 Вiльна гавань.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.00 Анонс передач.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Так просто.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.05 Експерти дозвiлля.
11.40 Вихiднi по-українськи.
12.10 Темний силует.
13.00 Парламент.
14.20 Будемо жити.
15.15 Х/ф “Неймовiрне парi,
або...”
16.40 Кiно.ua.
17.25 Футбол. Лiга чемпiонiв.

18.05 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Урочиста церемонiя
вiдкриття.
21.00 Новини.
21.40 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Стрибки з трамплiна.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Бiатлон. Спринт, 7,5
км (жiн.)
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Швидкiсний спуск (чол.)
3.00 Х/ф “Неймовiрне парi,
або...”
4.20 Кiно.ua.
4.55 Хто в домi хазяїн?
5.25 Експерти дозвiлля.

1+1

6.00 “Українськi мультфiльми”.
6.15 “Лiтаючий будинок”.
7.05 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.

неділя, 14 лютого
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф “Поганий пес, гарний
пес”.
6.30 DW. Новини Європи.
7.00 Енергопанорама.
7.20 Персона. В. Лановой.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.10 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
9.45 Крок до зiрок.
10.25 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Тетяна Цимбал представляє: “Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.15 SMS-вiкторина “Автошанс”.
13.35 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Швидкiсний спуск (чол.)
15.15 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Бiатлон. Спринт, 7,5
км (жiн.)

16.50 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Сани (чол.)
18.25 Дiловий свiт. Тиждень.
19.15 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Фрiстайл. Могул (жiн.)
20.35 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
21.00 Новини.
21.30 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри.Бiатлон. Спринт, 10
км (чол.)
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Енергопанорама.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри.Гiрськолижний спорт.
Комбiнацiя (жiн.)
2.20 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Лижне двоборство.
2.55 Муз. ua.
3.20 Стильна штучка.
3.40 Тетяна Цимбал представляє: “Лiнiя долi”.
4.10 Х/ф “Сiрано де
Менiльмонтан”.

понеділок, 15 лютого
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
9.40 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Бiатлон. Спринт, 10
км (чол.)
10.40 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Сани (чол.)
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Фрiстайл. Могул (чол.)
13.45 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Лижне двоборство.
14.30 Вiкно до Америки.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.35 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Фiгурне катання.
Пари, коротка програма.
18.00 Новини.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 “Попередження”.
20.30 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
21.00 Новини.
21.30 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Лижнi перегони.
Iндивiдуальнi перегони, 10
км (жiн.)

22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Новини спорту.
23.15 Щоденник Олiмпiади.
23.30 Родом з України. Пам`ятi
Г. Самохiної.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.50 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Лижнi перегони.
Iндивiдуальнi перегони, 15
км (чол.)
3.25 “Попередження”.
4.15 “Знайдемо вихiд”.
5.05 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Ковзанярський спорт. 500
м (чол.)

1+1

6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Комедiя “Найкращий друг
мого чоловiка”.
11.40 “Шiсть кадрiв”.
12.05 Т/с “Тiльки кохання”.
13.00 “Справжнi лiкарi”.

14.15 Т/с “Барвiха”.
15.15 Т/с “Район Мелроуз”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.15 “ТСН”.
17.35 “Справжнi лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Унiверсальний
солдат”.
22.20 Х/ф “Чужi”.
1.10 “Кипучий реактор. Приречений на вибух”.
2.00 Концерт “Хорошi пiснi”.

ІНТЕР

6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
13.20 “Знак якостi”. Молочнi помадки типу “Корiвка”.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.

18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з Є.
Кисельовим”.
0.00 “Пан Мiнiстр”.
1.10 “Подробицi” - “Час”.
1.40 Х/ф “Лiто бiлої води”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.30 “Судовi справи”.
4.10 Х/ф “Лiто бiлої води”.
5.30 Уроки тiточки Сови.

ICTV

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.45 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
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13.40 Х/ф “Суперзброя”.
15.35 Т/с “Убивча сила”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia. Дайджест.
20.55 Помилаандерсон. Прем`єра
програми.
21.25 Х/ф “Маска”.
23.40 Голi i смiшнi.
0.00 Автопарк.
0.45 Спорт.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.20 Х/ф “Щасливi номери”.
3.00 Факти.
3.35 Х/ф “Iдеальна вiдпустка”.
5.05 Т/с “Мене звуть Ерл”.

СТБ

6.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 “Бiзнес”.
6.55 Т/с “Коломбо”.
8.55 Х/ф “Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона”.
16.50 “Вiкна-новини”.
17.00 Х/ф “Невловимi месники”.
18.45 “Суперстар представляє: Я
залишаюся, щоб жити”.
22.00 “Вiкна-новини”.

22.25 Х/ф “Божевiльний листопад
2”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес”.
1.00 Х/ф “Ад`ютант його
високостi”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Клуб перших дружин”.
11.00 Т/с “Солдати 16”.
12.15 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi детективи”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.30 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”

ІНТЕР

6.05 М/ф.
6.55 “Велика полiтика з Є.
Кисильовим”.
9.30 “У Городку”.
10.05 “Городок”.
10.40 Х/ф “Справа була в
Гаврилiвцi”.
14.30 Концерт “Рiздвянi зустрiчi
А. Пугачової”.

1+1

6.25 “Лiтаючий будинок”.
7.15 М/ф “Кевiн у країнi
драконiв”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Караоке на майданi”.
12.00 “Смакуємо”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.20 Х/ф “Не ризикнеш - не
поцiлуєш”.
15.20 Х/ф “Зять”.
17.15 Х/ф “Найкращий друг
мого чоловiка”.
19.30 “ТСН - Телевiзiйна служба
новин”.
20.15 “Криве дзеркало”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.20 Х/ф “Унiверсальний
солдат”.
1.20 Х/ф “Спогади невдахи”.
3.20 Х/ф “Гойдалка”.
4.45 “Караоке на майданi”.
5.20 Комедiя “Божевiльна
нянька”.

ІНТЕР

5.55 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя!”
7.35 М/с “Смiховинки”.
7.55 “Квадратний метр”.
8.50 “У Городку”.
14.00 “Криве дзеркало”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.15 “ТСН”.
17.35 “Справжнi лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.20 Т/с “Маргоша”.
22.20 Т/с “Барвiха”.
23.20 “ТСН”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 “Наша Russia”.
0.25 Х/ф “Тринадцять”.
2.05 “Документ”.
3.05 Х/ф “Тринадцять”.
4.35 Х/ф “Зять”.

ІНТЕР

6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
13.15 “Вечiрнiй квартал”.

18.00 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя!”
20.00 “Подробицi”.
20.30 Вечiрнiй квартал.
22.30 Х/ф “Тутсi”.
1.05 “У Городку”.
1.40 “Городок”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Х/ф “Тутсi”.
4.20 Знак якостi.
5.00 Ключовий момент.
5.45 Уроки тiточки Сови.

ICTV

5.40 Погода.
5.45 Факти.
6.15 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.50 Х/ф “Суперзброя”.
8.40 Добрi новини.
8.50 Т/с “Пантера”.
10.45 Козирне життя.
11.25 Анекдоти по-українськи.
11.45 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.10 Квартирне питання.
13.10 Спорт.
13.15 Наша Russia. Дайджест.
14.15 Х/ф “Розшукуються в
Малiбу”.
9.20 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Позаочi”.
11.30 “Найрозумнiший”.
13.25 “КВК 2009”.
15.35 Х/ф “Доля”.
19.00 Т/с “Я - охоронець”.
“Кiлер до ювiлею”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Т/с “Я - охоронець”.
“Кiлер до ювiлею”.
23.40 Концерт пам`ятi Майкла
Джексона.
1.10 “Подробицi тижня”.
1.55 Х/ф “Маленький скарб”.
3.25 “Ключовий момент”.
4.15 Х/ф “Маленький скарб”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

5.45 Погода.
5.50 Факти.
6.05 Т/с “Альф”.
6.35 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
7.05 Х/ф “Жеребець”.
8.40 Прожекторперiсхiлтон.
9.15 Квартирне питання.
10.30 Ти не повiриш!
11.25 Козирне життя.
11.50 Iнший футбол.

16.05 Провокатор.
17.05 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.15 Наша Russia.
19.35 Велика рiзниця.
20.25 Х/ф “Мумiя повертається”.
23.05 Прожекторперiсхiлтон.
23.50 Голi i смiшнi.
0.15 Т/с “Втеча з тюрми”.
2.05 Х/ф “Коло друзiв”.
3.35 Х/ф “Що я робила цього
лiта”.
4.50 Т/с “Мене звуть Ерл”.
5.15 Т/с “Альф”.

СТБ

5.30 “Руйнiвники мiфiв”.
7.05 Х/ф “Обережно, бабусю!”
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Жив собi пес”,
“Падав торiшнiй снiг”.
11.15 Х/ф “Помста i закон”.
14.45 “Суперстар представляє:
Я залишаюся, щоб жити”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
12.15 Спорт.
12.20 Пiд прицiлом.
13.20 Провокатор.
14.15 Х/ф “Мумiя повертається”.
17.00 Наша Russia.
17.35 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня.
19.35 Максимум в Українi.
20.20 Країна повинна знати!
20.50 Х/ф “Шлях”.
22.55 Помилаандерсон.
23.25 Х/ф “Обговоренню не
пiдлягає 2”.
1.25 Т/с “Втеча з тюрми”.
3.05 Iнтерактив: Тижневик.
3.20 Х/ф “Нiагара”.

СТБ

5.25 “Руйнiвники мiфiв”.
7.00 Х/ф “Медовий мiсяць”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Вам i не снилося”.
13.55 “У пошуках iстини.
Ведмедик Япончик: смерть
короля”.
15.00 “Слiдство вели. Школа пiд
прицiлом”.
16.00 “Правила життя. Битва
дiєт”.

15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Терористка Iванова”.
0.40 “Гiд по країнах свiту”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.20 Т/с “Тi, що залишились
живими”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.30 “Судовi справи”.
4.10 Т/с “Тi, що залишились
живими”.
4.55 “Гiд по країнах свiту”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

9.00 Х/ф “Капiтан Рон”.
11.15 Т/с “Солдати. Дембельський альбом”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.20 Д/ф “Шторм-333”.
15.45 Д/ф “В полонi у шайтана”.
16.10 Х/ф “Шлях”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.00 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.00 Свобода слова.
0.55 Спорт.
1.10 Надзвичайнi новини.
1.35 Х/ф “Смертельна
одержимiсть”.
3.50 Факти.
4.20 Свобода слова.

5.00 Служба розшуку дiтей.
5.10 Країна повинна знати!
5.40 Факти тижня.
6.25 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00,8.55 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.

6.00 Документальний детектив.
6.50 “Бiзнес +”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Там, де живе любов”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “На все
заради неї”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.

ICTV

СТБ

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.50 Х/ф “Сьома куля”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.40 Т/с “Пуаро”.
14.45 Т/с “Iнструктор”.
16.50 Т/с “Детективи Т. Устинової. “Сьоме небо”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Без особливих прикмет”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00, 2.20 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Останнiй раунд”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.

* * *

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.15 М/ф “Кевiн у країнi
драконiв”.
12.40 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
14.35 “Шiсть кадрiв”.
15.10 Х/ф “Божевiльна нянька”.
17.15 Х/ф “Закон зворотних
чарiв”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Закон зворотних
чарiв”.
22.05 Х/ф “Гойдалка”. (2
категорiя).
0.00 Х/ф “Чужi”. (2 категорiя).
2.20 Х/ф “Закон зворотних
чарiв”.
5.35 “Караоке на майданi”.

21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.10 Iнтуїцiя.
23.35 Репортер.
0.00 Х/ф “До бiса кохання!”
1.50 Т/с “20 божевiльних рокiв”.

19.00 Х/ф “Невловимi месники”.
20.45 “Невловимi месники.
Невiдома версiя”.
21.45 “Моя правда. Сергiй
Мавродi”.
22.45 “Зоряне життя. Вiдверто
про перший секс”.
23.45 “Паралельний свiт”.
0.45 Х/ф “Генiй”.
3.25 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.15 М/ф “Тропiчний лiс”.
7.25 Ханна Монтана i Мiлей за
Кiрус: Найкращий з Обох
Турiв Концерту Свiтiв.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Мої друзi Тигруля i
Пух”.
10.05 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 Файна Юкрайна.
13.55 Даєш молодь.
14.15 Хто проти блондинок?
15.50 Х/ф “Братц”.
17.50 Х/ф “Чорний лицар”.
19.50 Х/ф “Кохання з
повiдомленням”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Вдалий обмiн”.
22.00 Х/ф “Там, де живе любов”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.00 Х/ф “Шизофренiя”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Х/ф “Клуб перших дружин”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.05 М/с “Мої друзi Тигруля i
Пух”.
9.25 Даєш молодь.
10.10 Х/ф “Чорний лицар”.
12.25 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.55 Info-шок.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Х/ф “На межi”.
20.35 Х/ф “Батько нареченої 2”.
22.45 Файна Юкрайна.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “У пошуках iстини. Прокляття колекцiї Iльїна”.
20.10 “Чужi помилки”. “Хрещений батько”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.30 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ

КАНАЛ

5.55 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Аероплан”.
11.00 Т/с “Солдати 16”.
12.20 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...”
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.

21.55 Х/ф “На межi”.
0.15 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Щоденник Сюзани для
Нiколаса”.
2.10 М/с “Мiй друг мавпочка”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
7.40 Т/с “Детективи Т. Устинової. “Сьоме небо”.
10.00 Х/ф “Без особливих
прикмет”.
12.05 Х/ф “Джеймс Бонд. Iз
Росiї з любов`ю”.
14.30 “Вайп Аут”.
15.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
18.00 Х/ф “Перегiн”.
21.10 Х/ф “Годзила”.
0.15 Х/ф “Фейсконтроль”.
2.05 Х/ф “Чарiвнiсть”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Стрибок з пiрсу
Клаусена”.
1.50 М/с “Мiй друг мавпочка”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
7.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
9.20 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.50 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.20 “Легенди бандитського
Києва”. 100 мiльярдiв.
15.00 “Речовий доказ”. Таємничi
смертi.
15.40 Т/с “Морозов”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Козаки-розбiйники”.
21.10 Х/ф “Утiкачi”.
23.15 Х/ф “Годзила”.
2.10 “Речовий доказ”.
3.10 “Агенти впливу”.
4.10 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.
20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...”
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
23.35 Т/с “4400”.
0.45 Репортер.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Х/ф “Кара небесна”.
3.00 Третiй зайвий.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
6.15 Х/ф “Козаки-розбiйники”.
8.40 “Правда життя”. Службовий
роман.
9.15 Т/с “CSI: Маямi”.
10.15 Т/с “Закон i порядок”.
11.15 Т/с “Морозов”.
13.40 Х/ф “Джеймс Бонд.
Кульова блискавка”.
16.30 Х/ф “Небiж, або
Росiйський бiзнес 2”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Протистояння”.
2.50 “Свiдок”.
3.20 Т/с “Лас-Вегас”.
4.05 “Правда життя”.
5.05 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 7 12 лютого 2010 р.
вівторок, 16 лютого
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
9.40 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Сани (жiн.)
10.45 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Ковзанярський спорт. 500
м (чол.)
12.00 Новини.
12.50 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Сноуборд. Бордеркрос
(чол.)
13.30 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Лижнi перегони.
Iндивiдуальнi перегони, 10
км (жiн.)
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.35 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Фiгурне катання. Пари,
довiльна програма.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.30 Право на захист.
19.55 Особливий погляд.
20.30 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
21.00 Новини.
21.10 Дiловий свiт.

21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
“Мiлан” (Iталiя) - “МЮ”
(Англiя).
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Парламентський день.
1.40 Прес-анонс.
1.50 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Переслiдування
(жiн.)
2.30 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Переслiдування
(чол.)
3.15 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Комбiнацiя (чол.)
4.20 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Сноуборд. Бордеркрос (жiн.)
4.55 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Ковзанярський спорт. 500
м (жiн.)

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.20 “Шiсть кадрiв”.

середа, 17 лютого
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
9.40 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Сани (жiн.)
10.00 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Переслiдування (жiн.)
10.50 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Переслiдування (чол.)
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.55 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Хокей. Росiя - Латвiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.50 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
Огляд.
17.00 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Фiгурне катання. Чоловiки,
коротка програма.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.25 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Фiгурне катання. Чоловiки,
коротка програма.
20.30 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
21.00 Новини.

21.10 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
“Порту” (Португалiя) - “Арсенал” (Англiя).
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Парламентський день.
1.50 Прес-анонс.
2.00 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Лижнi перегони. Спринт.
3.35 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Сноуборд. Бордеркрос (жiн.)
4.10 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Ковзанярський спорт. 1000
м (чол.)
5.10 Особливий погляд.
5.35 Вихiднi по-українськи.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.20 “Шiсть кадрiв”.
9.55 Т/с “Iсторiя зечки”.
11.15 Т/с “Єрмолови”.

четвер, 18 лютого
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
9.40 Гiрськолижний спорт.
Швидкiсний спуск (жiн.)
10.20 Шорт-трек.
10.55 Сани. Двомiснi сани.
12.00 Новини.
12.55 Хокей. Чехiя - Словаччина.
15.00 Новини.
15.50 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Огляд.
17.00 Сноуборд. Хаф-пайп (чол.)
18.00 Новини.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.25 Ковзанярський спорт. 1000
м (чол.)
20.30 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
21.00 Новини.
21.55 Футбол. Лiга Європи. “Фулхем” (Англiя) - “Шахтар”
(Україна).
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Парламентський день.
1.40 Прес-анонс.
1.45 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.

Бiатлон. Iндивiдуальнi перегони, 15 км (жiн.)
3.20 Бiатлон. Iндивiдуальнi перегони, 15 км (чол.)
4.45 Ковзанярський спорт. 1000
м (жiн.)
5.20 Сноуборд. Хаф-пайп (жiн.)

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.20 “Шiсть кадрiв”.
9.55 Т/с “Iсторiя зечки”.
11.15 Т/с “Єрмолови”.
12.15 Т/с “Тiльки кохання”.
13.10 “Справжнi лiкарi”.
14.10 Т/с “Барвiха”.
15.10 Т/с “Маргоша”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.15 “ТСН”.
17.35 “Справжнi лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.

п’ятниця, 19 лютого
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
9.40 Бiатлон. Iндивiдуальнi перегони, 15 км (жiн.)
10.40 Бiатлон. Iндивiдуальнi
перегони, 15 км (чол.)
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.55 Хокей. Словаччина - Росiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Футбол. Лiга Європи. Огляд.
17.10 Фiгурне катання. Чоловiки,
довiльна програма.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.25 Фiгурне катання. Чоловiки,
довiльна програма.
20.30 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
21.00 Новини.
21.20 Дiловий свiт.
21.50 Гiрськолижний спорт.
Супергiгант (чол.)
23.00 Пiдсумки.
23.15 Д/ф.

0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Парламентський день.
1.40 Прес-анонс.
1.50 Гiрськолижний спорт.
Супергiгант (чол.)
2.45 Лижнi перегони.
Переслiдування (жiн.)
3.40 Хокей. Бiлорусь - Швецiя.
5.30 Хай щастить.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.20 “Шiсть кадрiв”.
9.55 Т/с “Iсторiя зечки”.
11.15 Т/с “Єрмолови”.
12.15 Т/с “Тiльки кохання”.
13.10 “Справжнi лiкарi”.
14.10 Т/с “Барвiха”.
15.10 Т/с “Маргоша”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.15 “ТСН”.

14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Терористка Iванова”.
23.45 Д/ф “Надзвичайнi iсторiї.
Золотi половинки”.
0.50 “Гiд по країнах свiту”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.30 Т/с “Тi, що залишились
живими”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Судовi справи”.
4.20 “Тi, що залишились живими”.
5.05 “Гiд по країнах свiту”.

12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Убивча сила”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.05 Спорт.
1.20 Т/с “Справедливiсть”.
2.45 Факти.
3.20 Т/с “Бостонське правосуддя”.
4.05 Т/с “Дев`ять”.
5.40 Т/с “Мене звуть Ерл”.

6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Сирки дитячi
молочнокислi.

ICTV

5.55 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.

6.00 Документальний детектив.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Вдалий обмiн”.
11.15 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
13.55 “Чужi помилки”. “Хрещений
батько”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.

12.15 Т/с “Тiльки кохання”.
13.10 “Справжнi лiкарi”.
14.10 Т/с “Барвiха”.
15.10 Т/с “Маргоша”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.15 “ТСН”.
17.35 “Справжнi лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.20 Т/с “Маргоша”.
22.20 Т/с “Барвiха”.
23.20 “ТСН”.
0.00 “Наша Russia”.
0.30 Х/ф “Втеча з в`язницi”.
2.20 “Документ”.
3.20 Х/ф “Втеча з в`язницi”.
4.55 “Наша Russia”.
5.15 Т/с “Єрмолови”.

17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Терористка Iванова”.
23.45 Д/ф “Краса по-радянськи.
Доля манекенницi”.
0.50 “Гiд по країнах свiту”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.30 Т/с “Тi, що залишились
живими”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Судовi справи”.
4.20 Т/с “Тi, що залишились
живими”.
5.05 “Гiд по країнах свiту”.

14.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.20 Т/с “Убивча сила”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.05 Спорт.
1.20 Т/с “Справедливiсть”.
2.45 Факти.
3.20 Т/с “Бостонське правосуддя”.
4.00 Т/с “Дев`ять”.
5.40 Т/с “Мене звуть Ерл”.

9.55 Т/с “Iсторiя зечки”.
11.15 Т/с “Єрмолови”.
12.15 Т/с “Тiльки кохання”.
13.10 “Справжнi лiкарi”.
14.10 Т/с “Барвiха”.
15.10 Т/с “Маргоша”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.15 “ТСН”.
17.35 “Справжнi лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.20 Т/с “Маргоша”.
22.20 Т/с “Барвiха”.
23.20 “ТСН”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 “Наша Russia”.
0.25 Х/ф “Звичайнi пiдозрюванi”.
2.20 “Документ”.
3.20 Х/ф “Звичайнi пiдозрюванi”.
5.00 “Наша Russia”.
5.20 Т/с “Єрмолови”.

ІНТЕР

ІНТЕР

6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Пресерви в
маслi з пряними добавками.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
20.15 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.20 Т/с “Маргоша”.
22.20 Т/с “Барвiха”.
23.20 “ТСН”.
0.00 “Наша Russia”.
0.25 Х/ф “Шлях Карлiто”.
4.15 Т/с “Єрмолови”.

ІНТЕР

6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Молочнi
сумiшi для найменших.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Терористка Iванова”.
0.40 “Гiд по країнах свiту”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
17.35 “Справжнi лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Термiнатор”.
22.30 Х/ф “Чужий 3”.
1.00 Х/ф “Сiм кабiнок”.
2.30 Х/ф “Крапля”.
4.00 Х/ф “Сiм кабiнок”.
5.30 Т/с “Єрмолови”.

ІНТЕР

6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Шинка зi
свинини.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.

ICTV

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
Профiлактика.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.20 Т/с “Тi, що залишились
живими”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Судовi справи”.
4.15 Т/с “Тi, що залишились
живими”.
5.00 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV

6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.20 Т/с “Убивча сила”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила”.
0.00 Х/ф “Полювання на вiдьом”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30 “Знак якостi”.
3.00 Т/с “Сусiди”.
3.25 “Судовi справи”.
4.05 Х/ф “Полювання на вiдьом”.
5.35 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембельський
альбом”.
11.45 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Х/ф “Бiглий вогонь”.
15.25 Т/с “Убивча сила”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.15 Спорт.

СТБ

СТБ

6.00 Документальний детектив.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
Профiлактика.
12.45 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
13.55 “Чужi помилки”. “Убити вченого”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Зоряне життя. Тi, що
пiшли за 2009 рiк”.
20.10 “Чужi помилки”. “Закоханий
шумахер”.
22.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.00 Спорт.
1.15 Т/с “Справедливiсть”.
2.40 Факти.
3.15 Т/с “Бостонське правосуддя”.
3.55 Т/с “Дев`ять”.
5.20 Т/с “Мене звуть Ерл”.

СТБ

5.55 Документальний детектив.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Здрастуй i прощавай”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
13.55 “Чужi помилки”. “Закоханий
шумахер”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Моя правда. Сергiй
Звєрєв. Без обличчя”.
20.10 “Чужi помилки”. “Змiїне
прокляття”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.00 Помилаандерсон.
21.25 Х/ф “Особливостi
нацiонального полювання”.
23.40 Голi i смiшнi.
0.05 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
0.50 Спорт.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.20 Х/ф “Бал сатани”.
2.55 Факти.
3.30 Т/с “Бостонське правосуддя”.
4.15 Т/с “Дев`ять”.

СТБ

5.45 Документальний детектив.
6.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.35 “Бiзнес +”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.40 Х/ф “Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона”.
“Скарби Агри”.
11.15 Х/ф “Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона”.
“Собака Баскервiлiв”.
14.45 Х/ф “Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона”.
“ХХ столiття починається”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
20.00 “Суперстар представляє:
Люба, Любонька Любов”.
Концерт-сповiдь.
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18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Правила життя. Битва дiєт”.
20.10 “Чужi помилки”. “Убити
вченого”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.35 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Даєш молодь.
9.15 Х/ф “Кара небесна”.
11.35 Т/с “Солдати 16”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.30 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Вогонь i лiд”.
10.50 Т/с “Солдати 16”.
12.15 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
23.35 Т/с “4400”.
0.50 Репортер.
1.05 Спортрепортер.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Битва екстрасенсiв”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.30 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Один раз по один”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Даєш молодь.
9.20 Х/ф “Мiй найкращий
коханець”.
11.30 Т/с “Солдати 16”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Час грiхiв”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.35 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Королева бензоколонки 2”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.15 Х/ф “Гол 2. Життя як мрiя”.
11.30 Т/с “Солдати 16”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.30 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Iнтуїцiя.
23.35 Репортер.
23.50 Спортрепортер.

21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
23.30 Т/с “4400”.
0.45 Репортер.
1.10 Х/ф “Вогонь i лiд”.
2.35 Третiй зайвий.
3.15 М/с “Мiй друг мавпочка”.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.50 Х/ф “Небiж, або Росiйський
бiзнес 2”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
14.35 Т/с “Меч”.
16.45 Х/ф “Каїр-2” викликає
“Альфу”.
18.25 “Речовий доказ”. Шлюбнi
шахраї.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Суто англiйськi вбивства”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 Т/с “Лас-Вегас”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Мiй найкращий
коханець”.
3.00 Третiй зайвий.
3.25 М/с “Мiй друг мавпочка”.
3.45 Т/с “Врятувати Грейс”.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.55 Х/ф “Каїр-2” викликає
“Альфу”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.40 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
14.40 Т/с “Меч”.
16.50 Х/ф “Загублений рай”.
18.25 “Правда життя”. Хижаки в
свiтi людей.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 Т/с “Лас-Вегас”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
23.35 Т/с “4400”.
0.45 Репортер.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Х/ф “Стань багатим або
помри героєм”.
3.10 Третiй зайвий.
3.50 Т/с “Врятувати Грейс”.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.50 Х/ф “Загублений рай”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 “Суто англiйськi вбивства”.
14.40 Т/с “Меч”.
16.40 Х/ф “Росiйський рахунок”.
18.25 “Легенди бандитського Києва”. Полювання на жиганiв.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 Т/с “Лас-Вегас”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
0.00 Х/ф “Жiнок кривдити не
рекомендується”.
1.40 Третiй зайвий.
2.20 Т/с “Врятувати Грейс”.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.50 Х/ф “Росiйський рахунок”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.40 Т/с “Пуаро”.
14.45 Т/с “Меч”.
16.50 Т/с “Сьоме небо”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Сапери”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Пограбування столiття”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 Т/с “Лас-Вегас”.
3.40 “Агенти впливу”.
4.10 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ДО ВІДОМА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!

ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН
– ДЕКЛАРАЦІЙНА КАМПАНІЯ ТРИВАЄ
Декларування у 2010
році доходів фізичних осіб
пов’язано з виконанням
платниками податку вимог
Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”,
згідно положень якого платники податку у відповідних
випадках зобов’язані подати річну податкову декларацію, або мають право подати
декларацію для отримання
податкового кредиту.
Обов’язок подання декларації у платника податку
виникає у разі отримання
ним протягом звітного року
окремих видів оподатковуваних доходів (прибутків),
з яких при їх нарахуванні
чи виплаті податок не утримувався, у разі отримання
доходів від особи, яка не є
податковим агентом, або
отримання іноземних доходів, інвестиційних доходів, призів, виграшів, доходів у вигляді успадкованого

майна (спадщини), а також
при отриманні доходів громадянами від здачі житла в
найм.
Щодо спадщини, то одним із позитивних кроків
у напрямі покращення адміністрування податку з
доходів фізичних осіб - це
звільнення від обов’язку
звітувати про такі доходи
членів сім’ї спадкодавця
першого ступеня споріднення, для яких ставка податку є нульовою.
Декларацію можна подати особисто або надіслати
поштою до податкового органу за місцем проживання
до 1 квітня 2010 року.
Для того, щоб громадяни могли в зручний для
них час звернутися до податкової інспекції за допомогою щодо заповнення декларації або подати
вже складену декларацію
про доходи, запроваджено

спеціальний режим роботи
ДПІ у Макарівському районі. Прийняті заходи дадуть
змогу громадянам витрачати мінімум часу на подання
декларації.
Одержати бланк декларації та ознайомитися з
порядком її заповнення
можна щоденно у Державній податковій інспекції у
Макарівському районі за
адресою: смт. Макарів,
вул. Гагаріна, 7, кабінети
№№27, 29 з 9 год. 00 хв.
до 19 год. 00 хв. (п’ятниця
- з 9 год. 00 хв. до 18 год.
00 хв.). Чергування проводиться у вихідні та святкові
дні з 9 год. 00 хв. до 13 год.
00 хв. Перед поданням
декларації
попередньо
можна зателефонувати до
податкової інспекції за місцем проживання та додатково з’ясувати усі питання
щодо порядку заповнення
та подання декларації (но-

мери телефонів: 5-21-43,
5-21-63).
Обов’язок платника податків щодо подання декларації вважається виконаним, якщо він одержував
доходи виключно від податкових агентів, зобов’язаних
подавати звітність щодо
цього податку в установленому порядку. Якщо фізична
особа протягом 2009 року
одержувала лише зарплату
за основним місцем роботи і за сумісництвом, вона
не зобов’язана подавати
декларацію про доходи за
2009 рік.
Водночас, якщо ця особа
виявить бажання отримати
податковий кредит, вона
може подати декларацію
про доходи. Хочу наголосити, що податковий кредит може бути нараховано
виключно
резидентом,
який має індивідуальний
ідентифікаційний номер.

На період кампанії декларування впроваджено
офіційне джерело інформування у мережі Інтернет, за допомогою якого
громадянам
надаються
законодавчі, інформаційні
та інші послуги щодо заповнення декларацій. У 2010
році форма декларації та
додатків до неї залишилися без змін.
Більш детальнішу інформацію можна отримати
безпосередньо в ДПІ.
Отже, бережіть свій час,
заздалегідь задекларуйте
отримані доходи, не чекайте 31 березня 2010 року
- кінцевої дати подання декларації про доходи!
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
ЗАДЕКЛАРУЙТЕ, БУДЬ
ЛАСКА, СВОЇ ДОХОДИ!
Ярослава УНІЧЕНКО,
головний державний
податковий інспектор.

ДАІ ІНФОРМУЄ

ПІДГОТУЙТЕ АВТОМОБІЛЬ ДО ТЕХОГЛЯДУ
Згідно постанови Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2008 року №606 «Про затвердження порядку проведення державного технічного
огляду колісних транспортних засобів» Державний технічний огляд на території Макарівського району розпочався 15.01.2010 року та
буде закінчено 15.12.2010 року.
Процедура проведення технічного огляду транспортних засобів: засіб подається
власником або уповноваженою ним особою до
підрозділу ДАІ за місцем постійної реєстрації
або тимчасової реєстрації засобу для проведення техогляду в справному стані, укомплектованому відповідно до призначення, в місце
та час, визначені ДАІ.
Згідно з п.26 постанови KM для проведення технічного огляду власником чи уповноваженою особою працівникові ДАІ подаються такі документи:
- протокол перевірки технічного стану, виданий уповноваженим суб’єктом господарювання (термін дії протоколу 45 діб з дати видачі);
- реєстраційні та інші документи, що підтверджують право використання транспортного засобу (копія);
- посвідчення водія, що дає право керувати
транспортним засобом відповідної категорії та
талон до нього;
- медичну довідку щодо придатності водія
до керування транспортним засобом відповідної категорії (копія);
- поліс обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних

транспортних засобів або документ, що підтверджує право на звільнення від страхування
(копія);
- на транспортні засоби, що працюють на
газовому паливі, документ що підтверджує випробування газової паливної системи (копія);
- квитанція про сплату податку з власників
транспортних засобів або в разі наявності документа, що підтверджує право власника засобу на пільги із сплати такого податку (копія);
- довідка з податкової про відсутність заборгованості податку;
- квитанція за проведення технічного огляду.
Талон техогляду не видається в разі
встановлення під час техогляду фактів:
- технічний стан транспортного засобу не
відповідає вимогам нормативно-правових
актів з безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього середовища, а також правил
технічної експлуатації, інструкцій підприємств виробників та іншої технічної документації;
- коли засіб неукомплектований відповідно
до свого призначення чи відсутнє додаткове
спеціальне обладнання;
- порушення встановлених вимог щодо
нанесення на засіб кольорографічних схем,
емблем, розпізнавальних знаків та написів,
установлення спеціальних світлових і (або)
звукових сигнальних пристроїв, при цьому забороняється експлуатація засобу відповідно
до вимог Закону України «Про дорожній рух»
та складається протокол про адміністративне
правопорушення згідно з чинним законодав-

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О
МЕНІ 84 РОКИ, Я - ІНВАЛІД
ВІЙНИ, ПОГАНО БАЧУ, ПОТРЕБУЮ ПОСТІЙНОГО ДОГЛЯДУ.
МОЯ ПЛЕМІННИЦЯ ПОГОДИЛАСЯ ЗА МНОЮ ДОГЛЯДАТИ.
МИ УКЛАЛИ ДОГОВІР. АЛЕ ЗАМІСТЬ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО
УТРИМАННЯ ЧЕРЕЗ НЕПОРОЗУМІННЯ Я ПІДПИСАВ ДОГОВІР, ЗА ЯКИМ ФАКТИЧНО ПОДАРУВАВ ЇЙ СВОЮ
КВАРТИРУ. СТАВШИ ХАЗЯЙКОЮ, ВОНА ПОЇХАЛА
ЖИТИ В ІНШЕ МІСТО, І Я ЗАЛИШИВСЯ САМ. ЧИ МОЖНА ВИЗНАТИ ДОГОВІР ДАРУВАННЯ НЕДІЙСНИМ?
Згідно із статтею 229 ЦК України, якщо ви при підписанні договору дарування помилялися щодо обставин,
які мали суттєве значення, угода визнається судом недійсною. Суттєвою визнається помилка і щодо природи
угоди (тобто, ви думали, що підписуєте договір довічного
утримання, а насправді - абсолютно інший документ), помилка щодо прав і обов’язків сторін (тобто ви думали, що
за договором племінниця за вами доглядатиме і надаватиме посильну допомогу, але договір дарування не може
містити подібних умов). При цьому суд може зобов’язати
вас відшкодувати племінниці збитки, які вона понесла
(оплата послуг нотаріуса, платежі з переоформлення
права власності на квартиру, проїзд і проживання у вашому місті на час укладення угоди і судового розгляду)
- частина друга статті 229 ЦК України.
У вашій ситуації для підготовки позову до суду ви можете звернутися письмово до районної прокуратури за
місцем проживання. Згідно з частиною 2 статті 36-1 Закону України “Про прокуратуру” прокурор, враховуючи
ваше важке матеріальне становище і похилий вік, має подати позов і представляти ваші інтереси в суді.

ством. Засіб повторно подається на огляд до
підрозділу ДАІ після усунення виявлених недоліків;
- несплати штрафу власником чи уповноваженою особою за адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху;
- факту протиправного використання засобу чи пошкодження, підробки або відсутності
ідентифікаційних номерів частин транспортних
засобів: кузова, шасі, рами, двигуна, або знаходження засобу в розшуку.
Протокол перевірки технічного стану на
транспортний засіб можна отримати в ТОВ
«Тайфун Трак Партнер» за адресою: с. Копилів,
вул. Леніна 4 - б, тел. (278) 3 - 03 - 01.
Прийом громадян з питань державного технічного огляду проводиться за адресою: смт
Макарів вул. Дорожна 11- а, ВДАІ Макарівського району, тел. 5-14-59.
Розклад прийому громадян:
Вівторок - з 9.30 до18.00, перерва -13.00
-14.00, кабінет №2. П’ятниця - з 9.30 до18.00,
перерва -13.00 -14.00, кабінет №2. Субота - з
9.00 до 13.00, кабінет №2.
Керівникам автогосподарств рекомендовано ознайомитися з графіком проходження
технічного огляду для вчасної та належної підготовки транспортних засобів до ДТО.
Сергій ШАНЬКО,
старший державтоінспектор
з обслуговування Макарівського району
при У ДАІ ГУ МВС України в Київській
області, старший лейтенант міліції.

МІЛІЦЕЙСЬКА
ХРОНІКА
ХАЗЯЙНУЮТЬ
ЗЛОДІЇ
У Макарові по вул. Лазурній невідома особа із
території ПП „АТРІБУТ”
шляхом вільного доступу
викрала 6 акумуляторів.
По факту порушено кримінальну справу.
В Рожеві по вул. Щорса місцеві жителі гр. К.
та Г. із дачного будинку
громадянина Г. викрали
зварювальне обладнання
та 70 м електрокабелю.
Злочин розкрито, тривають слідчі дії.

КАЛІЧАТЬ
ЛЮДЕЙ НА ДОРОГАХ
Поблизу
Борівки
гр.К. виїхав автомобілем
„Фольксваген” на смугу
зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем, що належав жителю Карашина.
Пасажирку ”Фольксвагена” з численними тілесними ушкодженнями доставлено в лікарню.
На автодорозі Макарів - Бишів водій автомобіля „МАН" гр. Ф., не
витримавши
дистанції,
наїхав на моторолера, в
результаті чого його водій
отримав численні тілесні
ушкодження.
В Людвинівці на вул.
Центральна водій ВАЗу
гр. Б. наїхав на жителя
Людвинівки, який несподівано вибіг на дорогу,
отримав численні тілесні
ушкодження.

ЗВІВ РАХУНКИ
З ЖИТТЯМ
В останні січневі дні у
Грузькому по вул. Франка
у своєму будинку звів рахунки з життям гр. П. 1989
року народження. Причини встановлюють працівники міліції.
Леся ОБОРСЬКА,
інспектор по РН та
ГФ Макарівського РВ ГУ
МВС України в Київській
області, молодший
лейтенант міліції.

Н А К О Н Т Р О Л І К Р У В К И Ї В С Ь К І Й О Б Л АС Т І

“ГІРЧИЧНИКИ” ДЛЯ ГОЛІВ ТЕНДЕРНИХ КОМІТЕТІВ
Як й інші регіональні
підрозділи, КРУ в Київській
області бере участь в оперативному контролі за перевірками дотримання вимог законодавства в сфері
державних закупівель. За
цей час вже можна зробити
висновки про їх важливість
для держави та суспільства
в попередженні неефективного та незаконного
використання бюджетних
коштів.
Головними правопорушеннями, попередженими
ревізорами, стали випадки невідповідності фірмучасників кваліфікаційним
вимогам (вимогам, які учасники заявляли про себе).
Так хвальковитість, виявлена під час проведення
процедур закупівель робіт
з реставрації та реабілітації
Танцювального
павільйону в одному дендропарку,
могла б вартувати державі - 3,9 млн. грн., адже переможець не відповідає
кваліфікаційним вимогам,
передбаченим тендерною
документацією. Не має ліцензії на проведення реставраційних робіт, відповідної техніки, працівників для
самостійного
виконання

робіт. Крім того, передбачає залучення субпідрядної організації. Своєчасний
контроль працівників КРУ за
процесом закупівлі, їх фахові пропозиції переконали
членів тендерного комітету
прийняти рішення про визнання торгів такими, що не
відбулися.
Ще один приклад. У
торгах на закупівлю робіт
з будівництва стадіону виявлено не лише хвальковитість учасників, а й недоліки
в роботі самого тендерного
комітету підконтрольного
об’єкта. Так, не затверджено та не оприлюднено річний план закупівель на 2009
рік. У звіті про результати
здійснення торгів не зазначено причини скорочення
строку подання тендерних
пропозицій.
Тендерні
пропозиції
трьох непов’язаних між собою учасників на закупівлю
робіт з будівництва стадіону
не містять розрахунку ціни
тендерної пропозиції та
всіх необхідних документів,
які підтверджують, що вони
мають достатнє обладнання, працівників відповідної кваліфікації. У зв’язку
з невідповідністю тендер-

них пропозицій учасників
їх необхідно було відхилити, проте вони прийняті до
оцінки. Але й це ще не все.
Перевіркою
відповідності договору, укладеного з
переможцем на закупівлю
робіт, встановлено цілий
«букет» порушень: відсутність окремих видів робіт,
завищення їх обсягів, невідповідність між найменуваннями та вартістю робіт і
матеріалів. Усі такі “дрібні” й
начебто незначні порушення призвели до збільшення
вартості робіт з будівництва
стадіону за кошторисом на
суму 4,9 млн. грн.
Однак, не все так погано
в королівстві «Датському»,
бо в ході ревізії тендерний
комітет прислухався до ревізорів і, врахувавши виявлені
порушення законодавства,
прийняв рішення про розірвання договору генерального підряду на проведення
робіт з будівництва стадіону. Але порушення є порушенням. За недотримання
чинного законодавства при
проведенні закупівель голові тендерного комітету
виписано „гірчичник” - протокол про адміністративне
правопорушення.

І ще один факт. Проведеною
позаплановою
перевіркою в спеціальному підприємстві виявлено спробу нагодувати
працівників підприємства
ковбасою напівкопченою
за ціною майже вдвічі
дорожче від середньоринкової. У тендерній документації
обумовлено
постачання ковбаси напівкопченої вищого ґатунку
„Московська” в кількості
7200 кг на суму 344,1 тис.
грн., а договір укладено
на закупівлю ковбаси напівкопченої у кількості
4383 кг. Але, крім цього,
керівництвом тендерного комітету допущено ще
ряд недоліків: не складено протокол, не опубліковано оголошення про
відміну торгів в інформаційному бюлетені „Вісник
державних
закупівель”,
не складено звіт про результати проведення процедури закупівлі. І знову
„гірчичник” для голови тендерного комітету - протокол
про адміністративне правопорушення.
Прес-служба КРУ в
Київській області.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 7 12 лютого 2010 р.
ПОГОДА У ДОМІ

У САДУ І НА ГОРОДІ

ЩОБ НЕ РОЗЛЮБИВ ЧОЛОВІК...

ПЕРЕПОЧИНОК
З КОРИСТЮ ДЛЯ СПРАВИ

Як зберегти сім’ю усупереч всім життєвим бурям? У чому
секрет міцних стосунків, і що робить жінок по-справжньому мудрими? Спробуємо це з’ясувати.
Найперша і головна помилка полягає в тому, що багато майбутніх
дружин перед весіллям розмірковують таким чином: зараз у нас з ним
не все так добре, як хотілося б, але
після весілля все зміниться - я його
перероблю. На чому базується це
переконання - незрозуміло, тому не
обманюйте себе. Як показує практика, з початком сімейного життя всі
розбіжності і проблеми тільки посилюються, і такий шлюб уже від початку має ризик розпастися.
Тому найголовніша порада: не
поспішайте заміж. Або навчіться
приймати людину такою, якою вона
є, з усіма її плюсами і мінусами. А
змінювати і переробляти можна
лише себе. Вибудовування стосунків
з коханою людиною - постійна і дуже
копітка робота, яка вимагає терпіння, такту і розуміння. Всі ми різні, і
універсальних правил щодо цього не
існує. А от кілька перевірених життям
житейських порад: чого не варто робити, аби не зіпсувати стосунки з коханою людиною, можуть бути для вас
не зайвими.
Проблеми розпочинаються саме
тоді, коли фантазії і очікування починають різко відрізнятися від дійсності. Наприклад, ви сподівалися, що,
повертаючись з роботи, ваш чоловік
дорогою додому купить продукти,
або квіти вам, або щось смачненьке
на десерт, але він цього не зробив.
Ви надулися і весь вечір ображено
мовчите. Ви вважаєте, що він має
сам здогадатися, в чому його провина, тому говорити не хочете. Чоловік
намагається з’ясувати, що сталося:
він не здогадується, у чому насправді проблема, і починає дратуватися.
Врешті ви сваритеся, і вечір зіпсований. Такі ситуації, на жаль, зустрічаються на кожному кроці! Тому не
чекайте, що чоловік здогадається

сам, а ставте перед ним цілком
конкретні завдання.
Найбільше руйнує стосунки
між людьми байдужість. Чоловік
приходить додому, а його ніхто
не зустрічає, йому ніхто не радий.
Можливо, тому чоловіки частіше
заводять собак, щирих друзів від
вух до кінчика хвоста! Або подружку на стороні, яка все розуміє.
Ніколи не обговорюйте з чоловіком серйозних питань, якщо
він голодний і не намагайтеся вирішувати за нього, що для нього
найкраще. Він - доросла людина і
якось жив до вас усі ці роки. Тому
має право самостійно вирішувати,
що вдягнути, куди піти, з ким дружити, як ставитися до своїх батьків тощо. Нав’язуючи людині свою
думку, ви ущемлюєте її свободу. А
чоловіки цього не люблять!
Є категорія жінок, яким, якщо
щось потрібно, то це має бути зроблено миттєво. При цьому абсолютно байдуже: втомилася людина або
у неї на цей час є якісь власні плани.
Деякий час чоловік, можливо, з цим
миритиметься, а потім обов’язково
зірветься, і ви матимете серйозний
скандал. Не тисніть!
Прагніть не бути занудою і не
дратуватися, якщо кран на кухні лагодиться тиждень, а бачок на унітазі
- місяць. Все одно колись це відремонтується, навіщо нервувати? До
всього потрібно ставитися простіше,
а ще краще з гумором. Але коли вже
чоловік взявся за інструменти - підіть
до іншої кімнати і не лізьте під руку зі
своїми порадами і рекомендаціями.
Взявся мити посуд - не критикуйте.
Перемиєте потім у крайньому випадку, якщо не сподобається.
У пориві навіть дуже гіркої, на ваш
погляд образи, ніколи не маніпулюйте стосунками, кажучи: все, я йду до

мами! Ну, підете ви до мами раз, другий. А далі що? І ніколи не опускайтеся під час сварки до образ. Миритися все одно доведеться, а образа
залишиться і при наступній сварці
обов’язково себе проявить.
Не відмовляйте чоловікові в сексі. Адже він одружувався і для цього
теж. І вже тим більше не використовуйте секс як важіль, за допомогою
якого можна чинити психологічний
тиск або добиватися поступок.
Прагніть не отруювати життя
своїй половині ревнощами. Не принижуйте себе і коханого чоловіка
підозрілістю.
Але якщо з якогось моменту вас
починає дуже дратувати в ньому абсолютно все і ви не в змозі змінити
ставлення до ситуації, не бійтеся
розлучення. Інколи це буває найкращим виходом із становища. Навіщо
псувати один одному життя.
Людмила ФЕДОРЧЕНКО,
лікар-психолог.

ГОТУЄМО РАЗОМ
ЗАВИВАНЕЦЬ ІЗ СВІЖОЇ
КАПУСТИ І ГРЕЧАНОЇ КАШІ

У відвареної до напівготовності головки капусти відокремлюють
листки, відбивають на них сікачем
жилки і кладуть вздовж рушника один
біля одного.
З підсушених гречаних крупів варять в’язку кашу, дають остигнути,
додають подрібнені варені яйця, підсмажені варені гриби, підсмажену
цибулю і мелений перець, все добре
змішують, викладають на листки капусти, згортають рулетом, кладуть
на лист, змащений жиром, зверху
змащують сирими яйцями, посипають сухарями і запікають. При подачі
на стіл готовий завиванець нарізують
порціонними кусками, поливають
розігрітим вершковим маслом і посипають зеленню петрушки.
На 1 кг свіжої білоголової капусти – 2 ст. ложки жиру, 50 г сушених
грибів, 1 склянку гречаних крупів, 2

КОМЕНТАР
ФАХІВЦЯ

цибулини, 2 яйця, 1 ст. ложку сухарів,
по 3 горошини запашного і чорного
перцю, 1 ст. ложку дрібно нарізаної
зелені петрушки, 2 ст. ложки вершкового масла для поливання.

КАРТОПЛЯ З НАЧИНКОЮ
З ОСЕЛЕДЦЯ

Промиту картоплю печуть в духовці до готовності, обчищають від
шкірки, зрізують верхівку, видаляють середину картоплі, в гарячому
вигляді кладуть її в посудину, додають різаного оселедця і посіченої трохи підсмаженої цибулі. Все
добре розтирають або пропускають через м’ясорубку
на густу решітку, заправляють сметаною,
сирими яйцями і меленим перцем.
Підготовленою масою начиняють картоплю і обсмажують
її в розігрітій олії до
рум’яного кольору.
На 1 кг картоплі – 120
г оселедця, 1 цибулину, 2
яйця, по 2 ст. ложки сметани і вершкового масла,
на кінчику ножа меленого чорного перцю.

Узимку саме час помріяти про те, яким ви хотіли б бачити свій город у новому сезоні, які квіти, кущі та дерева
мають з’явитися на ділянці і де саме їх слід посадити.
В спорожнілому садку краще видно основні лінії дизайну. Зафіксуйте і оформіть на папері свої ідеї, продумайте вартість їх реалізації. Подумайте, які нові рослини
ви хочете придбати і де їх розміщуватимете. Замовте
насіння або молоді рослини. Відвідайте спеціалізовані
магазини і садові центри. Розплануйте, які роботи вам
необхідно виконати в саду, в який час, які рослини необхідно пересадити, які - ліквідувати. І до початку активного
сезону в саду ви будете повністю готові.
Не забувайте і про город. Пам’ятайте: щоб овочі та
коренеплоди виросли на славу, вони повинні щорічно пересуватися по городу, повертаючись на колишнє місце
посадки не раніше, ніж через три-чотири роки.
Протягом зими запасайтеся спеціальними пропагаторами і торф’яними горщиками, їх дуже зручно використовувати під розсаду. Багато хто традиційно користується упаковками з-під яєць, соків, йогуртів та іншими
підручними засобами. У лютому посійте насіння овочів і
однорічних рослин, які гарно квітнуть (або рослин, що вирощуються як однорічники), на розсаду: бегонії, сальвії,
петунії, пеларгонії тощо. Не забувайте забезпечувати молодим і ніжним паросткам рівномірне освітлення, періодично перевертаючи контейнери з розсадою, оберігайте
їх від пекучих сонячних променів.
Використовуйте цей час, щоб придбати необхідні добрива, засоби для захисту рослин. Зберігати їх краще у
пластикових мішках, у сухому нежилому приміщенні. Тоді
вони не поглинають вологу і не утворюють грудок.

НЕ ЗАЙВИМ БУДЕ НАГАДАТИ

ЯК У ЛЮТОМУ АГУКНЕТЬСЯ,
ТАК ВОСЕНИ І ВІДГУКНЕТЬСЯ

Останнього зимового місяця збільшується інтенсивність сонячного випромінювання. Темні стовбури дерев
дуже прогріваються, якщо не захищені відбиваючим
матеріалом (побілкою, очеретом). Щоб уникнути опіків
стовбура і появи заподіяних морозом тріщин, якщо побілка змилася, її треба відновити або прикрити стовбур
побіленим руберойдом. У лютому ще можливі великі снігопади. Після снігопадів і завірюх струшуйте сніг з гілок,
особливо у хвойних рослин, щоб гілки не ламалися під
тягарем снігу.
Не забувайте втоптувати в землю сніг навколо стовбурів дерев і чагарників, а також біля посадок багаторічних
квітів, цибулинних культур, для того щоб порушити ходи
гризунів і запобігти їх доступу до рослин.
Перевірте стан і в разі потреби зміцніть захист проти
зайців і мишей, ближче до весни вони особливо активні.
Не забувайте про природних санітарів саду - птахів.
Цього місяця вони ще потребують вашої допомоги. Для
підгодівлі можна використати насіння різних культур, у
тому числі й бур’янистих (лобода, реп’ях). Для синиць
найкращими ласощами будуть шматочки несолоного
сала, підвішені на гілочці.
Цього місяця у спокійній обстановці, без особливих
черг можна запастися мінеральними добривами, плівкою
для парників і теплиць, нетканим покривним матеріалом
для укриття рослин від весняних заморозків, купіть садовий інструмент, якого не вистачає, перегляньте і приведіть у порядок наявний. Підготуйте кілочки та етикетки, а
також перевірте і в разі потреби відремонтуйте садовий
і городній інвентар, визначте йому постійне місце зберігання. В разі відсутності такого місця слід його обладнати, щоб не витрачати на це дорогоцінний весняний час.
До речі, в цей час досить просто отримати гарно квітучі гілочки декоративних чагарників і дерев - форзиції,
рододендрона даурського, мигдаля трилопастного, вишні, декоративної яблуні - для цього достатньо гілочки,
обов’язково з квітковими бруньками, поставити у теплу
воду, заздалегідь додавши в неї трішки цукру і таблетку
аспірину або краплю лимонного соку. З цією ж метою у
лютому потрібно занести в приміщення або теплицю зазделегідь висаджені в діжки рослини - вишню, персик,
абрикос, яблуню, фуксію, гортензію - через 20-30 днів
при поливанні та відповідній температурі (+18-23 градуси) вони зацвітуть.

ЯКЕ ХАРЧУВАННЯ НАМ ПОТРІБНЕ ЗАРАЗ?

Взимку, а особливо на початку весни ми страждаємо не тільки від
частих застуд, грипу, а й недосипання, кисневого голодування, проблем з настроєм. Чому? Тому що харчуємось неправильно. Більшість
зимових проблем можна розв’язати, змінивши систему харчування,
тоді не страшні ні холод, ні хвороби. Про її переваги ми поспілкувалися із заступником директора Державного науково-дослідного центру
з проблем гігієни харчування Г.С.ПЕТРУНЬ.
- Чого ж нам не вистачає
наприкінці зими для повного
щастя, Ганно Семенівно?
- Для емоційного комфорту нам не вистачає серотоніну
- “гормону щастя”. Для його продукування обов`язково потрібне
світло, тому рівень серотоніну в
організмі знижується у холодну
пору року.
- То чи можна за допомогою правильної дієти запобігти сезонній депресії?
- Звісно можна. Наприкінці
зими - початку весни допоможуть
банани і шоколад. До природних
антидепресантів належать також і жирні кислоти, на які багаті
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- жирна риба, насіння, оливкова
олія. Емоційне піднесення викликає також селен. Високим вмістом цього мікроелемента можуть
похвалитися горіхи, морська
риба, червоне м`ясо й печінка.
- Де брати вітамінні резерви наприкінці зими?
- В ідеалі кожний прийом їжі
має розпочинатися і завершуватися вітамінною добавкою.
Щоб поповнити запаси вітаміну
С, який допомагає організму відновитися після хвороб, потрібно
подружитися із квашеною капустою, полюбити відвар шипшини
або чай з лимоном. А для профілактики й лікування застуди

корисним буде курячий бульйон
- він прискорює відновні процеси
в організмі, знімає запалення у
горлі й пом`якшує кашель. А багате на білок нежирне м’ясо забезпечить швидке відновлення
імунних клітин.
Проте пам’ятайте - імунну
систему не можна підтягнути
лише одним вітаміном. Лікарідієтологи рекомендують у холодну пору року налягати на фрукти
й овочі жовтого і помаранчевого
кольорів. Йдеться про апельсини, мандарини, грейпфрути,
лимони, гарбуз, варену моркву
тощо.
- Чи справді вживання чаю
є потужним профілактичним
засобом у боротьбі із застудою та ГРЗ?
- Так, це доведено не лише
практичним досвідом наших
пращурів, а й грунтовними науковими дослідженнями, проведеними у нашому центрі. Важ-

ливо зазначити, що традиційний
засіб лікування застуди водночас
є й одним з кращих способів її
профілактики. Додамо лише, що
зелений чай (гарячий, солодкий
та ще й з лимоном!), який усе
ще модний нині, у боротьбі з вірусами значно ефективніший за
чорний.
- Чи можна вважати збалансоване харчування достатнім засобом профілактики сезонних захворювань?
- Якщо ви вважаєте одне
лише збалансоване харчування
недостатнім, то варто вдатися
й до радикальніших методів. Не
завадить узимку періодично полоскати горло настоєм ромашки
або звіробою, змащувати слизові оболонки носа олійним настоєм часнику та цибулі - у такий ніс
не сунеться жоден мікроб.
- Як готувати цей олійний
настій?
- Дуже просто. Соняшникову

олію півгодини слід витримати
у киплячій “бані”, дати їй охолонути, після чого до неї треба додати кілька зубків часнику, шматочок цибулі й витримати дві-три
години.
- А чи можна зберегти красу, завдяки правильному харчуванню? Одне слово, якої дієти слід дотримуватися, аби
не зашкодити своїй зовнішності?
- Згубним для зовнішності
є недоїдання у поєднанні з холодом. Також зараз краще не
дотримуватися ні “білкових”, ні
“вуглеводних” дієт - у холоднечу організмові потрібно все. Тож
найперша порада: їжте гречку.
Адже в ній присутні в оптимальному і найбільш збалансованому
співвідношенні мікроелементи
та вітаміни. За поживною цінністю не відстає від гречки і вівсяна
каша.
Ярослав ШЛАПАК.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ

НАКАЗ

У К РА Ї Н И

В І Й С Ь К О В О Г О К О М І С А РА М А К А Р І В С Ь К О Г О РА Й О Н Н О Г О
В І Й С Ь К О В О Г О К О М І С А Р І АТ У
4.02.2010 року
№8
смт. Макарів

ПРО ПРИЗОВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СТРОКОВУ
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ВЕСНОЮ 2010 РОКУ
1. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Указу Президента України від 29 жовтня 2009 р.
№ 879 / 2008 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову
військову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2010
році” провести призов громадян на строкову
військову службу весною 2010 року .
2. На призовну районну комісію для призову на строкову військову службу підлягають
усі громадяни 1992 року народження, яким
у період чергового призову виповниться 18
років, а також громадяни, які народились у
1985-1991 p.р., у яких закінчилась відстрочка
від призову, або не призвані раніше на строкову військову службу з різних обставин.
3. Усі громадяни, які підлягають призову на
строкову військову службу, зобов’язані прибути
на призовну дільницю за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе № 66 в зазначений час з документами, що вказані в особистих повістках.
Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу,
зобов’язані прибути в районний військовий ко-

місаріат 15 березня 2010 року маючи при собі
документи, які засвідчують особу.
4. Усі особи призовного віку, які підлягають
призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Макарівського
району, зобов’язані негайно повернутися до
місця постійного проживання та з’явитися у
районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
5. Громадяни, які ухиляються від призову
і не з’являються за повісткою до військового
комісаріату, несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством.
6. Керівники підприємств, установ, організацій, кооперативів та навчально-виховних
закладів, незалежно від підпорядкування і
форм власності зобов’язані викликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.
7. Наказ довести до всіх організацій, підприємств, установ, навчальних закладів району.
Михайло ПУГАЧ,
військовий комісар Макарівського
військового комісаріату,
підполковник.

АНДРІЙ ПОТРЕБУЄ
ВАШОЇ ДОПОМОГИ

Наприкінці 2008 року в с.Гавронщина трапилась жахлива подія: у результаті необережного поводження з вогнем 9-річних хлопців загорівся автомобіль. Під час пожежі Андрій Плевако знаходився у машині, внаслідок чого отримав 40% опіків тіла.
На сьогодні хлопчик перебуває у Київській міській клінічній лікарні №2. Йому потрібні
постійні операції з нарощування шкіри, а це потребує великих фінансових затрат.
Представництво ВГО «Громадянська позиція» збирає кошти на операцію Андрію та звертається до всіх небайдужих людей району з проханням допомогти повернути нормальне
життя 10-річному Андрійку. Його здоров’я та майбутнє залежить від кожного з нас.
З метою надання матеріальної допомоги ви можете звернутися до родичів
Андрія за тел. (093) 501-47-08, а також за адресою офісу «Громадянської позиції» – смт Макарів, вул. Пушкіна, 3, тел. (097) 555-85-87 або через наших
представників у вашому селі.
Олексій КОБА,
координатор «Громадянської позиції» в Макарівському районі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ТЕСТ НА ЯКІСТЬ

За словами головного технолога підприємства
Світлани Васюти, масло Яготинського маслозаводу
на 100 відсотків зроблене з натуральних вершків
без барвників, стабілізаторів і антибіотиків як консервантів. А ще тут пишаються натуральністю свого
молока, термін реалізації якого - всього три дні.
Проте
президент
науково-дослідного
центру незалежних експертиз
“Тест” Валентин Безрукий
вважає, що короткі терміни реалізації, зазначені на
упаковці, - ще не гарантія
якості. Хоч лабораторія
не знайшла у вищезазначеному молоці антибіотиків, але виявилася інша
халепа. “У Яготинському молоці ми знайшли
кишкову паличку, - попереджає він. - А в молоці
“Лукавиця” Обухівського
молокозаводу, в якого термін придатності також три
дні, - антибіотики”.
На яготинському підприємстві із звинуваченнями “Тесту” не погоджуються. “Не варто вірити
подібним даним. Швидше
всього, вони вигідні нашим
конкурентам, - говорить
С.Васюта. - Але спросто-

вувати подібну інформацію
ми не будемо. Плануємо
боротися за споживача
якістю своєї продукції”.
До речі, перевіряючі
не залишили без уваги і

конкурентів по молочній
сфері. Причому стосується
це не вітчизняних держорганів, а Єврокомісії з
охорони здоров’я і захисту прав споживачів Євросоюзу. За результатами її
перевірок (дані Держспоживстандарту), Канівський
маслосирзавод корпорації
“Клуб сиру”, Роменський

НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ ТА СЛУЖБА
В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Макарівський РВ ГУ МВС України в Київській області запрошує для направлення на денну форму навчання
до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх
справ України за державним замовленням громадян
України з числа осіб чоловічої та жіночої статі, які мають
повну загальну середню освіту, віком від 17 до 20 років
з подальшим проходженням служби в органах внутрішніх справ. Кандидатам на навчання надається можливість обирати для вступу будь-який навчальний заклад
МВС України за будь-якою спеціалізацією.
А також для проходження служби в Макарівському районному відділі запрошуємо осіб чоловічої статі, які мають
повну загальну середню освіту, середньо-спеціальну та вищу
освіту (після проходження служби в Збройних силах України
та по закінченню військової кафедри навчального закладу).
Звертатись за адресою: смт. Макарів вул. Пушкіна, 4. Відділ кадрів, 49 кабінет. Тел.5-13-41.
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і Менський сирзаводи використовують молоко з
бактеріальним осеменінням вищедопустимих в ЄС
норм.
“Деякі виробники додають антибіотик хлорамфенікол (левоміцетин), що
заборонено українським
законодавством”, - пояснює голова Держкомітету
ветмедицини Петро Вербицький.
За словами експертів з Укрметртестстандарту, з 70 зразків масла і сиру, перевірених
ними в липні минулого
року, в 44-х фахівці виявили консерванти і
штучні барвники, яких
згідно з нормативами
і рецептурою бути не
повинно.
“Вершкове масло “Щодня” компанії Rainford і
“Прилуцьке” компанії “Фаворит” містили близько 30%
рослинного жиру, а “Дві корівки” компанії “Галичина”
- 25% пальмової олії (яких у
складі цих продуктів узагалі
не повинно бути).
Валерій БАРСЬКИЙ
(УКРІНФОРМ).

ЩОБ ВАШЕ
ОГОЛОШЕННЯ
АБО ВІТАННЯ
БУЛО
ОПУБЛІКОВАНЕ
В П’ЯТНИЦЮ,
ПОДАВАЙТЕ
ЙОГО
ДО СЕРЕДИ.

ТЕЛ. 5 - 1 4 - 9 8 .

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС !!!
ПРАГНЕШ ЗРОБИТИ КАР’ЄРУ?
ХОЧЕШ ВПЛИВАТИ НА
РІШЕННЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ?

Заповни анкету та стань учасником Програми молодіжного стажування в міських та районних радах Київської області!
Програма має на меті залучити в місцеві органи влади нове
покоління фахівців та надати молоді можливість набути практичного досвіду у роботі органів місцевого самоврядування.
Кандидати, які успішно пройшли конкурсний відбір, будуть направлені на стажування, під час якого тісно співпрацюватимуть з депутатами міських та районних рад Київської області, працівниками виконавчих комітетів міських та районних адміністрацій.
Крім того, вони додатково пройдуть спеціальний курс тренінгів та
навчальних семінарів.
Після успішного проходження стажування випускники Програми
отримають рекомендаційні листи та сертифікати про участь у Програмі молодіжного стажування, а також будуть занесені до кадрового та
партійного резерву Блоку Віталія Кличка.
Прийом документів триває з 1 лютого 2010 року.

Про умови участі в Програмі та зразок аплікаційної форми
можна знайти на сайті: klichko-obl.kiev.ua
або зателефонувавши 044-229-93-71.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ У МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
- завідувача сектором державної інспекції з контролю за
використанням та охороною земель управління.

Вимоги: освіта вища - землевпорядкування та кадастр, стаж роботи за фахом не
менше 4 років, стаж роботи в державній службі не менше 3 років;

- головного спеціаліста сектора державної інспекції
з контролю за використанням та охороною земель управління.

Вимоги: освіта вища - землевпорядкування та кадастр, стаж роботи за фахом не
менше 3 років, стаж роботи в державній службі не менше 2 років;

- провідного спеціаліста сектора інформаційних технологій
та технічного захисту інформації управління.

Вимоги: землевпорядкування та кадастр, стаж роботи
років, стаж роботи в державній службі не менше 2 років;

за фахом не менше З

- спеціаліста І категорії відділу землеустрою
та охорони земель управління.

Вимоги: освіта вища - землевпорядкування та кадастр, стаж роботи за фахом не
менше 2 років, стаж роботи в державній службі не менше 1 року.

С М Т М А К А Р І В , В УЛ . К О Т О В С Ь К О Г О , 1 8 .
ТЕЛЕФОН - 5-13-48.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „МАКАГРОТЕХ”

(Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 107)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 березня 2010 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 та секретаря зборів;
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009
рік та основні напрямки діяльності на 2010 рік;
3. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії;
4. Затвердження результатів діяльності та фінансової звітності товариства за 2009 рік,
порядку розподілу прибутку (покриття збитків);
5. Прийняття рішення про форму існування акцій.
6. Затвердження Статуту акціонерного товариства «Макагротех» в новій редакції у зв’язку
з приведенням його у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»;
7. Затвердження внутрішніх документів товариства, які відповідають вимогам Закону
України «Про акціонерні товариства» (Положення про загальні збори; Положення про наглядову раду; Положення про виконавчий орган акціонерного товариства; Положення про
ревізійну комісію; інші внутрішні документи товариства).
Найменування показника

Один.
виміру
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
шт.

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси / готова продукція
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Неперекриті збитки
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій
Кількість власних акцій, викуплених
протягом звітного періоду
шт.
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом звітного періоду тис. грн.
Чисельність працівників на кінець періоду
осіб

Період
2008
2009
2866.5
2899.8
4948.5
4948.5
252.9/29.5
250.6/29.3
188.0
252.4
2.5
85.0
-1537.7
-1540.1
2528.0
2525.6
52.3
52.3
338.5
374.2
-249.0
-2.3
4981.0
4981.0
-

-

29

35

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 права акціонера.
Пропозиції акціонерів щодо доповнень порядку денного приймаються правлінням товариства до розгляду не пізніше як за 30 днів до дня проведення зборів.
Про способи внесення пропозицій можна дізнатися за телефонами:
(04578) 3-36-43, 3-36-39.
Правління товариства.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ

Із ювілейною датою - 80-річчям від Дня народження сердечно поздоровляємо ветеранів:
КОЛОСА Михайла Григоровича з Кодри,
ПАНЧЕНКО Ольгу Силантіївну з Лишні,
БОРУШЕНКО Марію Леонідівну з Соснівки,
ТОКАР Ганну Потапівну з Юрова,
ІВАНЧЕНКА Івана Федоровича з Чорногородки,
ЛІХИЦЬКУ Катерину Олександрівну та
ЗАЙЧЕНКО Софію Андріївну з Королівки.
Шановні ювіляри! Хай у цьому році Вам
світить сонце щастя і радості, щоб в родинах Ваших велося тільки на добро, здоров’я,
на мир і злагоду, на благополуччя і достаток.
Хай повниться Ваше життя сердечним теплом і любов’ю рідних та близьких людей.
Спокійного Вам довголіття.
З повагою президія районної
організації ветеранів України.

*****

Дирекція та весь колектив СТОВ “Зоря”
с. Соснівка сердечно поздоровляють із золотою датою - 50-річчям від Дня народження (14
лютого) механізатора
І в а н а І в а н о в и ча СИ Д О Р Е Н К А .
Щиро зичимо: щоб щасливо Вам
жилося, все задумане збулося, щоб душею не старіли і ніколи не хворіли. Хай
здоров’я буде в тілі, руки не болять умілі,
хай рокам не буде ліку - довгого Вам віку.

*****

З нагоди ювілейного 45-річчя від Дня народження
(11 лютого) адресуємо найщиріші привітання працівнику ферми СТОВ “Зоря” с. Соснівка
Сергію Миколайовичу ПРАВДИВОМУ.
Тож з такої нагоди дирекція та колектив товариства бажають йому міцного
здоров’я, щастя й радості, бадьорості і
сили, в роботі - успіху й терпіння, у справах
- вічного горіння, в сім’ї - уваги і тепла!

*****

Колектив Королівської ЗОШ щиро вітає з 45річчям від Дня народження вчительку української
мови та літератури
ЗДАНОВИЧ Валентину Григорівну.
Бажаємо Вам благополуччя, достатку, сімейного щастя, сонячного настрою
на кожен день і якнайбільше добра. Хай
Ваша самовіддана праця повертається до
Вас теплом дитячих душ, які Ви плекаєте,
здоров’ям і силою на довгі роки.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

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

Шановний КОЦЮБА Василь Степанович!
Прийміть щирі вітання з нагоди
славної ювілейної дати - 50-річчя від
Дня народження, яке Ви будете святкувати 14 лютого.
Ми маємо за щастя працювати разом з вами, бути свідками невичерпної
творчої енергії та наснаги, професійного самовдосконалення, з яким Ви
нерозлучні на посаді директора Борівського НВО.
Своїм ставленням до роботи Ви сприяєте зростанню
поваги до нашого колективу. Ваш особистий приклад
надихає кожного з нас на оптимістичне ставлення до
роботи та особистого життя.
Років та років бажаєм прожити,
Хай вони будуть здоров’ям налиті,
Заквітчані шаною, миром, любов’ю,
Щастям і радістю, успіхом новим.
Піснею в хаті, жайвором в житі,
Щоб серцю хотілось жити й любити.
З глибокою повагою працівники
Борівського НВО ЗОШ І-ІІ ступенів.

*****
16 лютого буде відзначати ювілейне 30-річчя від
Дня народження кухар СТОВ “Зоря” с. Соснівка
ЮЗКЕВИЧ Катерина Олександрівна.
Від щирого серця зичимо Вам квітучої долі, ніжності, добра, тепла, миру, злагоди. Міцного Вам здоров’я, святкового настрою
та благополуччя. Хай цей прекрасний
ювілей Вам смутку не нагонить, хай радість, щастя і любов в Ваш дім завжди
заходять!
Дирекція і колектив товариства.

*****

Дорогу мамочку, дружину, донечку, невістку, художнього модельєра з трикотажу
ЧАЙКОВСЬКУ Ганну Едуардівну
усім теплом наших сердець вітаємо з 30річчям від Дня народження. Щиро зичимо
міцного здоров’я, щастя, радості, любові,
весни, тепла, добра, творчих успіхів та
здійснення бажань.
З любов’ю діти, чоловік та батьки.

ПП ЧУМАК ПРОПОНУЄ ШИРОКИЙ ВИБІР
БЛАНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ,
А ТАКОЖ РІЗНОМАНІТНІ КАНЦТОВАРИ.

Адреса: смт Бородянка, вул. Леніна, 232, 2 поверх.

ТЕЛЕФОНИ: (067) 69-59-969, (04577) 5-14-65.
ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

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

ВПЕРШЕ В МАКАРОВІ!

ЗДОРОВ’Я, СІМ’Я
ТА БІБЛІЙНІ ВІДКРИТТЯ...

Щоденно з 20 лютого по 14 березня 2010
року запрошуємо жителів селища та навколишніх сіл відвідати неповторну програму:

“Таємниці Царства Божого”
в будинку культури за адресою: смт Макарів,
вул. Фрунзе, 27. Початок - о 15.00 та 18.00.
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15 лютого відзначають 35-річчя подружнього
життя наші дорогі батьки
Петро Володимирович
та Ма рі я Іллі вна КОВАЛ І.
Тож з такої нагоди щиро вітаємо їх і бажаємо добра, тепла, миру,
злагоди, любові та щастя.
35 Ви удвох крокували,
Переповнені світлих надій,
Перешкод подолали чимало
На життєвій стежині своїй.
Нехай же зима ця чудова
Вам здоров’я й достаток несе,
Від душі зичим в парі зустріти
Ще й весілля своє золоте!
Син Віктор, невістка Олена
та внучка Марина.

М А К А Р І В С Ь К А С Е Л И Щ Н А РА Д А
ТА РА Й О Н Н А О Р ГА Н І З А Ц І Я
В Е Т Е РА Н І В АФ ГА Н І С ТА Н У
запрошують на вечір пам’яті до 21-ї річниці виведення радянських військ з території
Демократичної Республіки Афганістан

«МИ ПАМ’ЯТАЄМО»

за участю лауреата міжнародної премії військовопатріотичної пісні «Солдаты мира XXI века»

ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ «КОНТИНГЕНТ»

(м. Лубни Полтавської області), який відбудеться 16 лютого 2010 року в районному будинку
культури. Початок о 16 годині.
Вхід вільний.

ТОВ “НДПІРП” НАДАЄ ПОСЛУГИ

із землевпорядних робіт та консультації щодо вирішення земельних питань.
смт Макарів, вул. Фрунзе, 52-А
(торговий центр “Олімп”).

ТЕЛЕФОНИ: 6-07-88; 067-182-15-53.
ПРОДАЖ КВІТІВ ТА ВАЗОНІВ.
ВЕЛИКИЙ ВИБІР НА ЗАМОВЛЕННЯ.
смт Макарів, вул.
Б.Хмельницького, 9, офісноторговий комплекс “Статус”
(біля пожежної частини).
Працюємо без вихідних
з 8.00 до 20.00.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК
067-218-82-55.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 097-742-20-80.

“УКРАГРОКОМ”

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ
П Р И М І Щ Е Н Н Я Д Л Я О Ф І С У.

ДОБРИВА

Тел.: 6-06-99; 067-763-43-53. Юлія.

” МІНЕРАЛЬНІ
виробництва
України та Росії.

” МІКРОДОБРИВА

“НУТРІВАНТИ ПЛЮС“.
” ЗАСОБИ
ЗАХИСТУ РОСЛИН
компанії “УКРАВІТ“ та ін.

Макарів, вул. Фрунзе, 22 (біля прокуратури).

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

ТЕЛ.: 097-618-60-16.
Віктор Скрипник.

ПРОДАЮ хату в селі Колонщина по вулиці 1-го
Травня, 19. Земельна ділянка - 0,41 га. Телефон 096-451-82-68.

ПП “НАТАЛ-ТРЕЙД“

НАЙМУ будинок у Макарівському районі на
тривалий термін. Телефони: 063-689-70-56;
093-571-99-44.

В програмі:

ДЛЯ ТИХ, ХТО СЬОГОДНІ ЗДОРОВИЙ ЧИ ХВОРИЙ,
на свої семінари Вас запрошує фахівець з профілактичної медицини,
випускниця Вайвулдського інституту здоров’я (США, штат Джорджія),
інструктор санаторію “Наш Дім” (Вінницька обл., с. Нові Обіходи)
Оксана КОЛІСНИК.

Колектив Наливайківського НВО висловлює глибоке співчуття заступнику директора з навчальновиховної роботи Стукало Тетяні Василівні з приводу
тяжкої втрати - смерті батька.

КРАСИВА ЛЮБОВ

Виконком Чорногородської сільської ради висловлює щире співчуття члену виконкому Батраку Олександру Володимировичу з приводу передчасної
смерті тещі.

Консультації та семінари з сімейних і дошлюбних відносин проводить
випускник НЮФ Харківського державного педагогічного університету ім.
Г.С.Сковороди, співпрацівник всеукраїнського благодійного фонду “Краще життя” Віталій КОЛІСНИК.

ТАЄМНИЦІ БІБЛІЇ

Лекції проводить фахівець з богослов’я, випускник Заокської
Духовної академії (смт Заокський, Росія), магістр богослов’я
Володимир ВЕЛЕЧУК.
Лекції супроводжуються унікальними слайдами та відеосюжетами.
На вас чекають приємні сюрпризи та подарунки.

Великокарашинська
сільська рада висловлює глибоке співчуття
члену виконкому Деркач Ользі Іванівні з
приводу тяжкого горя
- передчасної смерті
сина Володимира.

Колектив Чорногородської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює
глибоке співчуття вчительці іноземної мови Батрак
Тетяні Петрівні з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті матері.
Колектив Великокарашинської ЗОШ висловлює
глибоке співчуття вчительці Деркач Ользі Іванівні
з приводу тяжкого горя - передчасної смерті сина
Володимира.
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ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04)
Це перiод напруженостi
почуттiв, коли можуть несподiвано спливти сексуальнi
i фiнансовi проблеми i постають ребром питання влади i кохання. У цей час слiд ретельно уникати ревнощiв, сiмейних сварок,
конфлiктiв на роботi i таких ситуацiй,
де можливе здирство. Цей перiод
часто супроводить пiдвищене прагнення до спокiйного i природного
способу життя, якому заважають
реалiзуватися навколишнi побутовi,
соцiальнi або полiтичнi умови. В цей
час присутнiй недолiк розумiння
емоцiй iнших людей, що деколи веде
до надмiрної вимогливостi i низького рiвня вiдносин.
Сприятливi днi: 16, 20;
несприятливi: 19.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Гарний настрiй i незвичайна рухливiсть. Добре в цей
перiод придiлити увагу своєму одягу, побуту, а головне
- харчуванню й оздоровчим заходам.
Корисні прогулянки, кисневi ванни, перебування на свiжому повiтрi,
провiтрювання примiщення. Все повинно дихати: ваше обличчя, тiло,
одяг, квартира. Краще вживати тiльки
легку їжу i цiлющу воду. Хороший
перiод для спiльних iнтелектуальних
занять з членами сiм`ї, розвиваючих
iгор з дiтьми. Можливий прихiд гостей, що примушує вас до швидкого
приготування їжi.
Сприятливi днi: 17, 19;
несприятливi: 20.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вас
може
вiдвiдати
несподiваний успiх у справах, прибуток вiд тих справ,
на якi ви i не розраховували.
Можна ризикнути великими грошима, смiливо приймати неординарнi
рiшення. Можливо, сумнiвна людина
вам запропонує сумнiвну операцiю,
i тут вже вам вирiшувати. Взагалi,
перiод
сприятливий
для
будьяких проявiв дiлової i комерцiйної
активностi: для укладання оборудок
i договорiв, налагодження вiдносин з
керiвництвом, впливовими людьми,
для вiдвiдин офiцiйних iнстанцiй. Ви
можете отримати фiнансову допомогу для реалiзацiї нових проектiв.
Сприятливi днi: 19, 21;
несприятливi: 15.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
1 5 - 2 1 Л ЮТ О ГО 2 0 1 0 Р О К У
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Висока ефективнiсть працi,
вiдчутний прогрес у справах,
особливо в корпоративному
бiзнесi або полiтицi. Можлива
змiна характеру зайнятостi, стилю роботи, посадовi перемiщення. Iнтерес
до наукових дослiджень i рiзних
експериментiв, прагнення до реформ
у професiйнiй сферi i пiдприємництвi.
Хороший перiод для полiтикiв i
вiйськових, великих бiзнесменiв, вчених. Можливiсть умiлих, конструктивних крокiв у акцiонуваннi, фондах, у
вирiшеннi питань розподiлу прибутку, податкiв i мит, страховок, боргiв,
розпорядженнi великим капiталом.
Сприятливi днi: 18, 19;
несприятливi: 20.

14 ЛЮТОГО - ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Дуже зворушлива і дивовижна історія про католицького священика на ім’я Валентин, що йде корінням
у глибину віків, досі хвилює серця, особливо молоді. Заарештований за віру християнський проповідник, а
потім страчений, став заступником усіх закоханих. День святого Валентина відзначається в багатьох країнах
світу. Незважаючи на те, що ця традиція прийшла до нас порівняно недавно, вона сьогодні дуже популярна,
і не тільки серед молоді. Багато сімейних пар із стажем також прагнуть у цей день поздоровити один одного.

* * *

“Люблю” - ненароком
сказала душа,
І раптом відкрилася
до серцевини,
І морок журби вже її полиша,
І серце збивається
кожну хвилину.
І я вже біжу в снігову заметіль
Вишневого диво-казкового
цвіту,
Й не можу знайти вже
ніяких зусиль,
Щоб опір чинити.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Зустрiчi
з
неординарними людьми або друзями
втручаються у вашi плани.
Хороший перiод для придбання електронiки, оргтехнiки i засобiв
зв`язку, для модернiзацiї дiлової
сфери i стилю вiдносин у колективi i
з партнерами. Отримання потрiбної
iнформацiї, хороших вiстей. Сприятливим є вирiшення деяких фiнансових
питань. Прекрасний ефект дає будьякого роду розумова дiяльнiсть, складання iспитiв, отримання нових знань.
Встановлення нових корисних зв`язкiв
i вiдносин. Короткi поїздки представляють iнтерес i дають вигоду.
Сприятливi днi: 21;
несприятливi: 19.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Можливi великi вигоди при
володiннi великим капiталом
i нерухомiстю, а також при
створеннi власної справи. Всi
справи в цей перiод створюються на
тривалий термiн, все, що постiйне,
все, що вимагає планомiрної копiткої
роботи, знаходиться пiд сприятливою
дiєю. Пiдстава пiдприємств на тривалий термiн, страховка через придбання нерухомостi, будiвництво будинку,
придбання
сiльськогосподарських
угiдь або що-небудь подiбне повинне бути обов`язково зроблене в цей
перiод. Дiловi зв`язки, якi встановилися в цей час, будуть дуже цiнними для
майбутнього.
Сприятливi днi: 20;
несприятливi: 21.

РАК (22.06-22.07)
Справи, вiдкладенi на
тривалий перiод, у такi днi
можуть бути благополучно
вирiшенi. Таким же сприятливим цей перiод буде для планування довгострокових проектiв на
майбутнє, проте в цей час слiд бути
розсудливiшими, обачливiшими i
наполегливiшими. Для остаточного
успiшного завершення справи добре було б скористатися порадою
досвiдченого старшого товариша. Вдало здiйснюються звернення в офiцiйнi iнстанцiї. Цей перiод
вiдмiчений певним прогресом i в
матерiальному планi: вам вiддадуть
все, що виннi, але не бiльше того.
Сприятливi днi: 21;
несприятливi: 20.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Цей час зiбраностi почуттiв
i вироблення свого стилю, що
розташовує до творчостi i художньої майстерностi - ручних
виробiв, в`язання, вишивки i т.iн., а також будiвництва, дизайна i роботи по
будинку. Це супроводить прагнення
створити матерiальну базу i надiйно
забезпечити тили. Для цього перiоду
характерна зрiла оцiнка дiлових i
фiнансових проблем, здатнiсть до
серйозної роботи, створення великого фундаменту майбутнiх успiхiв.
Хороший перiод для змiцнення виробничої i фiнансової дисциплiни, облагородження i встановлення мiцних,
тривалих контактiв з партнерами i
товаришами по службi, начальством,
впливовими людьми.
Сприятливi днi: 16;
несприятливi: 21.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Хороша
органiзацiя
i
можливiсть успiшного планування в професiйнiй, громадськiй або адмiнiстративнiй
дiяльностi i в бiзнесi. Полiпшення
фiнансового i соцiального становища, але лише завдяки величезним
зусиллям з вашої сторони. Вдалий
перiод у корпоративному бiзнесi,
для
пiдписання
довгострокових
операцiй i контрактiв. Зростання
престижу i впливовостi, авторитету в спiвробiтникiв i прихильностi
керiвництва. Можливим є отримання покровителя.
Сприятливi днi: 16, 20;
несприятливi: 15.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Це невгомоннi днi, коли кипить ментальна енергiя i спрацьовує комерцiйний iнстинкт.
Вони вдалi для початку нових справ, а також занять спортом.
Здатнiсть динамiчного планування,
координацiї дiй i заповзятливiсть у
спiлкуваннi з колегами i дiловими
партнерами допоможуть вам. Вашi
iнiцiативи будуть оцiненi гiдно. Хороший
перiод для переговорiв, обговорення
подальшої стратегiї роботи. Максимум
контактiв, можливi вдалi дiловi поїздки.
Перiод сприятливий для пiдписання короткочасних контрактiв.
Сприятливi днi: 21;
несприятливi: 20.

ДIВА (24.08-23.09)
З`являється настрiй на
боротьбу, пристрасне прагнення до здiйснення поставленої мети. Дiючи в той же час
абсолютно спонтанно, ви долаєте всi
перешкоди. У партнерствi i любовi
ви рiшуче i впевнено визначаєте напрям до мети. Оскiльки постiйно дiєте
за власним розсудом i не пiддаєтеся
жодному впливу iнших, то на своїх
близьких людей ви впливатимете, як
особливо сильна i приваблива особа.
Якiсть лiдера, що вiдкрито виявляється, створить пошану до себе i набуде
нових послiдовникiв.
Сприятливi днi: 19, 21;
несприятливi: 17.

РИБИ (20.02-20.03)
У цей перiод сильнiше
повиннi проявитися такi риси
вдачi, як терпiння, витримка
i цiлеспрямованiсть, а також
непохитнiсть i твердiсть у ставленнi
до власної персони i до iнших людей.
Зав`язанi протягом цього перiоду контакти будуть глибокими i тривалими.
Цей перiод особливо сприятливий
для навчання i для її завершення, а також для всiх операцiй, що стосуються
володiння землею, корисних копалини
i предметiв, що мають тверду вартiсть.
Змiна професiї обiцяє майбутнє
полiпшення становища.
Сприятливi днi: 17, 20;
несприятливi: немає.
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Все ближче хвилина
сподівана та,
Все ширші стають
недовірливі очі...
Це паросток світла
в душі пророста,
Це ніжність нечувана
в серці хлюпоче.

КОХАННЯ
Воно приходить
непомітно,
Розгойдує свічадо снів,
Як місяць, що
мрійливо блисне, –
І по воді проллє свій спів.
Немов лілея сумноока
Його задумлива душа –
Зустрінеш раптом,
ненароком, –

Мов наполохане лоша,
Шугне у ворушливий
натовп,
Надійну схованку сумну,
І вимагатиме шукати
Бентежну квітку потайну.
Знаходити і покидати,
Щоб знову переймати
мить,

Щоб їй всього себе віддати,
Розплутавши химерну сіть.
Аж доки вихопиться
з шуму
Прекрасний, присмирілий
кінь,
І сам, над річкою, в задумі,
Зіп’є з очей надмірну
синь...

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

15 ЛЮТОГО – СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ

ПІВЕНЬ НАП’ЄТЬСЯ З КАЛЮЖІ – ЖДИ СТУЖІ
«Хоч іще лютує хурделиця, сипле снігом зима,
але з кожним днем слабішають її сили. А з 15 лютого в зимові володіння починає вступати березень.
Зима вулиці замітає, але в повітрі вже пахне весною» – такими словами розпочався урок народознавства в районній бібліотеці для дітей. Читачі різного віку, що були присутні в читальній залі, почули
про стрітення – як обрядове і давнє християнське
свято.
На сороковий день по
народженню Ісуса Христа, Богоматір разом з
Іосифом принесла свого
сина до Єрусалимського
храму – так велів закон
Мойсеїв: кожен первісток
чоловічої статі на сороковий день від народження
має бути посвячений Богові. На той час у Єрусалимі жив праведник Симеон. Від Духа Святого
йому був знак: поки не
побачить Спасителя – не
помре. Симеон благословив Матір та немовля
і мовив пророчі слова:
«Нині відпускаєш, Владико, раба Твого за словом
твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє».
Ці слова збулись. Ісус Христос дав людям новий
закон благодаті й любові. Й саме на честь зустрічі
праведники з Всевишнім названо свято Стрітенням (від «стріти»).
На Стрітення Господнє зима погрожує морозом,
віхолою, а літо – теплом, сонцем, дощем і громом.
Тому в давнину це свято називали Громниці. Коли
наставав весняний зимобор, пильно стежили наші
пращури-хлібороби за погодою.
На Стрітення відлига – слід чекати ранньої і теплої весни, йде сніг – весна буде з дощами й затяжна, а коли повіє заметіль – пізньою та холодною.
Якщо в цей день не визирає сонце – ще вдарять
морози.
Посвячену на стрітення воду, як повелося з давнини, набирають у нову, ще не вживану посудину.
Ця вода вважається цілющою. Колись нею лікува-
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ли рани, пили, щоб ніяка хвороба не вхопила. А ще
ніби ця вода допомагає від пристріту – хвороби,
що її спричинило «зле око». Стрітеньською водою
також кропили воїнів, що йшли на війну, чумаків
перед подорожжю у Крим по сіль. Лили в пійло коровам, пасічники кропили нею вулики, господарі
худобу перед першим випасом.
А от освячена свічка, вважалося, збереже ниву
від пожежі, грому-граду,
від бурі, весняної повені
й урожай буде зібрано
вчасно.
Слухаючи розповідь,
діти згадували і називали прислів’я і приказки,
народні повір’я і прикмети, що характеризують день зустрічі зими з
весною: «Ясна погода у
цей день віщує добрий
урожай у полі», «Тиха
– радість пасічникові
несе», «Вітер – погана
ознака для садівників».
А ще кажуть: «Півень
нап’ється води з калюжі
– жди скоро стужі».
Тож краще нехай мороз калюжі заморозить. І
хоч на Стрітення зима з весною змагаються, та не
треба, щоб хтось із них переміг. Адже в природі має
бути гармонія.
А взагалі, як у мирі житимуть зима з весною, так
у мирі житимуть і люди.
Про традиції стрітення, прикмети, народну
мудрість розповідають книги В.Скуратівського,
О.Воропая, С.Філоненко, а також твори українських класиків.
У кінці всім побажали благополуччя в оселях,
здоров’я, щастя всюди і завжди. За традицією, запалюючи свічки, промовляють такі слова:
Свічками на двері,
Свічками до вікон,
Свічками до стелі,
Вийди, зло, з цієї оселі!
Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча районною бібліотекою для дітей.
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