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ВІКТОР ЯНУКОВИЧ - ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Віктор Янукович 25 лютого склав присягу на вірність
українському народу і офіційно вступив на посаду Президента України.
Присягу було складено на
урочистому засіданні у Верховній Раді, присвяченому
процедурі інавгурації. Згідно
з процедурою церемонії, на
початку засідання глава Центрвиборчкому
Володимир
Шаповал зачитав офіційні результати президентських виборів.
Потім новообраний глава держави склав присягу. За
Конституцією,
новообраний
Президент поклявся всіма своїми справами захищати суверенітет і незалежність України.
Він поклявся піклуватися
про благо країни і благополуччя українців, дотримуватися Конституції й законів і
виконувати свої обов’язки в
інтересах усіх співвітчизників,
а також підвищувати авторитет України у світі.
Після виголошення присяги голова Конституційного

суду вручив Президентові булаву, штандарт та інші символи президентської влади, а
також свідоцтво Президента
України і посвідчення глави
української держави.
Після цього Янукович виступив зі зверненням до Верховної Ради.
Перед інавгурацією Янукович відвідав молебень у

ПРОТИПАВОДКОВІ ЗАХОДИ

19 лютого перший заступник голови райдержадміністрації С.Грамушняк провів засідання районної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо готовності підприємств, організацій
та служб району до пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2010 році на території району
і запобігання виникненню та поширенню інфекційних
хвороб і забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення під час пропуску льодоходу,
весняної повені та дощових паводків.
З цього ж дня розпочав свою роботу Макарівський районний штаб з недопущення надзвичайних
ситуацій в районі, у зв’язку з можливістю виникнення повені та підтоплення окремих садиб у населених
пунктах району.
Інф. “М.в.“.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

У районному центрі зайнятості відбувся “День відкритих дверей”. Метою його проведення стало бажання
ще більше розкрити населенню можливості центру зайнятості. На цей захід запросили представників управління Пенсійного фонду України в Макарівському районі,
зокрема, О.С.Хохлюк, О.М.Валеуцьку та заступника начальника управління праці й соціального захисту населення О.В.Кульчицьку.
Відбувся семінар для громадян передпенсійного віку
та жінок, які мають дітей. Їх проконсультували, як можна
їм отримати соціальну допомогу в управлінні праці та соціального захисту населення, який порядок оформлення
пенсій і т. д. У багатьох із них виникли запитання, на які
наші спеціалісти дали грунтовні відповіді.
На цей захід запросили й учнів 10 класу Макарівської ЗОШ №2. Діти завітали разом із директором школи
Н.В.Ащенко. Для юних гостей ми влаштували невеличку екскурсію по центру зайнятості. Хлопчики та дівчатка ознайомилися з переліком папок професій, яких у
центрі зайнятості 160. Перед школярами виступила начальник управління сім’ї та молоді райдержадміністрації
О.М.Мельніченко.
Найбільше сподобалося учням та викликало у них зацікавленість анкетування, яке провели директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді
В.О.Васильєва та заступник начальника відділу надання
послуг з працевлаштування Л.О.Мазепа. Ці анкети будуть опрацьовані та передані в школу.
Валентина ХАЛІМАНЧУК,
директор центру зайнятості.

Києво-Печерській Лаврі, де
патріарх Московський і Всієї
Русі Кирило благословив його
на президентство.
В урочистому засіданні
Верховної Ради взяли участь
чотири фракції Верховної
Ради, окрім фракції БЮТ. Також
для участі в офіційній церемонії інавгурації В.Януковича у
Раду прибули 11 глав інозем-

них держав, 4 голови урядів,
4 голови парламентів, високі
представники
міжнародних
організацій, а також керівники
зовнішньополітичних відомств
від 15 держав.
Президент України Віктор
Янукович після церемонії
інавгурації у Верховній Раді
розповів про свої плани та
першочергові завдання на
посаді глави держави.
Янукович зазначив, що
має план антикризових дій.
“Державу можна врятувати від
колапсу, я знаю, що і як слід
зробити”, - підкреслив він. - “Я
закликаю Верховну Раду підтримати мої зусилля, спрямовані на створення прозорої
ефективної системи державного управління, здатної працювати з Президентом у синхронному режимі. Парламент
– це місце для дискусій, для
сильної опозиції, яка повинна
контролювати дії уряду і Президента. Але в першу чергу це
місце для сильної і стабільної
парламентської більшості”, додав Президент.

НАГОРОДА
ПЕДАГОГУ

Не один рік присвятив навчанню дітей В.О.Гартфіль.
Нині він опікується всіма
шкільними та дошкільними навчальними закладами
району. Одним із головних
завдань у його роботі є забезпечення стабільності в діяльності навчальних закладів
та досягнення позитивних
зрушень у навчанні та вихованні дітей.
Його професійне кредо
«Керувати – значить спонукати до успіху інших». Він намагається досягнути максимальних результатів відносно
кадрового забезпечення, рівня методичної роботи, контролю, керівництва та навчальних показників у школярів.
Нещодавно начальник Головного управління освіти і
науки Київської обласної державної адміністрації Віктор
Григорович Бутник вручив медаль «Василя Сухомлинського» від імені міністерства освіти і науки України за розвиток
шкільної освіти начальнику
відділу освіти райдержадміністрації Віктору Омеляновичу
Гартфілю.

ІЗ ЗУСТРІЧІ ЗА «КРУГЛИМ СТОЛОМ» У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКЛИКАЮЧИ ДО ТОЛЕРАНТНОСТІ,
КОЖЕН ВІДСТОЮВАВ СВОЇ ІНТЕРЕСИ

Життєдіяльність населеного пункту залежить від
багатьох соціальних чинників і один з них є рівень надання комунальних послуг населенню відповідними
службами, який координує, контролює орган місцевого
самоврядування. Виконання робіт з благоустрою селища Макарів, обслуговування багатоквартирних житлових будинків в основному лягає на районне виробниче
управління житлово-комунального господарства.
Про
ефективність
співпраці
Макарівської
селищної ради та цього підприємства саме
йшла мова на зустрічі за
«круглим столом», яку
провів заступник голови райдержадміністрації
П.І. Левковський спільно з начальником відділу
житлово-комунального
господарства райдержадміністрації О.В. Підоріною.
Адже райдержадміністрація опікується фінансовоекономічним
станом
підприємства
районної
комунальної власності та
благоустроєм
«столиці»
нашого району. На зустріч
були запрошені керівники
та працівники селищної
ради, ВУЖКГ, деяких установ райцентру.
Відкриваючи її, П.І. Левковський закликав обидві
сторони, перш за все, до
толерантності. І не безпідставно. В подальшому,
в ході обговорення наболілих питань, відчувалося,
що між селищною радою
та комунальною службою
не завжди панує взаєморозуміння. Проте хоч не
хоч, а їм співпрацювати доводиться.

Селищний
голова
Г.П.Здольник коротко ознайомив учасників зустрічі
з досягненнями останніх
років (тобто за період його
роботи на цій посаді). Він
відзначив, що повністю газифіковано населені пункти, що входять до складу
Макарівської
селищної
ради, відновлено освітлення у райцентрі, чимало
зроблено у плані впорядкування доріг, благоустрою,
зокрема Макарова. Кошти
виділялись як з державного бюджету, так залучались
і спонсорські. Щодо співпраці органу місцевого самоврядування з районним
виробничим управлінням
житлово-комунального
господарства, то, зазначив він, селищна рада з
року в рік виконує свої
зобов’язання
перед
ВУЖКГ, розраховуючись
за виконані ним роботи. У
2006 році було профінансовано відповідно передбачених у бюджеті коштів
на 100%, у 2007-му – на
135%, у 2008 – на 481%
(цього року для господарства були придбані трактор Т-30 та автомобіль
для ритуальних послуг).

Цьогорічна сніжна зима
збільшила обсяги робіт з
очищенням доріг, що потребувало додаткових затрат (хоча, правду кажучи,
йдучи нашими вулицями,
не скажеш, що чистились
пішохідні доріжки).
- Та, незважаючи на
невиконання
селищного бюджету в минулому
кризовому році, - сказав
Г.П.Здольник, - селищній
раді вдалося не лише забезпечити стовідсоткове
фінансування ВУЖКГ, а й
додати 7 відсотків.
На протиріччя виступу
селищного голови начальник комунального підприємства А.В.Соломенко іншої думки.
- Роботи ми виконували, - сказав він, - а, отже,
селищна рада має компенсувати затрати, які понесло підприємство.
2009 рік для ВУЖКГ
став збитковим. Керівник
дав пояснення чому. Одна з
головних причин – невідповідність діючих тарифів на
послуги експлуатаційним
затратам
підприємства
(відшкодування становить
40%). До речі, в Київській
області лише два райони,
в т.ч. й наш, досі працюють
за старими тарифами).
Ще восени минулого
року ВУЖКГ розробило
проект відповідного регуляторного акта щодо
перегляду тарифів на комунальні послуги й подало до виконкому селищної

ради. Позитивне рішення
виконкому було відмінено
сесією, оскільки не було
витримано діючої процедури, зокрема не провели
громадські слухання. Допущену помилку виправили. Селищна рада спільно
з ВУЖКГ їх провели. Здавалося, тепер ніщо не заважає затвердженню нових тарифів, але «маленька
дрібниця» стала на заваді
цьому – не були оформлені протоколи громадських
слухань, що у компетенції
селищної ради…
Селищний голова заперечив звинувачення на
свою адресу та зазначив,
що рішення щодо затвердження тарифів у 2008 та
2009 роках про підвищення тарифів скасовано селищною радою у зв’язку з
недотриманням ВУЖКГ вимог чинного регуляторного законодавства, а саме:
опублікування регуляторного акта відбулося не
за підписом розробника,
тобто ВУЖКГ, а селищного
голови, не було опубліковано звіт, не надано висновку інспекції з цін Київської
області на їх відповідність
щодо собівартості.
Заганяє ВУЖКГ у боргову яму і значна заборгованість населення за послуги
з утримання багатоквартирного житлового фонду
та прибудинкової території. Станом на 1.02.2010 р.
вона становить 512 тисяч
гривень.
СТОР. 3.
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У районі діють програми підтримки молоді та сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, відпочинку та оздоровлення дітей. Щоб дізнатися більш детально
про їх реалізацію наш кореспондент звернулася до заступника голови райдержадміністрації Олега Майстренка.
– Минулого року проведено
чергову паспортизацію багатодітних сімей району, – розповідає Олег Миколайович, – поновлено соціальні паспорти на
сім’ї та банк даних. На 1 січня
2010 року їх налічується 336 (у
них 1148 дітей), у тому числі 33
сім’ї, які мають на вихованні
п’ять і більше дітей. Багатодітні
родини, малозабезпечені отримують соціальну допомогу, житлові субсидії.
Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ведеться ще банк сімей, які
опинились у складних життєвих
обставинах. Так на сьогодні їх
312. Нині під соціальним супроводом районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді перебуває 29 родин, які
опинилися у складних життєвих
обставинах, в тому числі 4 багатодітні та 19 неповних.
Райдержадміністрацією надано управлінню праці та соціального захисту населення, автотранспортним підприємствам,
зв’язку, водо-, тепло-, газо-,
електропостачання та надавачам житлово-комунальних послуг списки багатодітних сімей,
які перебувають на обліку в відділі у справах сім’ї та молоді, для
нарахування пільгової оплати за
житлово-комунальні послуги, на
безоплатний проїзд транспортом та послуги зв’язку відповідно
до Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального
захисту багатодітних сімей».
Підтримка багатодітних сімей та надання їм матеріальної
допомоги, визначені у районних
програмах підтримки сім’ї на
2008-2010 роки та «Матеріальна
допомога». Згідно з розпорядженнями голови райдержадміністрації В.М.Горбика матеріальну допомогу надано продуктами
харчування та товарами промислової групи 31 багатодітній сім’ї,

одноразову грошову допомогу
– 116, на загальну суму 37,9 тис.
грн., що підтримало соціальнопобутовий стан родин.
Завдяки тісній співпраці райдержадміністрації з благодійною
асоціацією «Арієте» (Італія, Неаполь) у рамках проекту «Під-
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кримінації, утвердження рівності
прав жінок і чоловіків (бесіди, семінари, розповсюдження буклетів, телетрансляція; відеороликів,
публікації у районній газеті). До
їх проведення залучалися фахівці районного управління юстиції,
районного відділу міліції, районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді та представники громадської організації
«Центр духовного, культурного та
ділового розвитку» і ПБО «Надія і
житло для дітей» в Україні.

них органів – міліції, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, відділу у справах сім’ї та
молоді та служби у справах дітей
райдержадміністрації.
– Одним із найважливіших
стратегічних завдань нашої держави у забезпеченні соціального
захисту дитинства є реалізація
їх права на оздоровлення та відпочинок. Які заходи проводяться
для охоплення оздоровчими послугами дітей, чи створюються
належні умови відпочинку та їх

У РАМКАХ ЗАКОНУ Й ДОБРОТИ
тримка на відстані» двічі на рік
на банківські рахунки 8 сімей з
дітьми перераховується грошова допомога у сумі 1,5 тис. грн.
кожній.
– У районі є багатодітні родини. Скільки у нас проживає жінок,
яким присвоєно звання «Матигероїня»?
– Відділ у справах сім’ї та
молоді райдержадміністрації займається підготовкою та формуванням пакету документів
претендентів на почесне звання
України «Мати-героїня». Нині у
районі проживає 102 жінки, яким
присвоєне почесне звання України «Мати-героїня» у 2004-2010
роках. З 2008 року до Київської
облдержадміністрації направлені клопотання про присвоєння
почесного звання України «Матигероїня» ще 47 жінкам.
У рамках проведення Всеукраїнської акції «Я пишаюсь, я тато!»
на обласному рівні Г.В.Жолудєва,
мешканця Макарова, який самостійно виховує трьох дітей, нагороджено почесною грамотою
голови Київської обласної державної адміністрації.
– Як реалізується у районі
державна політика стосовно жінок, чи впроваджується гендерна рівність?
–
Постійно
проводиться відповідна інформаційнопросвітницька робота з метою
привернення уваги громадськості до проблем подолання насильства в сім’ї, торгівлі людьми та
будь-яких проявів гендерної дис-

ЯКА ДОЛЯ ОЧІКУЄ
ГРИВНЮ В ЦЬОМУ РОЦІ?

Стабільність українських грошей залежатиме від
кількох чинників: держбюджету, відновлення економічного зростання, відновлення експорту і величини інфляції,
вважає керівник групи радників голови Національного
банку України Валерій Литвицький. “Все залежатиме від
того, наскільки реалістичним буде держбюджет. Чи пере-

твориться технічне відновлення економіки у фактичне, чи
закріпляться тенденції пожвавлення експорту, які ми спостерігали наприкінці 2009 - початку 2010 років, чи буде
відкат попиту на ринках металу, хімічної продукції”, - наголосив експерт. Якщо інфляція буде хоча б приблизно на
рівні минулого року, підкреслив він, то і курс буде на тому
ж рівні, і навіть з тенденцією до посилення.
Керівник групи радників голови Національного банку
України назвав і чинник відновлення співробітництва з
МВФ. “Новому уряду не вдасться уникнути зовнішніх запозичень, але проблема полягає в географії використання, на які цілі будуть скеровані ці кошти? Минулого року
запозичення використали заради того, щоб відмовитися
від таких непопулярних кроків, як скорочення споживчого
попиту”, - констатував експерт.
За словами В.Литвицького, у 2009 році обсяги української економіки скоротилися на 15%, водночас номінальні доходи зросли на 6%, а зарплата - на 11%.
На його думку, запозичення можна використовувати, щоб і надалі “тримати” споживчий попит. Але краще відновити “апетит” до інвестицій, а також активність
банківської системи. Стабільність гривні, зазначив
В.Литвицький, також залежатиме і від того, “чи відновиться публічна критика Національного банку”.

– У нинішній час дуже часто
зустрічається насильство у сім’ї.
Скільки постраждалих звернулося за допомогою у минулому
році й які проведено заходи з
попередження насильства у родинах?
– Відділ у справах сім’ї та молоді координує дії служб у справах дітей, центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
та органів внутрішніх справ з питань попередження насильства в
сім’ї. Минулого року зафіксовано
277 звернень з приводу цього, в
тому числі 3 із жорстокого поводження з дітьми. На обліку в районному відділі ГУ МВС України в
Київській області перебуває 194
особи, в тому числі у кримінальній міліції у справах дітей – 8 осіб,
у банку даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, (з приводу насильства в
сім’ї) – 3 родини.
У стаціонарному відділенні
центральної районної лікарні виділено ліжко-місця для осіб, які потерпіли від фізичного насильства
в сім’ї. Їм, при потребі, буде надана необхідна медична допомога.
Протягом року проведено ряд
інформаційно-просвітницьких
заходів. Але питання попередження насильства в сім’ї залишається актуальним. Тому хочу
звернутися до всіх небайдужих,
педагогів, медиків, громадськості: не проходьте мимо чужої біди,
особливо, коли страждають діти.
Також повідомляйте про випадки
насильства в сім’ї до відповід-

оздоровлення?
– Згідно з рішенням районної
ради від 13.01.2009 №338-15-V
на проведення оздоровчої кампанії торік з районного бюджету
було виділено 310 тис. грн. З них
300 тис. грн. - на функціонування
таборів з денним перебуванням
дітей при загальноосвітніх школах району, а залишок – на оплату
транспортних послуг з перевезення дітей до місць оздоровлення та у зворотному напрямку за
путівками управлінь у справах
сім’ї та молоді, охорони здоров’я,
служби у справах неповнолітніх
облдержадміністрації.
Всього у районі 4480 дітей
шкільного віку. Торік було заплановано оздоровити 60%. Фактично оздоровлено (за станом на
19 грудня 2009 року) 2916 дітей,
що становить 65,1%. Влітку минулого року в районі працювали
36 пришкільних таборів з денним перебуванням дітей, в яких
було оздоровлено 1419 учнів. За
державною програмою «Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської
катастрофи», оздоровлено 1040
дітей. За путівками Міністерства
охорони здоров’я через центральну районну лікарню оздоровлено 181 та 73 – через тубкабінет.
Для дітей соціально незахищених категорій району службою у справах неповнолітніх
Київської обласної державної
адміністрації надано 3 путівки, а
обласним управлінням у справах
сім’ї та молоді – 20 путівок за ко-

шти обласного бюджету. Також
діти відпочили у Міжнародному
дитячому центрі «Артек» та у ДП
«УДЦ «Молода гвардія».
5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
які виховуються в дитячому будинку «Барвінок» смт Макарів,
та стільки ж дітей з багатодітних
родин відпочивали в Іспанії за
рахунок благодійних організацій,
які мають свої представництва в
Україні і співпрацюють з управлінням у справах сім’ї та молоді
обласної державної адміністрації.
За допомогою часткової
оплати коштами підприємств,
установ, благодійних, релігійних
організацій та батьків вдалося
додатково оздоровити 390 дітей
району. Зокрема, діти працівників ДП «Червонослобідський
спиртовий завод» та TOB «СЛОБОДА КО» (с. Червона Слобода)
оздоровлювалися в ДОТ «Чайка»
(м. Євпаторія, АР Крим) та ДОК
«Дніпро» (с. Козин Обухівського району Київської області); за
кошти профспілкової організації працівників сільського господарства оздоровлено дітей в
Кончі-Заспі (Київська область);
за кошти профспілкової організації ДП «Макарівський лісгосп»
дітей оздоровлено в ПереяславХмельницькому районі (Київська
область); учні дитячої школи
мистецтв поєднали відпочинок у
Ялтинському санаторії з участю
в Міжнародному телевізійному
фестивалі «Південний експрес»,
де зайняли призові місця. Відділ
у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації спільно з районним центром соціальних служб
організував поїздки на оздоровлення дітей до Словаччини та
Болгарії; представництвом Благодійної християнської організації США в Україні (місія «ВАЕМ»)
– оздоровлено 256 дітей з Червоної Слободи, Липівки, Комарівки, Борівки та Кодри.
Під особливим контролем
райдержадміністрації перебуває
питання першочергового оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей із соціально уразливих категорій.
Інтерв’ю Марини ІЛЬЧЕНКО.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО: ДЕПУТАТ ВИСЛОВЛЮЄ ДУМКУ

ХТО Є ХТО, І В ЯКІЙ ХАТІ ВІД ЦЬОГО НАЙТЕПЛІШЕ?
Відповідь, яку через
газету надала начальник
відділу
житловокомунального господарства райдержадміністрації
Оксана Підоріна на звернення батьківського комітету ЦРД «Пролісок» щодо
покращення теплозабезпечення цього закладу, потребує деяких уточнень і
пояснень.
Почнемо з найпростішого. Авторка статті «зазначає, що в коридорах закладу відсутні батареї». Ця
інформація не відповідає
дійсності. В коридорах дитячого закладу з моменту
введення в експлуатацію
і до теперішнього часу на
самому видному місці незмінно знаходиться шість
типових радіаторів.
Також не відповідає
дійсності твердження про
те, що у ЦРД «Пролісок»
«протягом усього періоду
експлуатації приміщення
існувала проблема забезпечення належного температурного режиму», поскільки упродовж багатьох
років експлуатації такої
проблеми не було. Це підтверджують співробітники,
які давно в цьому закладі
працюють.
Авторка також зауважує, що райдержадміністрація
неодноразово
надавала виконкому селищної ради рекомендації з модернізації (заміни)
«системи опалення у приміщенні, утепленні його

стін, вікон і дверей». Все це,
на її думку, можна зробити
протягом декількох днів
і недорого. Макарівська
селищна рада витратила
більше 250 тисяч гривень
на утеплення пінопластом
понад 70 % зовнішніх стін,
утеплення плівкою майже
всіх вікон та заміну вхідних
дверей. На жаль, ці заходи
не дали очікуваного результату, тому що температура теплоносія на вході
в дитсадок у середньому
становить 40 градусів, і
навіть у люті морози не
перевищувала 62 градуси.
Зважаючи на це, зрозуміло, що ніякі надсучасні радіатори самі по собі тепла
не дадуть і утеплені стіни
тепла, якого немає, не збережуть.
І, нарешті, найголовніше. О.Підоріна правильно
стверджує, що теплопостачальне
підприємство
отримує ліміти на природній газ відповідно до вимог
чинного
законодавства.
Значить у райдержадміністрації повинні знати, що
саме відповідно цим вимогам укладено договір
№3 від 05.01.2009 року між
КП КОР «Макарівтепломережа» та Макарівською
селищною радою про забезпечення теплом ЦРД
«Пролісок». Відповідно з
нормативними розрахунками цим договором передбачено, що дитсадок
повинен отримувати тепло
в такій кількості: жовтень

– 23,34 ГКал; листопад –
53,35 ГКал; грудень – 70,54
ГКал; січень – 51,73 ГКал;
всього - 198,96. Фактично отримано тільки 108,48
Гкал.
За чотири місяці поточного сезону дітям не додано 90,48 ГКал теплової
енергії, або майже половину від нормативно розрахованої кількості. Саме
тут виникає питання про
персональну відповідальність до тих, хто здійснює
керівництво теплопостачальним підприємством,
але не як до Г.П.Здольника,
який не має ніякого впливу
на КП КОР «Макарівтепломережа» і вчасно оплачує
надані послуги.
До персональної відповідальності
керівників
КП КОР «Макарівтепломережа» належить питання
оптимізації
теплопостачання населеного пункту
смт Макарів, яка полягає,
перш за все, в тому, щоб
вирівняти температуру в
приміщеннях всіх споживачів.
І ще одне важливе питання: посадова особа
статті не вперше не підтримує будівництво індивідуальної топкової ЦРД
«Пролісок»,
незважаючи
на факти, які доказують
ефективність такого рішення. Восени 2008 року
«всього за один місяць!»
збудовано топкову для
ДНЗ «Теремок» вартістю
278 тисяч гривень. «Сума

майже дорівнює вартості
утеплення ЦРД «Пролісок»,
яка без додаткового утеплення приміщень навіть у
люті морози легко забезпечує температуру 23 градуси і витрачає при цьому
в середньому всього 4500
метрів кубічних газу в місяць. Собівартість тепла,
яке виробляє ця топкова,
становить орієнтовно 400
гривень за 1 ГКал. Для порівняння, вартість тепла,
яке надає КП КОР «Макарівтепломережа», становить 1007 гривень. Також
виникає питання, чому авторка статті заперечує, що
індивідуальна топкова – це
не кращий шлях вирішення
гострого питання.
За результатами наради, що відбулася у голови райдержадміністрації
1.02.2010 року і на якій
було вирішено в екстреному порядку здійснювати
платежі по добудові топкової ЦРД «Пролісок», такі
платежі не проводяться.
792215 гривень обліковується на спеціальному бюджетному рахунку селищної ради з вересня 2009
року і по теперішній час.
І з цієї суми для добудови
топкової потрібно менше
половини. На жаль, так і
невідомо, коли можна задіяти ці кошти для оплати
робіт, завершити які можна в місячний термін.
Микола СТАШКЕВИЧ,
депутат Макарівської
селищної ради.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 9 26 лютого 2010 р.

ГЕКТАРИ, ЯКІ
“ГУЛЯЮТЬ”
САМІ ПО СОБІ
За останніх 10 років власники паїв почали здавати значно менше землі в оренду. Якщо у 2001 році (згідно з офіційними цифрами) в оренду здавалося 22 млн. гектарів, то
на початок цього року - 17,5 млн. га. Тобто 20% паїв за цей
час якимось чином “випали” з дії мораторію, повідомляє
Держкомстат.
Водночас, як зазначає директор інформаційноресурсного центру “Реформування земельних відносин в
Україні” Максим Федорченко, всі роки мораторію відбувався процес виділення паїв у натурі і перетворення їх на ділянки для так званих особистих селянських господарств (ОСГ).
“Саме ці ділянки насичують земельний ринок, і, звичайно ж,
вони йдуть не під кукурудзу”, - підкреслив він.
На думку старшого експерта аналітико-консультаційного
центру Програми розвитку ООН Миколи Кобца, селяни не
почали обробляти більше землі. “Думаю, що одна з причин
скорочення кількості орендованих земель - політика великих
агрохолдингів. Вони, так би мовити, оптимізували свій банк,
відмовившись від малопродуктивних, еродованих, проблемних площ, в умовах фінансової кризи”, - говорить аналітик.
Одною з причин зменшення орендних договорів можуть бути ділянки пенсіонерів, на яких припадає понад 50%
землі, що здається пайовиками. Але, наприклад, за даними
Львівської облдержадміністрації, за останні роки вже померло близько 20% власників паїв. При цьому, спадщину
переоформили не всі.
За оцінками експертів, такої “гуляючої” землі у країні близько 3-4 млн. га. Але не завжди вона “заростає
бур’янами”. Існує безліч можливостей обробляти чужу землю. Без будь-яких договорів, що активно і використовує частина тямущих бізнесменів. Поки у країні іншим заборонено
цю землю придбати.
Валерій БАРСЬКИЙ.
(УКРІНФОРМ)

ІНФОРМАЦІЯ ДО РОЗДУМІВ

С

ьогодні в районі функціонують Макарівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів природничо-математичний ліцей»,
Мотижинський ліцей, 15 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 8 шкіл І-ІІ
ступенів, 12 навчально-виховних
об’єднань «загальноосвітня школа
- дитячий садок». Мережу навчальних закладів доповнюють міжшкільний навчально-виробничий
комбінат, дитячо-юнацька спортивна школа, центр творчості дітей і юнацтва ім. Д. Туптала. В них
навчається 4399 учнів. Крім того, в
районі працює 20 дошкільних навчальних закладів, де виховується
1076 дітей. Завдяки районній владі, за останні роки не закрито жодного, а навпаки відкрито 2 заклади
нового типу, в тому числі Макарівський природничо-математичний
ліцей, Мостищанське НВО, Колонщинський та Копилівський дитячі навчальні заклади. До речі, на
останній колегії головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації наш район було
відзначено як один із кращих в області в питанні оптимізації мережі
навчальних закладів. Одним словом, в районі робиться все в інтересах дітей і для дітей як з боку відділу освіти, райдержадміністрації,
так і з боку сільських голів на місцях, громадськості.
Навчально-виховний
процес
проходить не тільки в приміщенні
школи, а й на прилеглій території.
Це на спортивних та ігрових майданчиках, пришкільних дослідних
ділянках, географічних майданчи-

НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
Ще не оговталися від раптового подорожчання цукру, як невблаганно
поповзли ціни вгору на крупи, овочі, молочні та інші продукти харчування

ГРЕЧКА – НЕ РІПАК, ПРИБУТОК ВІД
НЕЇ НЕ ЙДЕ У ПОРІВНЯННЯ З НИМ

Що там заморська ікра, гречка може
стати вишуканою стравою. А гречана ж
каша – основний продукт у меню хворих,
зокрема діабетиків.
Запитувати у торговельників про причини такого росту цін – справа марна.
Розводять тільки руками. Або ж скажуть: «А де ж її взяти, якщо в Україні
перестали займатися вирощуванням
гречки. Ріпак вигідніше. Прибуток від
нього солідний».
«Кусаються» ціни не тільки на крупи, а й овочі: картоплю, буряк, цибулю,
капусту, моркву, які є одними з основних продуктів у харчуванні українців.
А тепер давайте поміркуємо: звідки взявся дефіцит вітчизняного продукту?
У минулі роки тільки в нашому районі спеціалізувалися на вирощуванні овочів три державні підприємства-радгоспи.
Скільки маємо сьогодні? Тож поки що з
дефіцитом «бореться» лише овочевий
вал з дядьківських городів. Якщо в чомусь утворила ніша, то знайдеться закономірно кому її заповнити. І не дивно, що
чужоземні огірки та помідори, цибуля та
часник, буряк та капуста дедалі настирливіше та агресивніше наповнюють наш
ринок. В останні дні в новинах по телебаченню прозвучало, що в Одесу прибув
корабель з картоплею із Єгипту.

До вашої уваги ціни в магазинах на
деякі продукти в Макарові (за 1 кілограм):
гречка – 7,10 грн., перловка – 2,40 грн.,
крупа пшенична – 2,40 грн., крупа ячнева
– 2,40 грн., рис «кримський» – 9,90 грн.,

горох – 3,40 грн., пшоно – 3,50 грн.
На ринку: гречка – 8 грн., гречана січка
– 6,50 грн., рис довгий – 9 грн., рис «пловний» – 12 грн., рис «кримський» – 9 грн.,
рис «басманті» – 22 грн., пшоно – 3,50
грн., горох – 4,50 грн., перловка – 2,70
грн., крупа ячнева – 2,70 грн., крупа пшенична – 2,90 грн., цибуля – 10 грн., морква
— 8 грн. (маленька по 6,50 в одного продавця), буряк – 8 грн., капуста качанна –
7-8 грн., картопля (відро) – 35 грн.
Інф. «М.в.».

НАМ ОБІЦЯЮТЬ

Національна асоціація цукровиробників України “Укрцукор” прогнозує стабільні ціни на цукор до травня цього року. Про
це повідомив Микола Ярчук. За його словами, підстав для зростання цін на цукор
на внутрішньому ринку до травня цього
року немає. А далі ситуація залежатиме
від імпорту.
Директор департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної промисловості України Юрій Кищак додав, що
тренду до зростання цін немає. “Якщо ми
своєчасно завеземо цукор-сирець за квотою, то у нас браку цукру до нового маркетингового року не буде”, - сказав Кищак.
Він зазначив, що на 1 лютого запаси
цукру в Україні перевищили 1,1 млн. тонн,
з урахуванням імпорту цукру-сирцю у
рамках квоти СОТ в обсязі 260 тис. тонн
та імпорту цукру з Білорусі у рамках зони
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вільної торгівлі. Вказаного обсягу цукру
вистачить для забезпечення потреб внутрішнього ринку до нового маркетингового року. При цьому Кищак зазначив,
що, окрім імпорту, на ринок вийде цукор,
що є у аграріїв, який вони реалізовуватимуть для отримання коштів на проведення весняно-польових робіт.
При цьому президент Української
аграрної конфедерації Леонід Козаченко
додав, що на сьогодні двом українським
компаніям вдалося отримати ліцензії на
імпорт цукру-сирцю у рамках квоти СОТ.
Проте він додав, що цукор, отриманий з
цукру-сирцю, не здешевить продукцію
на внутрішньому ринку. Він зазначив, що
вартість імпортного цукру корелюється з
внутрішньою ціною, й імпортний цукор не
приведе до зниження цін, а просто не допустить їх підвищення.

ЩОБ НЕ СТАЛОСЯ, ЩО
ПРИШКІЛЬНІ ТЕРИТОРІЇ
«ПРИХВАТИЗУЮТЬ»

ках тощо. Тому в останні роки гостро
постало питання про закріплення
за школою цих територій на основі
державних актів і передачі їх у постійне користування.
Виготовлення державних актів стало першочерговим завданням відділу освіти, сільських рад.
Дане питання постійно знаходиться в полі зору голови адміністрації
В.М.Горбика. З його ініціативи було
виділено та затверджено на сесії
районної ради кошти в сумі 200 тис.
грн. на виготовлення державних актів для загальноосвітніх шкіл. З цією
метою відділом освіти укладено
угоду з ПП «Ресурс» на виготовлення цих актів для шкіл. На сьогодні
вже видано 20 державних актів. Одними з перших прийняли необхідні рішення на сесіях сільських рад
сільські голови Великого Карашина, Лишні, Мар’янівки, Вільного,
Соснівки, Чорногородки та Ясногородки. Однак маємо й протилежні
факти. Лише після довгих розмов і
вмовлянь надали своє рішення на
виготовлення технічної документації та її затвердження сільські голови Грузького, Борівки, Плахтянки.
До цього часу зволікають з прийняттям рішень Макарівська селищна та
Ситняківська сільська ради.
Виготовлення державних ак-

тів переслідує одну мету, щоб вся
шкільна територія в повному обсязі належала тільки школі і більше нікому. А не так, як трапилося
в Копилові, коли географічний,
спортивний та ігровий майданчики
й інша шкільна територія за рішенням сільської ради в 2004 році була
віддана в оренду одному підприємцю. Це стосується і Плахтянського
НВО, де вся пришкільна територія
знаходиться лише під приміщенням школи.
Станом на сьогоднішній день
сільськими радами не виготовлено
жодного державного акта для дошкільних навчальних закладів району.
На робочій нараді, яку проводив голова районної державної
адміністрації В.М.Горбик з представниками управління земельних ресурсів у районі, з деякими
головами сільських рад, було
дано доручення прискорити виготовлення державних актів для
шкіл та дошкільних навчальних
закладів, щоб діти на шкільній території почували себе справжніми
господарями.
Віктор ГАРТФІЛЬ,
начальник відділу освіти райдержадміністрації.

ЗАКЛИКАЮЧИ ДО ТОЛЕРАНТНОСТІ,
КОЖЕН ВІДСТОЮВАВ СВОЇ ІНТЕРЕСИ
(Закінчення. Поч. на
1 стор.)
А ще, як сказав А.В. Соломенко, має місце недофінансування селищною
радою, скажімо, за такі
роботи, як обслуговування бюветів, фонтану, полив газонів і т.д. Все це у
комплексі не забарилося
позначитися на загальних
показниках. У цілому 2009
рік комунальне підприємство завершило, маючи
741 тисячу гривень збитків. Хто їх має компенсувати? Керівник, керуючись
чинним законодавством,
переконаний, що селищна
рада. Селищний голова,
також діючи у рамках закону, дотримується прийнятого селищного бюджету, в
якому у 2009 році у зв’язку
з його дефіцитом не вдалося передбачити кошти у
повному обсязі на фінансування комунального підприємства.
Начальник виробничого технічного відділу райВУЖКГ Анна Рогозянська
переконана, що у бюджеті
стаття витрат на благоустрій селища має формувати не «зі стелі», а відповідно розрахунків ВУЖКГ,
які воно подає щороку.
- Фінансування ВУЖКГ
до кризового 2009 року,
- не погодився із зауваженням Г.П. Здольник,
- зростало щороку динамічно. Навіть торік вдалося додати у бюджеті, але
виходячи з наших можливостей, тому що при його
формуванні, перш за все,
плануються видатки на
захищені статті: заробітну
плату, електроносії, харчування дітей у дошкільних закладах, а потім –
все інше.
Абсолютно
заперечивши позицію ВУЖКГ
про залишковий принцип,
Г.П. Здольник зауважив,
що дитячі садки та кому-

нальне господарство є у
роботі селищної ради пріоритетним напрямком.
То одна, то друга сторони відстоювали свої
інтереси, висували претензії. Разом з тим, було
порушене питання про
безконтрольність за викиданням
побутових
відходів жителями приватних секторів у пойму
річки Здвиж, створюючи
стихійні сміттєзвалища,
а ті, хто живе неподалік
комунальних будинків, у
контейнери загального
користування, але платити за вивезення сміття
відмовляються (як зазначив керівник ВУЖКГ,
не хочуть укладати на цю
послугу угоди). Зі сторони селищної ради немає
належного контролю за
цим процесом. У той же
час все це викликає обурення мешканців багатоквартирних будинків, які
оплачують вивезення побутових відходів. Йшла
мова й про незадовільну
роботу двірників, які у
період снігопадів не займалися очисткою дворів. Та, як зазначив А.В.
Соломенко, вони працюють на півставки, «то
хоча б біля контейнерів
для сміття прибирали».
Порушувалися й інші питання, які стосувалися
благоустрою райцентру.
О.В.Підоріна звернула
увагу на низький рівень
договірних відносин між
ВУЖКГ та селищною радою, а також зазначила,
що це є недопрацювання
органу місцевого самоврядування, який повинен забезпечити управління об’єктами у сфері
житлово-комунальних послуг, що перебувають у
комунальній
власності
відповідної територіальної громади, їх належного
утримання та ефективної

експлуатації. ВУЖКГ –
суб’єкт господарювання,
який пропонує та продає
свої послуги. А селищна
рада отримує ці послуги
й контролює їх рівень та
якість.
Вислухавши учасників
зустрічі, заступник голови райдержадміністрації
П.І. Левковський зробив
висновок:
- Тільки при повному
взаєморозумінні селищної ради та ВУЖКГ, на що
розраховує
адміністрація, ми зможемо активно
й якісно працювати. Населення саме цього чекає
від нас. На порозі весна.
При всіх розбіжностях думок, уже зараз потрібно
починати підготовку до
весняного благоустрою
селища. Розробити заходи та запланувати кошти
на проведення робіт. А
маємо виконати чималий
обсяг. Це і ремонт доріг,
на яких із сходженням
снігу сходить і асфальтне
покриття, тож утворюються ямки; і побілення бордюр; і ліквідація стихійних
стіттєзвалищ. А ще організувати посадку дерев.
Необхідно встановити у
громадських місцях урни.
До благоустрою слід залучити
підприємства,
організації, установи, закріпивши за кожним прилеглу територію. Бажано навести порядок до 4
квітня – Великодня. Тож,
як бачимо, часу маємо не
так і багато.
Також Петро Іванович
наголосив на необхідності активізації спільних зусиль щодо впровадження
роздільного збору побутових відходів.
Про
ефективність
розмови за «круглим столом» покаже час, головна
мета якої - досягнути між
опонентами консенсусу.
Світлана ТРИГУБ.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НА ДЕНЬ МОВИ ЇХ
ЗІБРАЛО «ДИВОСЛОВО»
Ти постаєш в ясній обнові,
Як пісня, линеш, рідне слово,
Ти наше диво калинове,
Кохана материнська мово!

20-21 лютого у Національній
Спілці письменників України та у
оздоровчому таборі
«Лідер» м.
Пуща-Водиця проходив фінал обласного літературного конкурсу
серед учнівської молоді «Дивослово». Організаторами конкурсу
були Головне управління освіти і
науки Київської обласної державної
адміністрації, Комунальний заклад
Київської обласної ради «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини», Київська обласна організація
Національної Спілки письменників
України. Для участі у фіналі було запрошено вихованців Макарівського
ЦТДЮ ім.Д.Туптала Світлану Ходаківську, Марію Леоненко та керівника районної літературної студії Ігоря
Годенкова.
Свято приурочено до Дня української мови, і організатори зробили все можливе, щоб 30 фіналістам
із різних районів Київщини було цікаво і корисно. Відкриття відбулося
у Національній Спілці письменників.
Перед юними поетами та керівниками літературних районних студій
виступили директор Центру творчості дітей та юнацтва Київщини
Тамара Нестерук; секретар Спілки
письменників по роботі з молодими
поетами, голова приймальної комісії
НСПУ Петро Засенко; член президії
НАСПУ, голова Київської обласної

організації Спілки письменників,
голова Правління Київського обласного творчого об’єднання «Культура» Анатолій Гай.
Виступаючі поздоровили юних
поетів – фіналістів конкурсу «Дивослово» із Днем української мови,
побажали подальших успіхів у
творчості, розповіли про історію
Національної Cпілки письменників.
Кращі керівники літературних студій були нагороджені Почесними
грамотами Київського обласного
творчого об’єднання «Культура»,
серед них – і член Міжнародної
асоціації письменників, керівник
літстудії “Сузір’я“ Ігор Годенков.
Було проведено екскурсію по залах
та кімнатах Спілки, де юні поети
ознайомились із «святая святих»
української літератури.
Після оглядової екскурсії «Київ
– столиця України» діти приїхали в
оздоровчий табір «Лідер» м. ПущаВодиця. Там була організована
робота творчих майстерень «Світ
поезії» (керівник Володимир Дідківський, поет-сатирик, член Національної Спілки письменників
України»), «Тайна прозового слова»
(керівник Анатолій Гай, член президії НАСПУ, голова Київської обласної організації Спілки письменників); «Акули пера» (керівник Галина
Гай, поетеса, журналіст, головний
редактор книжкового видавництва
«Буква»).
Творчу роботу юні поети продовжили на літературному вечорі знайомств «Перегук творчих поколінь».

Наступного дня відбулася урочиста церемонія нагородження
переможців обласного літературного конкурсу «Дивослово». Серед
переможців були і вихованці Макарівського «Сузір’я». В номінації
«Колективна збірка» вони отримали
друге місце, нагороджені Дипломом другого ступеня і цінними подарунками. Вірші дітей і особливо
Світлани Ходаківської отримали
схвальні відгуки голови журі фестивалю Анатолія Гая.
Хочемо ще раз подякувати тим,
хто допоміг у виданні нашої дипломованої збірки - «Нові сходинки
«Сузір’я» (Макарів, 2009) – Миколі
Олександровичу Нечаю, Юлії Василівні Пелешок, Наталії Михайлівні
Кубай, Ігорю Васильовичу Сухенку,
Олександру Григоровичу Сухенку,
Ігорю Петровичу Яцуку.
Зараз ми працюємо над новим
поетичним альманахом «Сузір’я»
(вже дев’ятим) із робочою назвою «У літературній вітальні
«Сузір’я».
Запрошуємо всіх бажаючих
взяти участь у новому альманасі,
будемо вдячні за будь-яку допомогу у виданні нового творчого
доробку поетів Макарівщини. Свої
твори до нового альманаху вже подали юні поети Макарова, Андріївки, Бишева, Мотижина, Червоної
Слободи, Комарівки, Гавронщини,
Ситняків, Грузького, Ніжиловичів,
Новосілок, Забуяння, Лишні, Чорногородки. Звертаємось до сільських голів цих сіл: допоможіть
вашим дітям побачити свої твори
у нашому альманасі. Підтримка
творчості дітей Макарівщини –
наша спільна справа!
Галина ГЕРАСИМЕНКО.
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ШКОЛА
НЕ БЕЗ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ

Шкільне життя - не лише уроки. Щоб навчальновиховний процес став успішним, мають бути відповідні
матеріально-технічна база, введені інноваційні технології
навчання, раціональне харчування. А в сучасних умовах вирішити ці питання буває непросто. Але добре, що в нашому
селі є небайдужі люди, які допомагають створювати належні
умови для успішної реалізації завдань, поставлених перед
навчальним закладом.
Червонослобідська загальноосвітня школа декілька років підряд працює у рамках проекту Міжнародного фонду
Відродження як громадсько активна. А це передбачає тісну співпрацю адміністрації школи, педагогічного колективу, учнівського колективу і громадськості. Так склалося, що
мікрорайон школи охоплює три територіальні громади: Рожева, Червоної Слободи, Юрова (сільські голови М.В.Чапік,
К.М.Попова, А.А.Скибун). Тому саме до них довелося мені
звернутись як директору школи за допомогою. І ці люди не
залишились байдужими, надали допомогу навчальному закладу: це матеріали для ремонту приміщень, новорічні подарунки, спортивний інвентар. Хочеться висловити їм щиру
подяку за співпрацю і розуміння.
Але особливі слова вдячності хочеться висловити адміністрації ДП “Червонослобідський спиртозавод” і його директору Володимиру Яковичу Артюхову. Чогось навіть важко
уявити сьогоднішнє повноцінне функціонування закладу без
допомоги підприємства. Яка цікавість і неприхована радість
малят була, коли з’явився на території школи новий дитячий
майданчик. Неабияка вдячність адміністрації школи за відремонтований дах і фасад школи. Великим подарунком стали музичні центри для кожного початкового класу, адже протягом двох років вони працюють за музико-терапевтичною
програмою “ПіснеЗнайка”. Однією з проблем сучасної школи є транспорт. А це участь у II етапі учнівських олімпіад з базових, спортивні змагання, конкурси, огляди художньої масової діяльності. І все це за постійної підтримки підприємств
ДП “Червонослобідський спиртозавод”, ТВО “Слобода”.
Зважаючи на вище сказане, хочеться перефразувати
вислів: “школа не без добрих людей”. І хай це звучить пафосно, але це справді так. Допоки є такі люди, доти ми “житимемо”.
Михайло ШУЛЬГА,
директор Червонослобідської ЗОШ.

«РІДНА ЗЕМЛЕ МОЯ,
У К РА Ї Н О »

У читальній залі центральної районної бібліотеки, напередодні утворення Київської області, відбувся краєзнавчий урок «Рідна земле
моя, Україно». Читачам розповіли про історію
створення Київщини та її славний шлях розвитку аж до сьогодення.
Київщина – один із найважливіших регіонів України, в якому сфокусовані
найсуттєвіші риси буття нашого народу. Здавна відомі
світові її землі з поселеннями перших хліборобів, дрімучими лісами і птахами,
з увінчаними легендами,
горами, повноводними ріками, що несуть свої води
до Дніпра – неоціненного
спадку українців.
У центральній районній бібліотеці зібрано багато цікавого матеріалу про
наш рідний край. Особливо хочу представити книгу
«Пам’ятки
черняхівської
культури в області». Монографія містить каталог
поселень та могильників
черняхівської культури (ІІІ
– початок V ст. н.е.), виявлених та досліджених у Київській області і на території
нашого району.
Офіційно Київська область утворена 27 лютого
1932 р., але люди населяли цю територію дуже давно. В істориків навіть існує
окрема назва – Київська
земля. Саме тут протягом
віків відбувалися події, в
яких вигартовувався український народ, сформувалися засади і традиції
української державності. З
Київщиною пов’язані долі
багатьох видатних художників, письменників, учених та громадських діячів,
талант і праця яких збагатили надбання цивілізації. Тут народилися Ярослав Мудрий, гетьман Іван
Мазепа, відомий співак
І.Козловський, знаменитий

єврейський
письменник
Шолом-Алейхем, поетеса
Л.Костенко, письменник
Л.Волинський, історик та
етнограф
І.Новицький,
перший український космонавт П.Попович та багато інших.
До 85-річчя утворення
Макарівського району вийшла книга «Літературна
Макарівщина». До збірника
увійшли біографічні нариси
письменників-земляків та
їхні неопубліковані раніше
твори: оповідання, новели, вірші, уривки з повістей, гуморески. Макарівський край став колискою
для цілої плеяди видатних
митців, творчість яких – це
надбання всього українського народу.
У фондах нашої бібліотеки маємо книгу «Реабілітовані історією. Київська область». Ця книга
є складовою частиною
27-томного
науководокументального видання.
Вона присвячена аналізу
і документальному дослідженню про політичні репресії, депортації та інші
утиски прав і свобод громадян області.
Чим далі в минуле відходять події Великої Вітчизняної війни, то частіше зринає в думках: чи до
кінця віддали ми належне
тим, хто пішов на смерть
заради нашого життя?
Книга Пам’яті – унікальний
історико-меморіальний
документ, перша спроба
назвати поіменно всіх воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної.

Книга «Епопея трагізму» - четвертий, завершальний том історикомеморіального
серіалу
«Книга Пам’яті України про
громадян, які загинули
у воєнних конфліктах за
рубежем». Це звитяжнотрагедійна епопея про війну в Афганістані, в якій у
Збройних Силах колишнього СРСР брали участь
наші земляки.
А останнім випробуванням для Київщини стала чорнобильська аварія
26 квітня 1986 року. Книга
«Біль і тривоги Чорнобиля»
- колективна розповідь про
найбільшу техногенну катастрофу в історії людства,
з часу якої минуло вже два
десятка літ.
Сьогодні про славетне
минуле області нагадують
численні історичні місця
та прекрасні архітектурні
споруди. Київщина – земля, яка ніби спеціально
створена для людей. У неї
славетне минуле, цікава
сучасність. А майбутнє залежить від золотих рук та
широкого серця тих, хто
називає цей край своєю
батьківщиною.
«Путівник. Київська область» зацікавить читачів
і допоможе їм у подорожі Київщиною – по містах
і селах, які зберегли той
особливий колорит, яким
усюди відома Україна.
В читальній залі маємо і
друге доповнене видання
по комплексному туристичному маршруту «Золоте сузір’я Київщини». Він
допоможе більш глибоко
ознайомитися з історією і
сьогоденням Київської області.
Ірина СТАРОВОЙТЕНКО,
провідний бібліотекар
центральної районної
бібліотеки.

Липівський дитячий садок відвідує 20 хлопчиків і дівчаток. Їх виховує
Валентина Біленко. На заняттях, у формі гри, дітвора ознайомлюється з
навколишнім середовищем, вчиться рахувати, складати слова з літер.
Одним із улюблених занять є фізичне виховання, адже це додаткова можливість побігати, пострибати... Після занять апетит відмінний. Смачні обіди та денний сон додають їм нових сил для чергових дитячих відкриттів.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ “ОБДАРОВАНІ ДІТИ”
Розробка певної системи роботи з обдарованими дітьми стала необхідністю,
яку диктує життя. На занятті резерву керівних кадрів, яке проводила методист районного методкабінету О.П.Коробельська,
і розглядалося дане питання.
Про організацію навчально-виховного
процесу, спрямованого на виявлення і
розвиток здібностей та обдаровань, розповіла заступник директора з навчальновиховної роботи Макарівського НВК „ЗОШ
І-ІІІ ступенів — природничо-математичний
ліцей” З.В.Гузь. Вона насамперед поділилася досвідом роботи у плануванні заходів з обдарованими та здібними дітьми.
Педагогічний досвід у Макарівському НВК
базується на цілеспрямованій роботі вчителя з вивчення навчальних можливостей
та розвитку конкретної дитини, а також на
організації творчої дослідницької роботи
учнів через участь у предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт,
творчих конкурсах.
Результат роботи з обдарованими та
здібними дітьми залежить від створення комфортних психолого-педагогічних

умов, психологічної діагностики вивчення
особистості учня, його навчальних досягнень - це основна думка виступу практичного психолога Макарівського НВК
Н.С.Садковської.
У системі роботи з обдарованими дітьми важливим є створення атмосфери
зацікавленості, довіри та спільної творчості. Саме цього прагне колектив Центру
творчості дітей та юнацтва імені Данила
Туптала, про що говорив І.Л.Годенков керівник даного закладу. Ігор Леонідович
розповів про систему роботи з обдарованими дітьми в позаурочний час.
На занятті слухачі школи резерву керівних кадрів підвищили якість науковотеоретичної підготовки щодо організації
особистісно орієнтованого навчання і виховання та підготовки педагогів до роботи
з обдарованими дітьми. І тепер успішно
впроваждуватимуть на своїх уроках.
Тетяна СТУКАЛО,
заступник директора
з навчально-виховної роботи
Наливайківського навчальновиховного об’єднання.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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С П О Р Т И В Н И Й „ К О Л О С ” Д А Є Р Е З УЛ ЬТАТ И

Свою організаційну роботу
щодо розвитку фізичної культури та спорту в нашому районі за звітний період з 2005 по
2010 роки спортивне товариство «Колос» проводило згідно
нормативних документів, зокрема Закону України «Про фізичну культуру і спорт, постанов
ІV звітно-виборчої конференції
Київської обласної організації
«Колос», а також, керуючись районними програмами «Фізичне
виховання – здоров’я нації» та
Програмою розвитку футболу в
Макарівському районі з 2008 по
2012 роки.
Для більш чіткого та послідовного виконання відповідних програм товариство складає річний
план роботи та план спортивномасових заходів і спільно з відділом фізичної культури та спорту
райдержадміністрації, спортивними активістами на місцях, сільськими головами, керівниками
базових підприємств, вчителями
фізичного виховання, тренерами
ДЮСШ проводить роботу щодо
його виконання. Таких спортивних заходів різного характеру райрада планує близько 25,
включаючи і турніри комерційного характеру. Обласні спортивні
заходи у нас проходять згідно
окремого річного плану роботи
обласної організації «Колос».
Неодноразово питання розвитку фізичної культури та спорту
в районі розглядали на спільних
нарадах з вищеназваною категорією людей, які мають безпосереднє ставлення до спорту
заступників голови райдержадміністрації.
Матеріально-технічна
база
товариства за звітні 5 років значно зміцніла. Завдяки допомозі
обласної ради «Колос» та депутата від Макарівського району
до обласної ради Валентина Федоровича Кононенка виділено
17 тис. гривень на ремонт приміщення стадіону. Завдяки підтримці
райдержадміністрації
щодо своєчасного фінансування
було придбано необхідний технічний спортінвентар.
На сьогоднішній день стадіон,
завдяки титанічним зусиллям ке-

рівництва райдержадміністрації,
має європейське обличчя.
На
жаль,
матеріальноспортивна база на місцях ще далеко не відповідає сьогоденню.
Помітно, що активісти спорту
знаходять спільну мову з бізнесменами, забезпечуючи свої футбольні та волейбольні колективи
спортивною формою. Команди
таких сіл, як Мотижин, Копилів,
Андріївка,
Пашківка,
Маковище, Наливайківка, селищ Макарів
та Кодра мають їх по
декілька комплектів.
Гостро стоїть питання щодо налагодження
спортивномасової роботи на селі,
підготовки
штатних
інструкторів із спорту
та спортивних клубів.
Із розпадом колгоспів
та радгоспів зникли й
кошти для інструкторів
зі спорту. Керівники
новостворених різних
підприємств відмовилися і відмовляються
вводити цю посаду.
Сільські ж голови,
мотивуючи браком коштів, також дивляться
на цю проблему скрізь пальці.
Проте є в області райони, які
успішно вирішують проблеми.
Це, зокрема, Яготинський, Баришівський,
Білоцерківський,
Броварський, Бориспільський та
інші.
Нарешті й ми змогли зрушити
з місця завдяки допомозі заступника голови райдержадміністрації у 2005 році. Залучили до цієї
роботи вчителів фізичного виховання, які є основними фізкультурними кадрами на місцях. Ми
ввели 0,5 ставки в таких селах, як
Королівка, Ч.Слобода, Маковище, Ситняки, Бишів, Комарівка.
Після напруженої роботи помітно
пожвавішала спортивно-масова
робота у селах.
Практично на всіх районних
змаганнях, які проводило товариство, брали участь команди
згаданих сіл.
Управління з фізичної культури та спорту Київської об-

лдержадміністрації розробило
«Положення про фізкультурноспортивний Клуб сільської (селищної) ради», в якому чітко
рекомендовано, як у такий час
і в таких умовах організувати
молодь, людей старшого віку,
які бажають займатися фізкультурою та спортом. Можливості
спортивного клубу розширені.
Такий клуб має юридичну осно-

ву, свою печатку, рахунок у банку.
Може займатись комерційною
діяльністю, яка не забороняється законом. Потрібно знайти таких людей, які хотіли б і зуміли
організувати відповідну роботу
на селі.
У районі є кілька спортивних
клубів, але вони діють самостійно, незалежно від товариства.
Лише ФК «Колос», який у Мотижині, президентом якого є Ігор
Васильович Сухенко, можна
віднести до більш, скажімо так,
сільських клубів.
Районне спортивне товариство «Колос», крім поточних
спортивних заходів, приурочує
змагання до різних кадендарних
дат. Основні із них – міні-футбол
до Дня Збройних Сил України
та Дня захисника Вітчизни, турніри з волейболу до Дня воїнаінтернаціоналіста та Міжнародного жіночого Дня - 8 Березня.
Футбольні кубкові турніри

приурочили до Дня Чорнобиля,
9-го Травня, Днів Молоді та Конституції, Дня Незалежності та
Дня фізичної культури та спорту.
З 2005 року тричі підряд ми
проводили волейбольні турніри
на Кубок обласної ради профспілок завдяки підтримці депутата
Макарівського виборчого округу
Валентина Федоровича Кононенка.
Команда-переможець
всіх
турнірів
«Ластівка» з Макарова
отримувала не лише
Кубок та медалі, а й
спортивну форму, волейбольні м’ячі та грошову винагороду.
Особливо
масово проходили районні спартакіади 9-го
Травня та на День Незалежності. В програму входили такі види
спорту, як армреслінг,
гирьовий спорт, легка
атлетика,
перетягування каната. В таких
видах програми беруть участь не лише
спортсмени, а й бажаючі вболівальники.
Кращі спортсмени
беруть участь в обласних зональних та фінальних змаганнях, відстоюють честь району. Найсильніші фахівці з настільного тенісу
– Володимир Самусь, Микола
Омельченко, Микола Соломенко, Наталія Клименко – чемпіони
району. Гідно захищають наші
спортсмени район на обласних
змаганнях. Баскетбольна команда «Всі зірки» двічі вигравала Кубок району.
В першості району з мініфутболу та футболу в середньому беруть участь 16 команд.
Практично кожної неділі протягом 8-ми місяців наша молодь
зайнята найбільш масовим видом спорту. З кожним роком
суперництво між командами
зростає, поліпшується технічна
підготовка гравців, а заодно й
клас команд.
Організатори команд вміло
співпрацюють з місцевою владою та базовими підприємства-

МАЮТЬ МІСЦЕ ФІНАНСОВІ ПОРУШЕННЯ

У 2009 році Контрольно-ревізійний
відділ
у
Макарівському
районі
Контрольно-ревізійного управління в
Київській області провів 18 контрольних перевірок підприємств, установ і
організацій щодо операції з використання державних ресурсів. Результати проведених контрольних заходів
засвідчили наявність суттєвих порушень щодо законного та цільового їх
використання. Так, у 2009 році фінансові порушення виявлено на 18 підприємствах і установах, організаціях.
Загалом встановлено фінансових порушень та недоліків на суму близько
23457,2 тис. гривень. Найбільш розповсюджені: незаконне і не за цільовим
призначенням витрачання державних
ресурсів під час виконання державних
цільових програм; завищення вартості
ремонтно-будівельних робіт та послуг,
заниження розмірів орендної плати.
Виявлено непоодинокі факти безпідставного списання та неоприбуткування коштів і матеріальних цінностей.
Через порушення фінансової дисципліни у 2009 році втрачено ресурсів
на загальну суму 3703,0 тис. грн., з них:
бюджетних коштів - 947,3 тис. грн., комунальних ресурсів - 2712,8 тис. грн.,
інших - 42,9 тис. грн. Зокрема, на 18
об’єктах встановлено незаконне витрачання державних ресурсів на суму
2065 тис. грн. (або 8,8 % від загальної
суми виявлених порушень). Найбільші
суми незаконних видатків здійснено у
Бишівській сільській раді, притулку для
дітей служби у справах дітей Київської
КОДА с. Копилів, Макарівській селищній раді, відділі культури і туризму райдержадміністрації.

Внаслідок
неправомірних
дій
окремих керівників на 16 перевірених
об’єктах втрачена можливість отримати
належні доходи в сумі 1638 тис. грн. (7,0
%). Найбільше їх недоотримано у Макарівській селищній та Ситняківській сільській радах. Крім того, протягом 2009
року на 5 об’єктах встановлено втрати
фінансових і матеріальних ресурсів, допущені внаслідок неефективних управлінських дій (загалом на суму 304,8
тис. грн.). Інших фінансових порушень
фінансової дисципліни встановлено на
суму 19754,2 тис. гривень, зокрема, завищення потреби в бюджетних коштах,
яку не профінансовано, в результаті відділом попереджено втрати на суму 21,8
тис. грн.; внаслідок порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку об’єктами контролю усіх форм
власності мають місце факти заниження в обліку вартості активів та створено
лишків на суму 15299,1 тис. гривень.
Найбільші порушення щодо вартості
активів допущено у Забуянській, Ясногородській та Бишівській сільських радах.
Поширеним залишається використання державних коштів, передбачених на придбання товарів, робіт і
послуг без встановлених конкурентних
процедур. При цьому загальна сума
встановлених порушень вимог тендерного законодавства щодо оплати за
державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур
закупівлі складає 4113,6 тис. гривень.
Порушення допущені у ДП «Макарівське лісове господарство» та ДП «Гавронщинаторф».
У межах наданих прав і повнова-

жень Контрольно-ревізійним відділом
вжито заходи, завдяки яким у 2009 році
забезпечено відшкодування і поновлення незаконних та нецільових втрат
і недостач на 1723 тис. грн., додаткове
надходження до бюджетних установ і
організацій, підприємств державних
фінансових ресурсів на суму 857,8 тис.
гривень.
За
результатами
проведених
контрольних заходів за ініціюванням відділу застосовано фінансових
санкцій до порушників фінансовобюджетної дисципліни, у 5 випадках
призупинено бюджетні асигнування,
у 6 - зупинено операції з бюджетними
коштами.
Вживаючи заходи, спрямовані
на посилення персональної відповідальності порушників фінансової дисципліни, до правоохоронних органів
передано 10 матеріалів контрольних
заходів, за результатами розгляду
яких порушено 2 кримінальні справи та
дисциплінарне провадження щодо 19
службових осіб. До адміністративної
відповідальності притягнуто 67 посадових осіб.
У порядку взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування Контрольно-ревізійний
відділ направив 27 інформацій про результати ревізій, за якими місцевими
органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
прийнято 19 управлінських рішень.
Тарас ШЕВЧЕНКО,
начальник
Контрольно- ревізійного відділу
в Макарівському районі.

ми. Зокрема, керівники сіл Королівка, Мотижин, Наливайківка,
Ситняки, Гавронщина, Фасова,
Пашківка, Маковище.
У 2009 році Маковище має
нове футбольне поле. Допомогу в його будівництві надали
місцевий бізнесмен Олександр
Євтушенко та сільський голова
Людмила Живага. Проте є проблеми у Бишеві та Кодрі. Представники влади дають обіцянки
своїм спортсменам, але їх не виконують. Юнаки своїми силами
та фінансовими ресурсами вирішують питання розвитку спорту
на місцях.
Всі питання з проведення
чемпіонатів району ми вирішуємо на засіданнях районної федерації футболу, яка юридично зареєстрована в грудні 2008 року.
Підсумки спортивного року з
профілюючих видів спорту, нагородження спортсменів проходили урочисто в будинку культури з
представниками районної влади,
що являється значною моральною підтримкою для юнаків. У
підготовці «Свята спорту» брали
участь товариство «Колос», відділ фізичної культури та спорту
адміністрації, районний відділ
культури, телекомпанія «Авіс».
Товариство «Колос» плідно
співпрацює з засобами масової
інформації. Всі спортивні події,
які відбуваються в районі, висвітлюємо на сторінках газети «Макарівські вісті» та телекомпанією
«Авіс».
Участь у звітно-виборних
зборах брали заступники голови райдержадміністрації Петро
Іванович Левківський, Олег Миколайович Майстренко, начальник відділу з фізичної культури
та спорту райдержадміністрації Олександр Олександрович
Сичевський, директор ДЮСШ
Олександр Олександрович Підорін. Головою районного спортивного товариства „Колос” знову
обрано Анатолія Проценка.
Роботу Макарівської райради
ФСТ „Колос” за звітний період
2005-2009 р.р. визнано задовільною.
Інф. „М.в.”.

ПАМ’ЯТАЙМО ВЧЕННЯ
ПРОРОКІВ
Прочитавши статтю Заслуженого художника України Анатолія Марчука «Чи стане Макарів духовною
меккою?», хочу додати, що наша бездуховність проявляється перш за все у тому, що держава є офіційно відірваною від церкви. Однак не можна бути відірваними
від Бога, тому що це означає смерть не лише духовну,
але й фізичну.
Скажіть мені, якщо діти з дитинства грають у
комп’ютерні ігри, в яких вони вбивають з кулеметів,
гасаючи на танках, ракетах, то чи будуть вони духовно багатими?
Ми теж у дитинстві гралися у «наших» і «німців», але
такого насилля, як зараз, перед своїми очима не бачили!
Офіційна міжнародна ідеологія є набувною на конкуренції, яка порушує одну з найперших заповідей Бога:
«Не кради» та Ісуса Христа: «Любіть одне одного». Дуже
прикро, що всі економісти світу не розуміють, що обкрадаючи когось, люди обкрадають себе духовно, а це шлях
до самознищення!
У своєму ставленні до «майнових питань» ми всіляко противимося Богу в моральному плані. Саме
тому в культурній політиці притримуємося язичницьких ігрищ-торжищ, на яких можна гарно заробити,
назвавши цей захід «культурним». Маю на увазі проведення «широкої масляної», «козацьких ігрищ» та
стрибання через вогнища, пускання вінків на воду, і
як це можна було об’єднати з торгівлею пивом, горілкою…
Нова хвиля «стяжанія» заполонила наші душі, а хочеться, щоб люди пам’ятали чому вчили нас святі пророки землі руської Антоній, Феодосій і наш земляк
Димитрій Ростовський: «Шукайте скарбів ваших на небесах!».
Віктор СТЕПУРКО,
композитор,
Заслужений діяч мистецтв України,
почесний громадянин Макарівського району.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
субота, 27 лютого
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.25 М/ф “Поганий пес, гарний
пес”.
6.50 Свiт православ`я.
7.10 Крок до зiрок.
7.40 Талантам вхiд без черги.
8.20 Здорове харчування.
8.30 Ера Здоров`Я.
8.50 Ранковi поради.
9.00 Погода.
9.10 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
9.35 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Хокей. Пiвфiнал (чол.)
11.45 Погода.
12.30 Парламент.
13.20 Погода.
13.30 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Кьорлiнг. Матч за
третє мiсце (жiн.)
14.10 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Кьорлiнг. Фiнал (жiн.)
14.50 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Шорт-трек.
16.05 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Бiатлон. Естафета
(чол.)

18.00 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Слалом (жiн.)
19.15 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Сноуборд. Паралельний гiгантський слалом
(жiн.)
20.30 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
21.00 Новини.
21.20 Погода.
21.45 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Лижнi перегони. Масстарт, 30 км. (жiн.)
23.45 Вiльна гавань.
0.05 Енергопанорама.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.40 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Слалом (чол.)
2.55 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Ковзанярський
спорт. Команднi перегони.
4.10 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Бобслей. 4-мiсний екiпаж
(чол.)

* * *

неділя, 28 лютого
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф “Поганий пес, гарний
пес”.
6.30 DW. Новини Європи.
7.00 Рецепти здоров`я.
7.10 Енергопанорама.
7.20 Персона. С. Свiтлична.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
9.35 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Хокей. Матч за третє мiсце
(чол.)
11.45 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Кьорлiнг. Матч за
третє мiсце (чол.)
12.15 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Кьорлiнг. Фiнал (чол.)
13.00 Здоров`я.
13.25 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Слалом (чол.)
14.25 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Сноуборд. Паралельний
гiгантський слалом (чол.)

15.05 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
15.45 Дiловий свiт. Тиждень.
16.30 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Фiгурне катання.
Гала-вистава.
19.00 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
19.30 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Лижнi перегони. Масстарт, 50 км. (чол.)
21.00 Новини.
21.20 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Лижнi перегони. Масстарт, 50 км. (чол.)
23.00 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Хокей. Фiнал (чол.)
23.05 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.25 Щоденник Олiмпiади.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.30 Культурно-мистецький
арсенал. Телевистава
“Страшна помста”.
3.30 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри.
Церемонiя закриття.

понеділок, 1 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Свiт спорту - хронiка
Ванкувера.
9.45 Легко бути жiнкою.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Хокей. Фiнал (чол.)
14.30 Вiкно до Америки.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
16.00 Iндиго.
16.55 Д/с “Першi погляди”.
18.00 Новини.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.50, 21.40 ХХI зимовi Олiмпiйськi
iгри. Церемонiя закриття.
21.00 Новини.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Новини спорту.
23.15 Щоденник Олiмпiади.
23.25 Вiд першої особи.

0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Класiк-прем`єр. Збiрник.
1.55 Спiваємо французькою.
2.45 Д/ф “Смарагди для Врубеля”.
3.35 Д/с “Першi погляди”.

1+1

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений прибулець”.
7.35,8.05,9.20 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Комедiя “Весiлля”.
12.10 Т/с “Тiльки кохання”.
13.05 “Справжнi лiкарi”.
14.05 “Криве дзеркало”.
16.00 “Шiсть кадрiв”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.15, 19.30, 23.15 “ТСН”.
17.30 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
20.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
22.15 Т/с “Барвiха”.
23.50 Х/ф “Таємниця острова
скелетiв”.

вівторок, 2 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Легко бути жiнкою.
10.10 Д/ф “Граю, лiтаю, живу...
Ада Роговцева”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.50 Д/с “Африка - зачарований
континент”.
13.25 Здоров`я.
15.00 Новини.
16.00 Iндиго.
16.55 Д/с “Першi погляди”.
18.00 Новини.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.40 Д/ф “Широка хода
пiдробки”.
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.

1.35 Класiк-прем`єр. I. Мамушев.
2.00 Спiваємо французькою.
3.00 Д/ф “Холодний мир”.
3.35 Д/с “Першi погляди”.
4.30 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений прибулець”.
7.35,8.05,9.20 “Снiданок з 1+1”.
9.55 Т/с “Єрмолови”.
11.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
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”.
17.30 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
22.15 Т/с “Барвiха”.
23.15 “ТСН”.

1+1

6.15 “Лiтаючий будинок”.
7.05 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
8.50 “ТВ-Шоп”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 М/с “Качинi iсторiї”.
11.15 М/ф “Таємниця щурiв 2”.
12.30 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
14.10 “Шiсть кадрiв”.
14.45 Бойовик “Мiф”.
17.15 Комедiя “Голубка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “ДМБ”.
21.50 Бойовик “Поєдинок”..
23.40 Бойовик “Чужий 4:
Воскресiння”.
1.35 Х/ф “Один проти всiх”.
3.00 Комедiя “Африканець”.
4.35 Бойовик “Мiф”.

ІНТЕР

6.00 “Гiд по країнах свiту”.
6.25 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
8.50 “Городок”.
10.00 Т/с “Коротке дихання”.
14.00 Концерт Вiтаса “Повернення додому”.
16.00 Т/с “Я - охоронець”.
“Старi рахунки”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Пiснi для
коханих”.
23.30 Х/ф “Улюбленцi Америки”.
1.35 “Подробицi” - “Час”.
2.10 “Гiд по країнах свiту”.
2.35 Х/ф “Улюбленцi Америки”.
4.10 “Ключовий момент”.

ICTV

6.30 Погода.
6.35 Факти.
7.05 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.45 Погода.
7.50 Добрi новини.
7.55 Х/ф “Заборонене царство”.
10.00 Козирне життя.
10.40 Анекдоти по-українськи.
11.20 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.00 Квартирне питання.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
14.00 Х/ф “Особливостi
нацiональної риболовлi”.
16.05 Провокатор.
17.05 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
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18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.15 Наша Russia.
19.35 Велика рiзниця.
20.25 Х/ф “Iдальго”.
23.15 Прожекторперiсхiлтон.
0.00 Голi i смiшнi.
0.20 Т/с “Втеча з тюрми”.
1.20 Х/ф “Полiсмен хороший,
полiсмен поганий”. (2
категорiя).
3.20 Т/с “Кей-Вiлль”.
4.00 Х/ф “Сезон змагань”.

СТБ

5.00 “Руйнiвники мiфiв”.
6.40 Х/ф “Я залишаюся”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Умка”, “Умка шукає
друга”, “Повернення блудного папуги”.
12.05 Х/ф “Боббi”.
15.15 “Суперстар представляє:
Гудбай нульовi. Роки, якi
вразили свiт”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Королева бензоколонки”.
20.45 “Королева бензоколонки”.
Невiдома версiя.

21.45 “Моя правда. Едичка
Лимонов”.
22.45 “Зоряне життя. Тi, що
пiшли за 2009 рiк”.
23.45 “Паралельний свiт”.
0.45 Х/ф “Слухаючи тишу”.
2.30 “Мобiльна скринька”.

4.50 Студiя Зона ночi. Культура.
4.55 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
5.15 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
5.35 Зона ночi.

5.50 Х/ф “Загадковi скарби
Трої”.
7.20 М/ф “Боб Губко - Квадратнi
штани”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Мої друзi Тигруля i
Пух”.
10.05 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.15 Файна Юкрайна.
13.55 Даєш молодь.
14.30 Хто проти блондинок?
15.50 Х/ф “Обладунок бога”.
17.45 Х/ф “Обладунок бога 2”.
19.55 Х/ф “Лисий нянька.
Спецзавдання”.
21.55 Детектив “Мiраж”.
23.45 Спортрепортер.
23.50 Х/ф “Свiтляки в саду”.
1.45 Третiй зайвий.
2.05 Х/ф “Помилково”.
3.30 Х/ф “Перерва на життя”.

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
7.25 Т/с “Перше правило
королеви”.
9.45 Х/ф “Неслужбове завдання”.
11.55 Х/ф “Джеймс Бонд.
Дiаманти назавжди”.
14.30 “Вайп Аут”.
15.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
18.00 Х/ф “Жiноча робота з
ризиком для життя”.
20.00 Х/ф “Потяг на Юму”.
22.40 Х/ф “Диявол та Денiел
Вебстер”.
1.00 Х/ф “Поза законом”..
2.55 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
1+1

6.35 “Лiтаючий будинок”.
7.25 М/ф “Таємниця щурiв 2”.
8.50 “ТВ-Шоп”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Караоке на майданi”.
12.00 “Смакуємо”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.55 Комедiя “ДМБ”.
15.40 Комедiя “Однокласницi”.
17.40 Комедiя “Весiлля”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Криве дзеркало”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.05 Бойовик “Термiнатор 2:
Судний день”.
1.55 Комедiя “Задуха”.
3.30 Х/ф “Один проти всiх”.
4.55 Д/ф “З Франком на каву”.
5.20 Комедiя “Голубка”.

16.00 Т/с “Я - охоронець 2”.
“Помилка в програмi”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Кохання на вiстрi
ножа”.
23.35 “Анатомiя голосу. Джамала”.
0.15 “Подробицi тижня”.
1.10 Х/ф “Роман Мерфi”.
2.55 “Позаочi”.
3.45 “Ключовий момент”.
4.25 Х/ф “Роман Мерфi”.

ICTV

20.25 Країна повинна знати!
20.55 Х/ф “Рембо 4”.
22.40 Помилаандерсон.
23.10 Comedy Club.
0.10 Т/с “Втеча з тюрми”.
2.00 Iнтерактив: Тижневик.
2.15 Х/ф “Новий свiт”.

СТБ

5.30 “Руйнiвники мiфiв”.
7.05 Х/ф “Неждано-негаданно”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Королева бензоколонки”.
13.45 “У пошуках iстини. Таємна
iсторiя сексу в СРСР”.
14.45 “Слiдство вели. Втеча”.
15.45 “Правила життя. Дитячi
iграшки. Iнструкцiя з виживання”.
16.45 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
20.15 Х/ф “Здрастуйте Вам!”.
22.45 Х/ф “Синя борода”.
0.50 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.45 Х/ф “Боббi”.

5.00 Т/с “Я - охоронець”. “Старi
рахунки”.
8.05 “Квадратний метр”.
9.00 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Позаочi”.
11.35 “Найрозумнiший”.
13.35 Х/ф “Велике кохання”.

5.50 Факти.
6.05 Т/с “Альф”.
6.35 Х/ф “Доктор Дулiттл 3”.
8.10 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.25 Квартирне питання.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Пiд прицiлом.
13.25 Провокатор.
14.20 Х/ф “Клятва”.
17.00 Наша Russia.
17.35 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня.
19.40 Максимум в Українi.

1.40 “Документ”.
2.40 Комедiя “Задуха”.

1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Х/ф “Бермудський трикутник”.

6.10 “Знахарi”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
13.15 Х/ф “Найпривабливiша i
найсимпатичнiша”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.45 “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 “Доярка з Хацапетовки”.
23.45 “Блискавка-вбивця. Гонитва за кульовою”.
0.45 “Найзагадковiшi мiсця
землi”.

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.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Х/ф “Клятва”.
11.35 Т/с “Солдати. Дембельський альбом”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Каменська”.
14.45 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
16.50 Х/ф “Рембо 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Убивча сила”.
22.00 Т/с “Згiдно iз законом”.

6.00 Д/ф “Полювання на красу”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Д/ф “Мовчазний свiдок”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї,
або Знову невловимi”.
11.35 “Битва екстрасенсiв”.
“Чорнi” i “бiлi”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “Прокляття
Дикої орхiдеї”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “У пошуках iстини.
Калiгула: хвороблива пристрасть iмператора”.
20.10 “Чужi помилки”. “Грiхи
матерiв”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Битва екстрасенсів”.

23.50 Комедiя “Пустуни з великої
дороги”.
1.40 “Документ”.
2.40 Комедiя “Пустуни з великої
дороги”.
4.20 Д/ф “Мазепа: кохання,
велич, зрада”.
5.15 Т/с “Єрмолови”.

21.30 Т/с “Доярка з Хацапетовки”.
23.45 “Самi ми не мiсцевi. Iсторiя
успiху”.
0.55 “Мiста пiдземного свiту.
Таємнi укриття мафiї”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.25 Х/ф “Дерiл”.
4.00 Т/с “Сусiди”.
4.25 “Судовi справи”.
5.05 “Гiд по країнах свiту”.

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.
1.00 Спорт.
1.10 Х/ф “Болотяний бiс”.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Мiс Поттер”.
4.45 Т/с “Мiсячне свiтло”.

5.55 Факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
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 “Каменська”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Убивча сила”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.

6.00 Д/ф “Мокрий злодiй, або
Я - Вася”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Здрастуйте Вам!”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “Грiхи
матерiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Правила життя.
Солодкiсть: гiрка правда”.

ІНТЕР

ІНТЕР

ІНТЕР

6.10 “Блискавка-вбивця. Гонитва
за кульовою”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”.
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”.

ICTV

ICTV

23.00 Свобода слова.
0.55 Спорт.
1.10 Надзвичайнi новини.
1.35 Х/ф “Гадюки”.

СТБ

СТБ

НТН

* * *

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Х/ф “Загадковi скарби
Трої 2”.
7.40 Церква Христова.
7.55 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.15 М/с “Мої друзi Тигруля i
Пух”.
9.35 Руйнiвники мiфiв.
10.40 Х/ф “Обладунок бога”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.05 Зорянi драми.
16.00 Info-шок.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.05 Х/ф “Невезучi”.
19.55 Х/ф “Одинадцять друзiв
Оушена”.
22.15 Файна Юкрайна.
23.40 Спортрепортер.
23.45 Х/ф “Техаська рiзанина
бензопилою”.
1.25 Х/ф “Крижанi павуки”.
2.50 Третiй зайвий.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.15 Г. Нарбут. Живi картини.
3.30 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
3.45 Ступенi до неба.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “34-й швидкий”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Обладунок бога 2”.
11.30 Т/с “Плiткар”.
12.50 Т/с “Так сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Ранетки”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Плiткар”.
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 “Ранетки”.
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
23.35 Т/с “Солдати 16”.
0.55 Репортер.
1.25 Служба розшуку дiтей.
1.30 Х/ф “Щоденник Сюзани для
20.10 “Чужi помилки”. “Героїчна
трагедiя”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Битва екстрасенсів”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Невезучi”.
10.55 Т/с “Плiткар”.
12.10 Т/с “Так сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Ранетки”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Плiткар”.
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 “Ранетки”.
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.

4.05 Студiя Зона ночi.
4.10 Невiдома Україна.
5.05 Студiя Зона ночi. Культура.
5.10 Зiрка Вавiлон.
5.55 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
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”. Фабрика фальшивих грошей.
15.00 “Речовий доказ”. Потяги
смертi.
15.40 Т/с “Морозов”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Тихi омути”.
21.30 Х/ф “Тварюка”.
23.30 Х/ф “Пiдземна пастка”.
1.30 Х/ф “Загроза вторгнення”.
3.00 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
Нiколаса”.
3.00 Третiй зайвий.
3.40 Студiя Зона ночi. Культура.
3.45 К. Степанков. Спогади пiсля
життя.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.30 Х/ф “Потяг на Юму”.
8.45 “Правда життя”. Дауншифтери.
9.20 Т/с “CSI: Маямi”.
10.10 Т/с “Закон i порядок”.
11.05 Т/с “Морозов”.
13.20 Х/ф “Диявол та Денiел
Вебстер”.
15.30 Х/ф “Тихi омути”.
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 “Тварюка”.
2.25, 5.10 “Свiдок”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.15 “Речовий доказ”.
3.40 “Агенти впливу”.
4.10 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
23.35 Т/с “Солдати 16”.
0.55 Репортер.
1.10 Спортрепортер.
1.20 Х/ф “Лицар безiменної
планети”.
3.00 Третiй зайвий.
3.40 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.45 Х/ф “Розмах крил”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.20 “Суто англiйськi вбивства”.
14.25 Т/с “Меч”.
16.35 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
18.25 “Речовий доказ”. Шкуродери.
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”.
0.35 Х/ф “Хранитель душ”.
2.05, 5.10 “Свiдок”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.20 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 9 26 лютого 2010 р.
середа, 3 березня
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Прес-анонс.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.25 Д/ф “Два життя Iрини
Вiльде”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.50 Д/с “Африка - зачарований континент”.
13.25 “Знайдемо вихiд”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
16.00 Iндиго.
16.55 Д/с “Першi погляди”.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
20.00 Особливий погляд.
20.30 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Право на захист.
22.00 Д/ф “Собор людської
душi”.
22.30 Прес-анонс.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.

0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Класiк-прем`єр. Л. Кондрашевська. Романси.
2.00 Спiваємо французькою.
3.00 Особливий погляд.
3.35 Д/с “Першi погляди”.
4.30 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.35,8.05,9.20 “Снiданок
з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений прибулець”.
9.55 Т/с “Єрмолови”.
11.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
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”.
17.30 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
22.15 Т/с “Барвiха”.
23.15 “ТСН”.

четвер, 4 березня
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Прес-анонс.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.25 Д/ф “Софiївський
ноктюрн”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.50 Д/с “Африка - зачарований континент”.
13.30 Прем`єра. Сiльська
правда.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
16.00 Iндиго.
16.55 Д/с “Першi погляди”.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.55 Д/ф “Подорож до Гавани.
Стежками Хемiнгуея”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.55 Далi буде...
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Класiк-прем`єр. Спiває
А.Шкурган.
2.00 Спiваємо французькою.
3.00 Сiльська правда.
3.35 Д/с “Першi погляди”.
4.30 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений прибулець”.
7.35,8.05,9.20 “Снiданок з 1+1”.
9.55 Т/с “Єрмолови”.
11.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
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”.
17.30 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
22.15 Т/с “Барвiха”.
23.15 “ТСН”.

п’ятниця, 5 березня
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Прес-анонс.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.25 Д/ф “Софiївський
ноктюрн”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.50 Д/с “Африка - зачарований континент”.
13.25 “Попередження”.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
16.00 Полiгон.
17.00 Пазли.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.55 Автоакадемiя.
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Вистава “Дай серцю волю заведе у неволю”.
3.05 Далi буде...
3.40 Право на захист.
4.05 “Надвечiр`я”.
4.30 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений прибулець”.
7.35,8.05,9.20 “Снiданок з 1+1”.
9.55 Т/с “Єрмолови”.
11.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
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”.
17.30 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.

субота, 6 березня
УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Свiт православ`я.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Свiт моєї любовi.
8.00 Ноосфера.
8.20 Здорове харчування.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.00 Погода.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Так просто.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.10 Експерти дозвiлля.
11.45 Вихiднi поукраїнськи.
12.10 Темний силует.
12.30 Погода.
13.15 Парламент.
14.40 Погода.
14.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Iллiчiвець” (Марiуполь) “Динамо” (Київ).
17.05 Погода.

17.25 Д/ф “Феномен академiка
Авакяна”.
18.05 Кiно.ua.
18.45 Погода.
19.00 Фiнал Нацiонального
вiдбору ПКЄ - 2010.
21.00 Новини.
21.20 Погода.
21.40 Фольк-music.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Персона. А. Матешко.
23.55 Енергопанорама.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Вистава “Дай серцю волю заведе у неволю”.
2.10 Кiно.ua.
2.40 Хто в домi хазяїн?
3.10 Громадська варта.
3.30 Експерти дозвiлля.
4.10 Х/ф “Три дiвчинки”.

1+1

7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”

23.40 “Проспорт”.
23.50 Фентезi “Мандри
Гулiвера”.
1.35 “Документ”.
2.35 Фентезi “Мандри Гулiвера”.
4.05 Д/ф “Троцький - невiдомий
революцiонер”.
5.00 Т/с “Єрмолови”.

ІНТЕР

0.45 “Битви. Олександр. Бог
вiйни”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.20 Х/ф “Код”.
4.10 Т/с “Сусiди”.
4.35 “Знак якостi”.
5.05 “Гiд по країнах свiту”.
5.55 “Уроки тiточки Сови”.

6.10 “Самi ми не мiсцевi. Iсторiя
успiху”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”.
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 “Доярка з Хацапетовки 2”.
23.45 “Попелюшка союзного
значення. Л.Сенчiна”.

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 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Каменська”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Убивча сила”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.

23.45 “Проспорт”.
23.55 Фентезi “Мандри
Гулiвера”.
1.40 “Документ”.
2.40 Фентезi “Мандри
Гулiвера”.
4.10 Д/ф “Вбивство Столипiна”.
4.55 “ТСН”.
5.15 Т/с “Єрмолови”.

0.45 “Вiкiнги”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.20 Х/ф “Директор”.
4.10 Т/с “Сусiди”.
4.35 “Судовi справи”.
5.15 “Гiд по країнах свiту”.
6.05 Уроки тiточки сови.

6.10 “Попелюшка союзного
значення. Л. Сенчiна”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”.
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 “Доярка з Хацапетовки 2”.
23.45 “Цiна зоряної ролi”.

6.05 Погода.
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 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Каменська”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.30 Т/с “Убивча сила”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.

20.10 Бойовик “Викрасти за 60
секунд”.
22.25 Бойовик “Старскi та Гатч”.
0.30 Комедiя “Сiмейка Ади”.
2.15 Х/ф “Украдене щастя”.

1.55 Х/ф “Дорога в горах”.
3.30 “Знак якостi”.
4.00 Т/с “Сусiди”.
4.25 Х/ф “Дорога в горах”.
6.05 “Уроки тiточки Сови”.

6.10 “Цiна зоряної ролi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”.
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”.
0.15 “Парк доiсторичного
перiоду”.
1.15 “Подробицi” - “Час”.

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 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Х/ф “Той, що йде у вогнi”.
15.30 Т/с “Убивча сила”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.

10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
12.55 Комедiя “Рожева пантера”.
14.50 “Криве дзеркало”.
17.00 Мелодрама “Анжелiка маркiза янголiв”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Жiнказима”.
23.55 Комедiя “Жiнки”.
1.55 Комедiя “Сiмейка Ади”.
3.25 Д/ф “Адам i Єва”.
3.50 “ТСН”.
4.20 Х/ф “Волга-Волга”.

17.40 Т/с “Адвокатесси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал”.
22.45 Х/ф “Хлопчикидiвчатка”.
0.50 “Подробицi” - “Час”.
1.30 Х/ф “Змiя в тiнi орла”.
3.05 “Позаочi”.
3.50 “Знак якостi”.
4.15 Х/ф “Змiя в тiнi орла”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ІНТЕР

ІНТЕР

ІНТЕР

6.00 М/ф.
6.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”.
О.Яковлєва.
10.00 “Городок”.
10.40 “Позаочi”. Настя Каменських.
11.40 “Найрозумнiший”.
13.35 Х/ф “Пасажирка”.
15.40 Ювiлейний концерт
М.Жванецького.

ICTV

ICTV

ICTV

ICTV

4.50 Погода.
4.55 Факти.
5.20 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
5.55 Х/ф “Той, що йде у вогнi”.
7.40 Погода.
7.45 Добрi новини.
7.55 Т/с “А зiрки тут тихi”.
9.55 Козирне життя.
10.35 Анекдоти поукраїнськи.
11.15 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.55 Квартирне питання.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
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.
1.00 Спорт.
1.10 Х/ф “Замiна 4”.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Капiтан Америка”.
4.50 Т/с “Мiсячне свiтло”.

СТБ

6.00 Д/ф “Нестерпнi бажання”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Синя борода”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “Героїчна
трагедiя”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Зоряне життя. Брати i
сестри зiрок”.
20.10 “Чужi помилки”.
“Винахiдник”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
19.10 Спорт.
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.
1.00 Спорт.
1.10 Х/ф “Товариство вбивць”.
2.50 Факти.
3.25 Х/ф “Книга Рут”.
4.55 Т/с “Мiсячне свiтло”.

СТБ

6.00 Д/ф “Приворотне зiлля”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Дамське танго”.
11.30 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”.
“Винахiдник”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Моя правда. Борис
Мойсєєв”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.00 Помилаандерсон.
21.25 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс:
Мiсiя “Клеопатра”.
23.45 Голi i смiшнi.
0.10 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
0.55 Спорт.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.25 Х/ф “Полтергейст”.
3.20 Факти.
3.55 Т/с “Мiсячне свiтло”.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.40 “За двома зайцями”
Мюзикл.
10.00 Х/ф “Серця трьох”.
16.15 Х/ф “Службовий роман”.
18.10 “Вiкна-новини”.
18.20 Х/ф “Службовий роман”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Україна має талант!”
23.10 Х/ф “Приборкання норовистого”.
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Х/ф “Не журися”.
14.00 Х/ф “Мортал Комбат”.
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
19.20 Х/ф “Стрiлок”.
22.00 Прожекторперiсхiлтон.
22.30 Голi i смiшнi.
23.10 Т/с “Герої 2”.
0.05 Х/ф “Душi, що заблукали”.
2.05 Т/с “Мiсячне свiтло”.
3.25 Х/ф “Страх висоти”.

СТБ

5.30 “Руйнiвники мiфiв”.
7.05 Х/ф “Салон краси”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.55 М/ф.
12.55 Х/ф “Приборкання норовистого”.
15.10 “Україна має талант!”
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Службовий роман”.
22.35 “Службовий роман”.
Невiдома версiя.
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22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Битва екстрасенсiв”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “На бадьорому мiсцi”.

3.40 Студiя Зона ночi. Культура.
3.45 На незнайомому вокзалi.
5.00 Студiя Зона ночi.
5.05 Джерела Батькiвщини.
5.20 Козацькi могили.
5.35 Зона ночi.

5.50 Т/с “Нотатки про
вагiтнiсть”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Остання мiмзi
Всесвiту”.
10.55 Т/с “Плiткар”.
12.15 Т/с “Так сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Ранетки”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Плiткар”.
16.50 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 “Ранетки”.
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
23.35 Т/с “Солдати 16”.
0.50 Репортер.
1.10 Спортрепортер.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Мiськi легенди 2”.
3.00 Третiй зайвий.

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
6.45 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
14.35 Т/с “Меч”.
16.40 Х/ф “Мене чекають на
землi”.
18.25 “Правда життя”. Озброєний i дуже безпечний?
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”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.40 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

23.15 “Битва екстрасенсiв”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Галасливий день”.

4.15 Пасажири з минулого
столiття.
5.25 Студiя Зона ночi.
5.30 Козацький флот.
5.40 Зона ночi.

5.50 Т/с “Нотатки про
вагiтнiсть”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Школа негiдникiв”.
11.00 Т/с “Плiткар”.
12.15 Т/с “Так сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Ранетки”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Плiткар”.
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 “Ранетки”.
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
23.35 Т/с “Солдати 16”.
0.55 Репортер.
1.10 Спортрепортер.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Мандолiна капiтана
Кореллi”.
3.25 Третiй зайвий.
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
7.00 Х/ф “Мене чекають на
землi”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.45 Т/с “Пуаро”.
14.45 Т/с “Меч”.
17.00 Х/ф “Людина в зеленому
кiмоно”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”. Самогонний
синдикат.
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”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.40 “Агенти впливу”.
4.10 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ
5.45 Т/с “Нотатки про
вагiтнiсть”.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Реальнi дiвчатка”.
11.00 Т/с “Плiткар”.
12.15 Т/с “Так сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Ранетки”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Плiткар”.
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 “Ранетки”.
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Iнтуїцiя.
23.40 Репортер.
23.55 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Вен Вайлдер - король
вечiрок”.
1.50 Третiй зайвий.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Де ти, Україно?
23.35 “Моя правда. Борис
Мойсєєв”.
0.35 “Зоряне життя. Брати i
сестри зiрок”.
1.25 “Паралельний свiт”.
2.10 Х/ф “Розплющ очi”.
4.05 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф “Унiверситетський
блюз”.
7.00 Х/ф “Реальнi дiвчатка”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Мої друзi Тигруля i
Пух”.
10.05 Зорянi драми.
10.55 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.10 Файна Юкрайна.
13.50 Даєш молодь.
14.30 Хто проти блондинок?
15.50 Х/ф “Перстень
нiбелунгiв”.
17.45 Х/ф “Перстень
нiбелунгiв 2”.
19.45 Х/ф “Охоронець”.
22.10 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
0.15 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Як малi дiти”.

НТН

НТН

3.25 Студiя Зона ночi.
3.30 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Хто вони - дiти iндиго?
5.00 Країна людей.
5.20 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.00 Х/ф “Людина в зеленому
кiмоно”.
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”.
14.40 Т/с “Меч”.
16.50 Т/с “Перше правило
королеви”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Вибух на свiтанку”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.35 Х/ф “Темпеста”.
2.25,5.05 “Свiдок”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.40 “Агенти впливу”.
4.10 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
2.50 Третiй зайвий.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.
3.40 Втрачений рай.
4.30 Розпуття.
4.45 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
6.50 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.25 Т/с “Перше правило
королеви”.
10.45 Х/ф “Вибух на свiтанку”.
12.35 Х/ф “Нiндзя з Беверлi
Хiллз”.
14.30 “Вайп Аут”.
15.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
18.00 Т/с “Мiй лагiдний i нiжний
мент”.
22.00 Х/ф “Весiлля мого найкращого друга”.
0.10 Х/ф “Схованки душi 2”.
2.00 “Речовий доказ”.
2.50 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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АУДИТ КРУ

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ОБЛАСТІ
ПОТРЕБУЄ НЕГАЙНОГО ПОКРАЩЕННЯ

Питання організації харчування дітей у навчальних закладах завжди було
і залишається одним із найбільш актуальних, адже стан здоров’я дорослої
людини багато в чому визначається
якістю харчування саме в дитячому віці.
Наприкінці минулого року Контрольноревізійне управління в Київській області
в ході державного фінансового аудиту
досліджувало харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів області
та ефективності використання протягом
2007-2008 років та І півріччя 2009 року
коштів державного та місцевих бюджетів, батьківських і спонсорських коштів у
загальній сумі понад 146 млн. гривень.
Аудитори намагались знайти відповідь
на питання: «Чому діюча система організації харчування не забезпечує школярів повноцінним і раціональним харчуванням на достатньому рівні?»
Для отримання повної інформації
дослідження проводилось в усіх містах
обласного значення та районах області.
З метою визначення громадської думки щодо якості організації харчування
проведено анкетування понад тисячі
працівників освіти та 28 тисяч школярів.
Результати засвідчили, що в організації
харчування школярів мають місце суттєві недоліки і порушення.
У І півріччі 2009 року учні 10 загальноосвітніх навчальних закладів області
не забезпечені гарячим харчуванням, а
школярі 8 закладів освіти користуються
лише буфетною продукцією через відсутність шкільних їдалень. До речі, стан
шкільних їдалень та харчоблоків, застаріле технологічне обладнання, відсутність медпрацівників призводять до
недотримання правил гігієни та недостатнього рівня організації харчування
дітей. Так, 63 шкільні їдальні потребують капітального ремонту. Із застарілого технологічного обладнання їдалень,
яке потребує оновлення, майже 40%
від загальної кількості повністю зношене. Неодноразово призупинялась
робота шкільних харчоблоків органами
санепідемстанцій через їх невідповідність санітарним нормам. Такі недоліки
в організації харчування призводять до
поширення хвороб у дітей, особливо
органів травлення, захворюваність якими зростає. Сьогодні у структурі захворюваності дітей патологія органів трав-

лення знаходиться на другому місті. За
останні двадцять років показник поширеності цієї патології збільшився майже
удвічі, за останній рік – в 1,3 раза.
Як показали результати проведеного аудиту, забезпеченню учнів достатнім, високоякісним та безпечним харчуванням перешкодив той фактор, що
Київська облдержадміністрація, попри
неодноразові звернення Державної інспекції з контролю за цінами в Київській
області, не скористалась повноваженнями (Постанова КМУ від 25.12.1996р.
№1548) щодо встановлення граничних
торговельних надбавок на продукти
громадського харчування, що реалізуються в загальноосвітніх навчальних закладах області. Це викликало необгрунтоване завищення вартості продуктів
харчування і готових страв та призвело
до перевитрат бюджетних коштів у сумі
3,6 млн. гривень. Так, комунальні та інші
підприємства, які займаються організацією харчування дітей, включали надбавку на приготування у розмірі 25-40%
до вартості продуктів, у тому числі й тих,
що не потребують приготування. Крім
того, ціни поставок продуктів харчування в районах області для харчування дітей за кошти місцевих бюджетів помітно
відрізняються (у 2-4 рази), а торговельні надбавки до оптової ціни становлять
в окремих випадках до 213%.
Недостатність коштів місцевих бюджетів призвела до того, що видатки
на безкоштовне харчування учнів 1-4
класів планувалися здебільшого не
з розрахунку натурально-грошових
норм та потреби на одну дитину в
день, а виходячи з суми, виділеної на
харчування дітей. У результаті, незважаючи на зростання цін на продукти
харчування, у багатьох районах спостерігається незмінна ціна обіду впродовж декількох років, яка інколи навіть
знижується. Як наслідок – недоотримання учнями належних їм продуктів
харчування.
Крім того, діюча система організації
харчування дітей, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, унеможливлює повноцінний контроль за
харчуванням учнів місцевими органами
управління освітою. Так, розпорядником коштів для вищевказаної категорії
дітей було Міністерство праці та соці-

альної політики України, яке самостійно
проводило тендери на організацію харчування учнів та спрямовувало бюджетні кошти до приватних структур, таким
чином виводячи їх з-під контролю державних органів на місцях. Це призвело
до погіршення організації харчування,
перевитрат та неефективного використання 14 млн. грн. бюджетних коштів,
через те, що більшість переможців тендерних процедур – структури суто посередницькі, які, не маючи своєї бази і
досвіду в організації харчування, користувались послугами підрядників, переплачуючи їм за приготування від 25 до
40%.
Деякі керівники загальноосвітніх
навчальних закладів самоусунулись
від здійснення контролю та організації
харчування, переклавши все на плечі
харчуючих підприємств, що призвело
до поставок продуктів без супровідних
документів, порушень технології приготування страв, зменшення об’єму порцій. Мали місце поставки заборонених
продуктів, заниження їх калорійності,
закупки за завищеними цінами та неефективне використання бюджетних
коштів у сумі 207 тис. гривень.
Крім недоліків у організації харчування, у відділах освіти виявлено численні порушення зі сторони бухгалтерів: лишки продуктів харчування, зайво
сплачені та незаконні видатки, заниження фактичних видатків у загальному
на 23 тис. гривень, порушення процедури закупівель на суму 3,3 млн. гривень,
невідображення в бухгалтерському обліку продуктів харчування, одержаних
та переданих безоплатно благодійними
організаціями та батьками, на загальну
суму 29,5 тис. гривень.
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів
Контрольно-ревізійним
управлінням
в Київській області надано для впровадження ряд пропозицій Головному
управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації. Крім того, матеріали аудиторського дослідження розглянуто на розширеній колегії Київської
обласної державної адміністрації та
надано для розгляду та затвердження
проекти розпорядчих документів.
Прес-служба КРУ
в Київській області.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ

•

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАТРИМКУ
РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ

У разі невиплати з вини
власника або уповноваженого
ним органу належних звільненому працівникові сум у
строки, зазначені в статті 116
Кодексу Законів про працю
України, при відсутності спору
про їх розмір підприємство,
установа, організація повинні
виплатити працівникові його
середній заробіток за весь час
затримки по день фактичного
розрахунку.
При наявності спору про
розміри належних звільненому працівникові сум власник
або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір
вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на
користь працівника частково, то розмір відшкодування
за час затримки визначає
орган, який виносить рішення по суті спору.
Заходи,
встановлені
статтею, що коментується, в
її заголовку визначаються як
відповідальність. Очевидно,
це - один з різновидів матеріальної відповідальності
власника (підприємства) перед працівником. Така матеріальна відповідальність у
теорії визнається вже давно,
але в законі вона прямо не
визнана. Законодавець формулює тільки окремі правила
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про матеріальну відповідальність власника (підприємства) перед працівниками, не
забезпечуючи їх будь-якими
загальними нормами (ст.
117, 2371, частина четверта
ст. 235, 236 КЗпП).
Підставою
відповідальності власника (підприємства)
є склад правопорушення,
який включає два юридичних
факти - порушення власником
строків розрахунку при звільненні (ст. 116 КЗпП) та вина
власника. Не слід думати, що
вина власника виключається при відсутності грошей на
розрахунковому рахунку, фінансових труднощах підприємства тощо. Водночас не
можна вважати, що вину власника виключає лише непереборна сила, що розуміється як
надзвичайна і невідворотна за
даних умов подія. Усяке явище, яке перешкоджає власникові належно виконати свої
обов’язки перед працівником,
якщо власник проявляв належну дбайливість щодо цього, виключає вину власника.
Хоч і Кодекс законів про
працю (ст. 34), і Закон “Про
оплату праці” [147] визнають
зобов’язаним перед працівником у правовідносинах
щодо заробітної плати власника, відповідно ст. 117 КЗпП
України відповідальним за
затримку розрахунку є під-

•

•

приємство, а не власник.
Водночас однією з підстав
відповідальності підприємства перед працівником є
вина власника. Ця суперечність (вина власника, а відповідає підприємство) є проявом лише недосконалості
термінології, яку використовує закон, а не є підставою
для реального розмежування прав та обов’язків щодо
заробітної плати між підприємством та його власником.
Затримка розрахунку з
працівником за відсутності спору про розмір належних працівникові сум тягне
обов’язок власника провести
на користь працівника виплату середнього заробітку за
весь час затримки розрахунку. Пред’являючи таку вимогу до власника, працівник не
зобов’язаний доводити наявність будь-яких шкідливих наслідків затримки розрахунку
при звільненні. Очевидно, досить, щоб працівник пред’явив
у суді тільки трудову книжку
з записом про звільнення.
Хоча в цивільному процесі
кожна сторона зобов’язана
доводити ті обставини, на
які вона посилається (ч. 1 ст.
60 ЦПК України), працівник
об’єктивно не зможе довести
навіть факт затримки, тому що
те, чого не було (розрахунку
при звільненні) довести дуже
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важко або взагалі неможливо.
Власникові ж довести факт
розрахунку дуже просто. Для
цього він може подати до суду
розрахункові документи. Що
ж стосується вини, то за аналогією із ст. 614 Цивільного
кодексу [84] обов’язок доведення її відсутності лежить на
власникові.
При наявності спору про
розмір належних звільненому працівникові сум власник
зобов’язаний виплатити працівникові середню заробітну
плату за весь час затримки
розрахунку, якщо спір вирішено на користь працівника.
Якщо ж спір вирішено на користь працівника частково,
працівникові
провадиться
відшкодування за період затримки розрахунку, розмір
якого визначає суд.
Законом від 20 грудня
2005 р. із ст. 117 КЗпП виключена частина третя. У зв’язку
з цим право працівника на
виплату середньої заробітної плати за час затримки
розрахунку при звільненні
не ставиться в залежність від
отримання заробітної плати
за новим місцем роботи.
В.ФЕДІВ,
головний спеціаліст
з методичної роботи
Територіальної державної
інспекції праці у Київській
області.
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№ 9 26 лютого 2010 р.
ДЕРЖАВНА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА
ІНСПЕКЦІЯ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІНФОРМУЄ

ТАРИФИ МАЮТЬ БУТИ
ВІДКРИТИМИ Й
ПРОЗОРИМИ ДЛЯ
СПОЖИВАЧІВ

Зараз, мабуть, не знайдеш жодної людини, яка була
б байдужа до житлово-комунальних тарифів, їхніх різких
“стрибків” вгору або плавного зростання. Зрозуміло, що і
економічна ситуація в країні, і стан технологічного обладнання господарства та його мереж примушують місцеву
владу змінювати тарифи.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. № 529 був затверджений Порядок
формування тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, тарифи (витрати,
пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) розраховуються окремо по кожному
будинку залежно від запланованих кількісних показників
фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення
належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з додатком до Постанови.
Виконавець доводить розрахунок тарифів до відома власників житлових будинків (гуртожитків), власників
(наймачів) квартир (житлових приміщень у гуртожитках),
власників нежитлових приміщень у житлових будинках
(гуртожитках) та інших споживачів послуг шляхом проведення громадських слухань у кожному будинку. За їх
результатами перелік послуг за кожним будинком може
бути зменшено виконавцем порівняно з типовим переліком за умови одержання у строк до 30 днів з дати проведення громадських слухань оформленого письмово в
установленому законодавством порядку рішення власників житлових будинків (гуртожитків), власників (наймачів) квартир (житлових приміщень у гуртожитках),
власників нежитлових приміщень у житлових будинках
(гуртожитках) про забезпечення надання послуг, перелік
яких зменшено проти запропонованих виконавцем.
У разі, якщо перелік послуг зменшується, виконавець
перераховує тарифи і подає новий розрахунок тарифів
відповідному органові місцевого самоврядування, який
приймає рішення про його затвердження (погодження).
З власниками (наймачами) квартир (житлових приміщень у гуртожитках) та власниками нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) укладається
договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що передбачає надання
послуг, перелік яких визначений за результатами громадських слухань згідно з типовим переліком.
Послуги надаються відповідно до затвердженого (погодженого) рішенням органу місцевого самоврядування
тарифу, його структури, періодичності та строків надання
послуг.
Проведення громадських слухань у кожному будинку під час обговорення тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій дозволяє
зробити тарифи відкритими, доступними і прозорими
для споживачів. Крім того, таким чином будуть створені
умови відповідно до вимог Закону України “Про житловокомунальні послуги”, при яких рішення органів місцевого
самоврядування будуть роз’яснюватися споживачам послуг, а це, в свою чергу, зменшить соціальну напругу.
Принагідно нагадаю: телефон нашої інспекції у Києві
278-36-47. Ми готові надати роз’яснення, котрі стосуються будь-яких проблем у житлово-комунальній сфері.
Дмитро НОВИЦЬКИЙ,
начальник Державної житлово-комунальної
інспекції у Київській області.

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О
МАЮ ОКРЕМУ КВАРТИРУ, АЛЕ ВЖЕ МАЙЖЕ ПІВРОКУ
В НІЙ НЕ ПРОЖИВАЮ І КВАРТИРАНТАМ НЕ ЗДАЮ. МЕШКАЮ ЗІ СВОЄЮ СІМ’ЄЮ У ТЕЩІ, ЯКА ПОТРЕБУЄ ДОГЛЯДУ. КВАРТИРА ПОРОЖНЯ, АЛЕ ЖЕК ВСЕ ОДНО ВИМАГАЄ
СПЛАЧУВАТИ КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ. ЧИ МОЖНА ПОЗБУТИСЯ ЗАЙВИХ ВИТРАТ?
Можна, але для цього вам потрібно звернутися в
ЖЕК із заявою, що ви не проживаєте на даній житлоплощі і, відповідно, відмовляєтеся від надання житловокомунальних послуг та їх оплати. У такому разі, якщо у
вас немає лічильників гарячої і холодної води, за якими
ви платите за її споживання, комісія ЖЕКу опломбує крани у ванній, туалеті і на кухні. Після цього складається акт,
що підписується обома сторонами, про те, що ця послуга
не оплачуватиметься.
З опалюванням, витрати на яке складають близько
половини вартості житлово-комунальних послуг, складніше. Якщо на батареях є регулятори подачі теплоносія,
їх перекриють і опечатають. Але якщо таких приладів немає, сантехнік ЖЕКу повинен відрізати ваші радіатори
від теплосистеми. Потім ви будете зобов’язані за свій
рахунок встановити теплоізоляційну “сорочку” на труби,
що подають гарячу воду через вашу квартиру на інші поверхи. Це також оформлюється відповідним актом. У договорі з ЖЕКом треба зазначити, що ви не користуєтеся
послугами з вивезення побутового сміття і ліфтом. Заручіться також письмовим підтвердженням від сусідів про
те, що справді в даній квартирі не проживаєте.
Успішно пройшовши всі ці процедури, ви зможете не
платити за квартиру. Але чи збережете ви при цьому свої
нерви, питання риторичне.
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НЕЧАСТИЙ ГІСТЬ - ХОЧ І ДУЖЕ БАЖАНИЙ
Якщо у вашому саду ще немає цієї рослини, її обов’язково треба завести.
Кизил - дерево теплолюбиве і свого часу уподобало Крим. Воно живе від 120 до
250 років, і за свій солідний вік заслужило багато похвал.
І не даремно, в його
плодах міститься багато
вітаміну С, вітаміни А і Р,
фруктоза, глюкоза, яблучна, лимонна, янтарна кислоти, пектини, дубильні
речовини, ефірна олія,
мікроелементи - калій,
кальцій, залізо, магній і
сірка. Плоди і листя мають
бактерицидні властивості. Регулярне вживання
свіжих плодів і страв з них
підтримує тонус організму,
допомагає позбутися продуктів розпаду, виводить
шкідливу щавлеву і сечову
кислоти. Відвар з кісточок
допомагає при геморої.
Кизил у будь-якому
вигляді нормалізує обмін
речовин і допомагає боротися не лише з шлунковокишковими
захворюваннями, а й з повнотою. При
цукровому діабеті рекомендують приймати щодня 50
г свіжого кизилового соку
за півгодини до їжі. Краще
робити це вранці натщесерце. Цукрознижуючу дію має
і листя кизилу. Сухими ягодами лікують анемію. А при
застуді і грипі кизилове варення не менш ефективне,
ніж малинове.
До речі, у Криму я почу-

ла і легенду про “шайтанягоду”, як її називають
місцеві жителі. Створивши
світ Аллах, задоволений
своїми трудами, ліг відпочити. А на землю тим часом
прийшла весна. Все навколо зеленіло, на деревах і
чагарниках розпускалися
квіти. Люди розгубилися
від такої краси і, сварячись
один з одним, стали вибирати собі дерева. Від суєти
і суперечок Аллах прокинувся. Він зібрав людей і,
щоб вони не псували земну красу, наказав кожному
вибрати одне дерево, щоб
користуватися ним надалі.
Один вибрав яблуню,
інший - сливу, третій - персик, а шайтан вибрав кизил. Про себе він подумав,
кизил зацвітає першим і
він першим матиме плоди,
а отже вони - найдорожчі.
Але прорахувався. Кизил
і справді розцвітає дуже
рано, але плоди його дозрівають пізніше за інші.
Шайтан цього не врахував,
рвав зелені, пробував і кидав на землю, а потім усе
кинув і пішов геть.
А терплячі, нежадібні
люди, дочекавшись, коли
плоди дозріють, насоло-

джувалися їх смаком. Дізнався про це шайтан - зовсім
розлютився. І зробив так,
щоб на кущах було вдвічі
більше квітів. Для того, щоб
дозріла така кількість ягід,
сонцю довелося влітку посилати на землю удвічі більше тепла. До осені воно розтратило свої сили, а взимку
перестало гріти зовсім. Настали великі холоди, і сади
вимерзли. Відтоді люди
примічають, якщо урожай
кизилу великий, зима буде
холодною.
Зацвітає кизил у Криму
у лютому - березні. Коли
зацвітає, а квітки у нього
білі або жовтуваті, створюється враження, що на
кущах лежить хмара. Кизил вважається хорошим
раннім медоносом, потім
він покривається густим
листям. Плоди дозрівають
у серпні - вересні і розрізнюються за формою
і кольором: грушовидні,
бочковидні, циліндричні,
розширені донизу. Частіше
за все вони червоного або
пурпурного кольору, але
бувають і жовтого.
До грунту кизил не вимогливий, хоч полюбляє
насичені вапном місця.

Рости може і в тіні, але на
сонці плодоносить у багато разів краще. Висаджувати його рекомендується
на південній або південнозахідній стороні ділянки, не
дуже близько до будинку і
присадибних споруд. Дватри дерева здатні забезпечити сім’ю на всю зиму.
Розмножують кизил посівом свіжезібраного насіння, черенкуванням і саджанцями. Але тим, у кого немає
досвіду, краще купити саджанець. Догляд за ним не
складний. Удобрюють раз
на рік гноєм або компостом,
закладаючи його на глибину
6-8 см. У разі необхідності
вносять вапно. У інший час
видаляють бур’яни і поливають. Кизил має високу опірність до хвороб і шкідників.
І це великий плюс. Поруч з
ним можна саджати овочі
і бобові. У молодих рослин
коренева система розташована близько до поверхні,
тому рихлити не слід дуже
глибоко.
Валентина
СОТНИКОВА.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ЛІКИ ВІД РАКУ РОСТУТЬ НА НАШИХ ГРЯДКАХ
Звичайний ревінь,
який за дуже кислі черешки так люблять діти,
а садоводи - за розкішний кущ, здатний запобігати онкологічним захворюванням.
Такого
висновку
дійшли біологи з Університету ШеффілдХаллам
(Великобританія),
дослідивши
звичайний
садовий
ревінь, повідомляють
“Известия Науки”. Відомо, що в традиційній
китайській медицині ця рослина використовується не одне тисячоліття.

Для того щоб всі корисні властивості ревеню
проявилися, його треба
запікати в духовці хвилин
20. Хтось упізнає в цій
страві ласощі свого дитинства. Схожі на цукати
кисло-солодкі “цукерки”
- посипані цукром і запечені в духовці черешки
- готували наші бабусі. А
також компоти і варення
з ревеню і неймовірно запашний пиріг з ревеневою начинкою. Сьогодні ці
прості радощі забуті, але,
як з’ясувалося, даремно. Наразі наука стверджує: у запечених череш-

ках дуже підвищується концентрація
поліфенолів - природних речовин,
які можуть вбивати ракові клітини.
Біологи вважають, що на основі ревеню зможуть створити нові - менш
токсичні та більш ефективні - ліки для
боротьби з раком.
На поліфеноли, які сьогодні привертають дедалі більше уваги науковців, багаті й інші рослини: соя,
петрушка, какао-боби, виноград,
лісові ягоди, часник, чай. І відповідно виготовлені з них продукти темний шоколад, сухе вино, соки.
Поліфеноли, що входять до їх складу, перешкоджають раковій пухлині
вирощувати для себе нові кровоносні судини.

1634 РОКУ ЦАРСЬКИМ
УКАЗОМ БУЛО
ЗАБОРОНЕНО КУРІННЯ

Ще наприкінці січня в Макарові стартувала програма
«Дихайте вільно», спрямована на боротьбу з курінням.
Сама історія цієї негативної звички сягає в найдавніші часи.
У працях древньогрецького історика Геродота є відомості
про те, що скіфи вдихали дим під час спалення рослин, у
яких містилися одурманюючі речовини. Розповсюдження
тютюну в Європі пов’язане з іменем Христофора Колумба,
який відкрив не тільки Америку, а й… тютюн.
Історики стверджують, що в Росію тютюн було завезено англійськими купцями ще в часи Івана Грозного. Але в
Росії куріння й нюхання тютюну суворо переслідувалося.
У 1634 році цар Михайло Федорович видав спеціальний
указ, яким заборонялося куріння. Тих, хто курив, карали
шістдесятьма ударами палиць по підошвах ніг. Духовенство вважало тютюн «диявольським зіллям». А людей, які
курили, великими грішниками. Але як не були суворі церковні заборони, царські укази, «переміг» все ж таки тютюн.
Торгівля ним давала великі прибутки і зарубіжні купці ввозили його контрабандним шляхом. Врешті-решт імператор Петро І, яким сам пристрастився до тютюну, 1698 року
відміняє заборону на куріння й торгівлю тютюном, обклавши його митом та акцизним податком.
Перша тютюнова фабрика була побудована у 1816 році,
як не дивно в Україні, а в 1852-ому — у Петербурзі. З 1870
року запрацювала тютюнова фабрика «Ява» у Москві.
Спроба закурити може здатися невинним експериментом. Та в той же час 85% людей, які викурили хоча б
дві сигарети, стають заядлими курцями. Тільки в США на
сьогодні їх 61 мільйон. І хоча кожен рік 20 мільйонів з них
пробують покинути курити, успіху досягають лише 3% від
цієї кількості бажаючих позбутися поганої звички.
Дослідження переконливо свідчать, що, якщо скласти
разом всі випадки смертей від алкоголю, кокаїну, героїну,
ЛСД та інших відомих наркотиків, все одно не набереться більше людей у порівнянні з тим, кого щороку зводить у
могилу нікотин. Кожного року через хвороби, які викликає
куріння, в Україні вмирає більше 120 тисяч людей, тобто
приблизно 330 осіб у день. Здавалося б, невинна звичка,
«баловство», як деякі кажуть, насправді стало національною катастрофою.
Самому кинути курити дуже важко. І в цьому допомогти
– наше завдання. Перші консультації та тренінги дали перші росточки. Протягом п’яти днів добросовісно на бесіди
приходили двоє мешканців Макарова, виконували всі запропоновані їм рекомендації і… перемогли погану звичку.
Скептики можуть сказати: «Що, всього двоє людей?». Та з
малого починаються великі справи. Хочеться вірити, що до
цих двох приєднаються інші, скажімо, їх друзі, знайомі. А
наші семінари, консультації з соціальних питань, здорового способу життя та інших продовжуються. Бажаючі взяти
у них участь можуть звертатися за телефонами: 6-04-00,
063-407-58-00.
Хочу подякувати райдержадміністрації, Макарівській
селищній раді, особисто директору районного центру соціальних служб для сімей, дітей і молоді В.О.Васильєвій та
директору районного будинку культури Л.В. Обухівській за
допомогу в організації зустрічей.
Віталій КОЛІСНИК,
співпрацівник Всеукраїнського благодійного
фонду «Краще життя».

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ПОСТИТИСЯ ТРЕБА ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ

Великий піст - це не лише
найсуворіша дієта, а й стриманість у всьому. Дотримуватися його до останнього можуть
лише дуже вольові люди. Недарма церква прирівнює сумлінне дотримання Великого
посту до подвигу. Категорично
не можна їста м’яса, птицю і
молочних продуктів.
Під час посту наші бабусі
готували котлети з картоплі,
капусти, буряка, моркви, цибулі, з грибною начинкою чи
з ізюмом або чорносливом.
Варили каші: рисову, перлову,
гречану з цибулею, грибами,
олією. Домашні соління, овочева ікра, пісні супи, вінегрет
входили практично у меню кож-

ного дня. Зараз до всього цього додалося багато інших продуктів: соки, заморожені овочі,
фрукти, ягоди, продукти із сої,
кукурудзяні пластівці, кондитерські вироби. Вважається,
що під час посту кондитерські
вироби теж слід виключити із
раціону. Це не зовсім так. Зараз в асортименті є продукція,
схвалена самою церквою до
вживання у пісні дні - шоколад,
цукерки, печиво. В їх складі
продукти лише рослинного походження. Мало того, що вони
дуже смачні, так ще і є додатковим джерелом вітамінів і мікроелементів, дають змогу розширити раціон харчування, не
порушуючи суворих правил.

КАПУСНЯК З ГРИБАМИ

Гриби промивають, розмочують і варять. Зварені гриби відкидають на друшляк і шаткують, а відвар проціджують. У
квашену капусту додають частину грибного відвару, цукор і тушкують до повної готовності. У грибний відвар, який лишився,
кидають картоплю, доводять до кипіння,
кладуть напівтушковану капусту, гриби,
злегка обсмажені й нарізані корені моркви,
пастернаку, селери та цибулю і доводять
до повної готовності картоплі й овочів.
Подаючи на стіл, капусняк посипають
нарізаною зеленню петрушки чи кропу.
На 800 г квашеної капусти — 400 г картоплі, по 1 кореню моркви, пастернаку і

Майже до всіх страв можна
і треба додавати приправи, свіжу і сушену зелень - це відразу
поліпшить смак навіть найпіснішої страви, і на її корисних
для здоров’я властивостях не
позначиться.
Рекомендується з’їдати на
день щонайменше 400 грамів
свіжих овочів і фруктів. Вони
поліпшують роботу шлунка, виводять з організму жири, канцерогени, алергени, знижують
підвищений рівень холестерину в крові, а, крім того, зменшують ризик появи злоякісних
пухлин.
Під час посту дуже знадобиться сочевиця. Не можна не
сказати і про страви із сої, які

ГОТУЄМО РАЗОМ
селери, 1 цибулину, 60 г сушених грибів, 2
ст. ложки олії, 1 ч. ложку цукру, 1 лавровий
листок, 2 горошини чорного перцю, 1 ст.
ложку дрібно посіченої зелені.

ГАРБУЗ ІЗ ЯБЛУКАМИ

Обчищений і промитий гарбуз нарізують шматочками завтовшки в 1 см, кладуть
в сотейник, додають обчищені й дрібно нарізані яблука, цукор, вершкове масло, сіль,
воду і тушкують до готовності. Готовий гарбуз при подачі на стіл посипають січеними
горіхами і подрібненою корицею.
На 1 кг гарбуза — 600 г яблук, 2 ст. лож-

9

особливо корисні для літніх, а
також людей з сидячою роботою. Вони знижують ризик виникнення
серцево-судинних
захворювань, пухлин молочної
залози і простати, полегшують
клімактеричний стан, поліпшують діяльність мозку і регулюють вміст холестерину в крові.
Немає потреби говорити про
корисність і смак риби і морепродуктів, дозволених у святкові дні посту. Відомо, що вони
підвищують імунітет, заповнюють нестачу йоду в організмі та
сприяють енергійності й активності. Погано одне: коштують
не дуже дешево. Але дозволити собі їх пару разів, напевно,
можна.

ки вершкового масла, 2 ст. ложки цукру, 0,5
склянки води, 150 г горіхів, 1/5 г кориці.

ОЛАДКИ З МАННОЇ КРУПИ

З манної крупи варять круту кашу на
молоці, яку після остигання змішують з
жовтками і розведеними в теплому молоці
дріжджами, все добре розмішують, дають
підійти, солять, додають збиті білки і обережно розмішують. Приготовлену масу
кладуть невеликими коржиками на гарячу
змащену сковороду і підсмажують з обох
боків. Оладки подають на стіл з цукром і
варенням.
На 1,5 склянки манної крупи — З склянки молока, 6 яєць, 10 г дріжджів.

ПРИДІЛІТЬ УВАГУ
КІМНАТНИМ
РОСЛИНАМ

Весна - особлива
пора для любителів кімнатних рослин. Настає
час інтенсивного догляду, пересаджування
рослин і придбання нових. У середині березня
відновіть їх регулярне
підживлення, але починайте з малих доз.
Ніколи не вносьте добриво в сухий субстрат
і не підживлюйте рослину, що потребує
вологи. Спочатку полийте простою водою. Для ніжних рослин, наприклад папоротей, розведіть 1/2 дози, зазначеної
на упаковці. Використовуйте спеціальні
добрива для кактусів, квітучих рослин і
цитрусових.
Пересадіть ті рослини, яким стало
тісно в горщику, і ті, яким ви 2 роки не
міняли землю. Дочекайтеся закінчення
цвітіння, щоб пересадити квітучі рослини. Пересаджуйте кактуси лише в
тому разі, якщо горщик нестійкий або
їм стало дуже тісно. Пересаджуючи
молоду рослину, вибирайте горщик з
невеликим запасом. Рослині, що досягла зрілості, можна залишити колишній
горщик.
Кімнатні рослини підживлюють лише
в період росту (березень-серпень).
Вода після промивання м’яса – чудове добриво для кімнатних квітів.
Ретельно подрібнивши яєчну шкаралупу і змішавши її з цукровою пудрою,
ви отримаєте чудове добриво для кімнатних рослин.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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БЕРЕЗОЛЬ, СУХИЙ,
РІЗНОПОГОДНИК

ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

ВІН ДОПОМАГАВ ЛЮДЯМ
СТАВАТИ ЩАСЛИВИМИ

Перший весняний місяць стоїть на стику між зимою
і весною, тому, враховуючи всі його прикмети, слід зазначити загальне побоювання дуже раннього тепла в
березні, передчасного настання весни, після якого неминуче слідує повернення холодів. Березень взагалі
місяць мінливий. Це - час посиленої боротьби весни із
зимою, тепла з холодом, причому краще всього, коли
зима поступається весні поволі, крок за кроком.
У березні квітнуть крокуси, підсніжники, починає рухатися сік, тож і кажуть: “місяць-соковик”. “Березоль”,
бо на березах розпускаються бруньки. “Сухий” - де-неде підсихає грунт. “Різнопогодник”, бо примхливий: то
дощ, то сніг, то мороз. З’являється найперший весняний
гриб-зморшок. Можна побачити метеликів-лимонниць
і кропив’янок. Прилітають пташки - граки, шпаки.
З’являються струмочки. Ведмідь з барлоги вилазить.

25 лютого виповнилося 160 років від дня народження
Володимира Григоровича Барвінського (1850-1883),
українського письменника, публіциста, громадського діяча
“Мойсей галицьких народовців”. Так часто називали його сучасники. І в цьому контексті мався на увазі пророк Мойсей, який,
за біблійною історією, вивiв свiй народ iз єгипетської неволi до
обiцяної Богом землi, і все життя присвятив служінню людям. Щоб
зрозуміти підстави для наведеного порівняння, треба знати, які
завдання ставили перед собою і вирішували народовці.
Народовство - різновид народництва, виникло в 60-х роках ХІХ століття
як своєрідна противага “москофільству”. Причина для цього була досить вагома -”москвофільська” партія
спрямовувала свою діяльність на приєднання Галичини до Росії. За її ідеологією, “є тільки оден - “русский народ” від Карпатів до Камчатки. Тому й нема
чого заходитися коло творення народної української літератури: є готова
література російська (великоруська)”.
Народовський рух, навпаки, слугував
ідеї консолідації української нації на
всьому етнічному просторі по обидві
сторони австро-російського кордону,
дбав про розвиток української літератури та мови, сприяв утвердженню
національної свідомості. Саме такими
та багатьма іншими справами народництво рятувало галицьких українців
від зникнення з кола цивілізованих націй і вело до своєї Батьківщини. Важливу роль у виконанні цих завдань грав
Володимир Барвінський, який у 70-х
роках ХІХ століття був визнаним ідеологом “народовського” руху, одним
з його лідерів, узявши на себе місію
реформувати народовців у політичну
партію.
Народився майбутній громадський діяч 25 лютого 1850 року в селі
Гніздичка на Тернопільщині (тепер
село Шляхтинці Тернопільського
району) в родині священика. Своїм
прикладом батьки виховали у Володі та інших дітей високу моральність,
милосердя, небайдуже ставлення до
інших людей, особливо тих, які потребували допомоги та підтримки.
Пізніше Барвінський писав: “Я тілько
бажав би, щоб моя праця йшла для

добра людей, щоб через мене ставали люди щасливіші, щоб я, працюючи
для других, сам міг бути щасливим їх
добром і щастям... Не може бути гарним таке життя, де чоловік жиє тільки
для себе і для власної вигоди, для
непорухливого супокою. Кожний повинен вносити частину свого життя у
загальне життя, частину свого добра
в загальне добро, частину своєї праці - до загальної праці”.
Таким невиправним романтиком
Барвінський і залишився до кінця
життя. Утверджувати справедливість, відстоювати інтереси простих
людей йому допомагала юридична
освіта, яку він отримав, навчаючись
на правничому факультеті Львівського університету. 1880 року Володимир Григорович організував перше
українське народне віче у Львові,
учасники якого вимагали від австрійських властей поліпшення державноекономічного становища галицьких
українців, надання їм політичних,
економічних та культурних прав. Як
юрист він критикував австрійську
конституцію, називав її закостенілою, виступав за удосконалення виборчої системи, що обмежувала коло
виборців-українців.
Барвінський став і одним з ініціаторів
створення
культурноосвітнього товариства “Просвіта”. За
сприяння сільських учителів і парафіяльних священиків воно створило і
поступово поширило по всій Східній
Галичині мережу читалень і бібліотек.
У них не тільки навчали селян писати
і читати, а й обговорювали політичні
та соціальні питання. З часом ці читальні стали центрами культурного і

громадського життя - при них почали
діяти хори, театральні трупи, гімнастичні товариства та кооперативи.
Можна багато розповідати про
Володимира Барвінського як публіциста, історика, соціолога, літературного критика, перекладача,
засновника і редактора на той час
найбільшої української газети в Галичині “Діло”, який став помітною
фігурою й на ниві художнього слова.
Під псевдонімом Василь Барвінок він
опублікував повісті “Скошений цвіт”
(1877) і “Сонні мари молодого питомця” (1879), в яких порушив проблеми
життя українців Галичини. В його літературному доробку - повість “Безталанне сватання” оповідання “Тридцять літ тверезості”, “Мужик і пан”,
“Химерні любощі” та інші твори.
Тільки дивуєшся, як багато встигла зробити за короткий вік свого
земного життя ця молода людина,
яка хворіла на тяжку невиліковну хворобу. Барвінський помер 3 лютого
1883-го. Йому не виповнилося й 33
років. Дізнавшись про його смерть,
Іван Франко, який, до речі, далеко
не завжди розділяв погляди товариша по письменницькому цеху, заприсягнув, що “діло, розпочате Барвінським, не вмре з ним, що примір
його і слава його громкії додадуть
нам і сили, і надії”.
Це й справді так. Як світло зірок,
що згасли, ще століттями ллється на
землю, так і життя, справи, приклад
таких людей, як Володимир Барвінський, освітлює дороги багатьом
прийдешнім поколінням.
Людмила ШЕРШЕЛЬ.

1 БЕРЕЗНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ
ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

ДО СКЛАДУ МОЦО
ВХОДИТЬ 50 КРАЇН СВІТУ

Міжнародна організація
цивільної оборони (МОЦО)
діє з 1972 року. Сьогодні в
її склад входять більше 50
країн світу й ще 20 як спостерігачів. МОЦО - практично єдина організація,
на яку Уставом покладені
питання цивільного захисту на міжнародному
рівні. Цьому багато в чому
сприяє підписана угода
про співробітництво між
МОЦО й ООН, яка відкрила
нові можливості в області
підготовки фахівців і населення до надзвичайних
ситуацій різного характеру
й рівня.
В 2002 році на черговій
сесії МОЦО виступила з ініціативою розробки рамкової Конвенції по наданню
допомоги постраждалим
країнам при широкомасштабних катастрофах силами й засобами міжнародної цивільної оборони.
МОЦО сприяє національним урядам у просуванні ініціатив в області
розвитку
міжнародного
співробітництва. Так, МОЦО
активно поширює й пропагує передові російські розробки й технології в області
авіаційного пожежогасіння,
гуманітарного розмінуван-

ня, медицини катастроф і
рятувальної кінології.
Важливим
аспектом
співробітництва є навчання
фахівців на курсах МОЦО,
що проводиться в навчальних центрах різних країн
світу.
Всесвітній день цивільної оборони, який щорічно
відзначається 1 березня,
має знайомити громадськість із завданнями національних служб цивільної оборони, пропагувати
їхню діяльність по захисту
населення, матеріальних
засобів і навколишнього
середовища.
Для довідки: в 1931
році французький генерал
медичної служби Джорж
Сант-Пол заснував у Парижі організацію «Асоціація
Женевських зон», яка потім
була перетворена в Міжнародну організацію цивільної оборони (МОЦО). В
1972 році МОЦО одержала
статус міжурядової організації. У навчальних центрах
МОЦО (Ванген, Шварценбург і Голіон) в 1996-2004
р.р. пройшли стажування
сотні фахівців з різних країн світу.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

У березні сім погод надворі: сіє, віє, крутить, мутить,
рве, зверху ллє, знизу мете.
Побачив шпака - знай: весна біля порога!
Якщо граки прилетіли прямо на гнізда - буде гарна
весна.
Народ примітив: яка середина березня - таке і літо.
Довгі бурульки - на тривалу весну.
Ворон обзаводиться потомством у середині березня.
З берези багато соку - літо буде дощовим.
10 березня - Тараса. У давні часи вважали, що небезпечно лягати спати вдень або ввечері на Тараса: можна
накликати “кумаху” (лихоманку).
11 березня - Севастяна. Якщо в цей
день вітер подув з
півдня і південного
заходу - наступить
потепління. Але до
15 березня не виключене повернення холодів.
13 березня – Василя Капельника.
Цього дня, як правило, буває відлига.
Сонце вже досить
відчутно пригріває.
Вважається, що на
Василя мисливцям
треба збиратися полювати на зайців. Помічено: коли цього дня випадає дощ, то літо буде мокрим.
14 березня – Явдохи. Про цей день збереглося багато приказок і народних прикмет. За старих часів казали:
“Яка Явдоха, таке й літо”; “Сонячний день на Явдоху віщує погожу весну та літо”, “Якщо у березні вода не тече, у
квітні трава не росте”.
Плющихою цей день називали тому, що цієї пори
дмуть теплі весняні вітри, які “плющать” шар снігу або
криги, якщо він, звичайно, є. Дівчата і маленькі діти цього
дня “кличуть весну”, щоб скоріше приходила. З Явдохи
починаються перші відлиги, нерідко, однак, цей день був
і морозним поверненням зими: тепло світить сонечко, та
Явдохою поглядає - або сніг, або дощ. Ясна погода в цей
день передвіщає гарний урожай пшениці, жита і трав.
15 березня – Феодот. Якщо в цей день холодна погода, то очікуй довгої та холодної весни з приморозками.
22 березня – Святих сорока мучеників.

... ТА ПРИСЛІВ`Я

Весна - наші батько й мати.
Весняний день рік годує.
Весна кличе в поле.
Весна красна квітками, а осінь - пирогами.
Весна ледачого не любить.
Весняне сонце, як дівчини серце.
Зійшов у березні сніжок - берися за плужок.
Сій вчасно, вродить рясно.

ВСЕСВІТНІЙ

П

ершого березня відзначається Всесвітній день сну. За
статистикою від безсоння страждає
понад 10% населення індустріально
розвинених країн, а в кожного другого дорослого жителя землі відмічається один або декілька симптомів
розладу сну.
Вважається, що сучасна людина
«втратила сон» – переставши спати
стільки, скільки потрібно її організму для нормального відновлення
сил, – через збільшення психічних
і фізичних навантажень. Крім того,
розлади сну можуть мати характер
хвороби, але іноді їх провокує порушення ритму сну, повідомляє РІА
«Новини».
Для профілактики безсоння досить дотримувати прості рекомендації: завжди лягати спати в один
і той же час, перед сном провітрювати кімнату, не пити каву й інші напої, що містять кофеїн, менш ніж за
3-4 години до сну. Якщо заснути заважає шум, можна купити беруши,
якщо світло – спеціальну пов’язку

ДЕНЬ

на очі. Крім того, ліжко повинне бути
зручним, матрац – пружним, замість
подушки краще використовувати
спеціальний вал.
Сприяє хорошому сну і моціон за
півтори години до відходу до сну. Під
час прогулянки не треба вдаватися
до тривожних думок, краще пригадати всі приємні моменти минулого
дня. Якщо вирватися на вулицю не
вийшло, можна почитати книжку або
подивитися кіно.
Взагалі, слід звернути увагу на
всі дії, що здійснюються перед сном.
Чистити зуби і приймати душ - це не
просто гігієнічна процедура, це ритуал. Ті, хто звик читати перед сном,
слухати музику або планувати новий
день – не повинен відмовлятися від
цієї звички. З цієї ж причини не варто валятися на ліжку вдень просто
так – ліжко призначене для того, щоб
спати.
Відчуття безсилля перед безсонням може викликати паніку, тому
потрібно постаратися не думати про
сон і тим більше не вимовляти фразу

СНУ

«У мене безсоння». Найчастіше сон
приходить саме тоді, коли про нього
перестають думати, саме тому радять рахувати овець. До того ж монотонність повторюваних дій усипляє.
Ще одна неодмінна умова хорошого сну – м’язове розслаблення.
Зняти напругу допоможуть навіть
прості фізичні вправи. Так, лікарпсихотерапевт, психолог Володимир Леві радить робити гімнастику,
якщо не спиться, знову і знову, поки
не прийде сон. Секрет у тому, що
організм не зміркує, що це з ним
відбувається і, не розібравшись,
самостійно відключиться – з метою
безпеки.
Якщо ж безсоння мучить постійно, то, можливо, збився ритм організму. Щоб його відновити, потрібно
провести «хронотерапію» – перебудувати ритм. Суть методики полягає
в тому, що щодня треба лягати спати
на три години пізніше попереднього,
поки не дістанетеся до потрібного
вам часу, коли треба вставати. Час
сну – 8 годин.
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ШАНОВНІ ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ!

Президія районної організації ветеранів
України адресує найтепліші та найсердечніші привітання з нагоди славної дати - 80-річного ювілею від
Дня народження:
СУХОРУК Раїсі Петрівні з Макарова,
БОКЛАН Анастасії Данилівні з Андріївки,
ГІРНИК Галині Опанасівні з Бишева,
ШЕВЧУК Софії Самсонівні з Лишні,
СІВКО Ользі Пилипівні з Королівки
та КАЛІНІЧЕНКО Вірі Павлівні з Гавронщини.
Від усього серця зичимо Вам, шановні
ветерани, щоб життя зустрічало Вас лише
добром, радувало сонцем, миром, злагодою і теплом. Гарного Вам настрою щодня,
усіх земних благ і завжди поруч дорогих,
рідних і близьких людей. Здоров’я, сили і
снаги Вам на довгі роки!

*****
Колектив редакції районної газети “Макарів-

ські вісті“ щиросердно вітає з 35-річчям від Дня народження
Р УДН ИЦ Ь К У О к с а н у А н а т о л іїв ну
і від душі бажає їй міцного здоров’я, миру, злагоди,
щастя, тепла, кохання, достатку. А ще:
Нехай пісні всі милозвучні
Тобі лунають знов і знов,
Хай будуть в серці нерозлучні
Добро, надія та любов.
Хай обминають всі тривоги,
Хай буде радість на путі,
Хай світла сонячна дорога
Щасливо стелиться в житті!

*****

Педагогічний колектив та працівники Мотижинського ліцею сердечно і уклінно поздоровляють із ювілейним 60-річчям від Дня народження
Людмилу Іванівну ЗАСЛАВЕЦЬ.
Нехай кожен день, що прийде ще в житті, проміниться сонцем, посміхається радістю
і приносить Вам тільки задоволення і
від зробленого, і від здійснення усього задуманого, і від простого жіночого щастя, якого хай вистачить Вам
на весь довгий вік. Доброго Вам
здоров’я, тепла, миру, злагоди та достатку!

*****
23 лютого відзначила свою ювілейну дату - 55-

річчя від Дня народження вчителька
ТАРАСЮК Валентина Гаврилівна.
Тож з такої чудової нагоди колектив
Липівського НВО сердечно поздоровляє
її і адресує найтепліші побажання: міцного
здоров’я, родинного щастя, злагоди. В силі
і бадьорості прожити ще не один десяток літ. Нехай
той запал енергії, щирість, людяність та порядність,
які Ви віддали своїм вихованцям, вертається у Вашу
родину добром, достатком, миром і спокоєм.

*****

Сьогодні святкує свій ювілей від Дня народження
ІОВЛОВА Ольга Андріївна
з села Червона Слобода.
Якнайтепліше поздоровляємо її з цією датою.
Не журіться, що літа минають,
І на скронях уже сивина.
З ювілеєм Вас щиро вітаєм,
Зичим достатку, надії, тепла!
Хай років багато Вам доля намітить,
Відпустить здоров’я, миру й добра.
Хай матір Божа Вас береже,
Ангел-охоронець з плеча не злітає,
Господь із неба здоров’я, радість і
щастя посилає!
З любов’ю і повагою кум Валерій з сім’єю,
сім’я Нечепів, подруга Саша.

*****

25 лютого відсвяткував свою ювілейну дату від
Дня народження наш дорогий кум
ЦИМБАЛЮК Степан Васильович із Андріївки.
Тож від усієї душі вітаємо його.
Хай рікою щастя ллється,
Хай в сім’ї добро ведеться,
Хай серце не знає печалі та болю.
Бажаєм здоров’я, щасливої долі,
Блакитного неба й злагоди в хаті,
На хліб та на успіхи будьте багаті.
Хай живуть у серці почуття високі,
Доля ж хай дарує сто щасливих років!
Куми Петриченки.

Щиро, від усього серця вітаю вас зі святом - Днем
захисника Вітчизни. Насправді - небагато в нас таких
важливих дат, як день тих, чия професія - Батьківщину
захищати. Сьогодні в кожному домі віддають данину
шани й поваги тим, хто в лиху годину війни мужньо
боронив українську землю. Захисників Вітчизни вшановує вся Україна. Та найбільша шана вам, дорогі ветерани. Перед вами ми схиляємося, у вас вчимося любити Батьківщину. Щиро зичу вам доброго здоров’я,
довгих років мирного життя, уваги й турботи рідних та
близьких.
Координатор ВГО «Громадянська позиція» в районі
Олексій КОБА.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Депутат Макарівської районної ради
ГОЛОВЧЕНКО Михайло Іванович
проводить прийом громадян у середу та
п’ятницю з 9.00 до 13.00 за aдресою:
смт Макарів, вул. Пушкіна, 3 (1-й поверх).

“УКРАГРОКОМ”

ПП “НАТАЛ-ТРЕЙД“

” МІНЕРАЛЬНІ

ДОБРИВА

виробництва
України та Росії.

” МІКРОДОБРИВА

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

ТЕЛ.: 097-618-60-16.
Віктор Скрипник.

КОНДИЦІОНЕРИ.
ПРАЛЬНІ МАШИНИ

(НОВІ ТА Б/У). ДОСТАВКА, МОНТАЖ,
ОБСЛУГОВУВАННЯ. РЕМОНТ.

ТЕЛЕФОН 097-929-00-01.

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

НАЙМЕМО БУДИНОК У МАКАРІВСЬКОМУ
РАЙОНІ НА ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН
(КВАРТИРОНАЙМАЧІ БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК).

ТЕЛЕФОНИ: 063-689-70-56; 093-571-99-44.

БУРIННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ.
ТЕЛЕФОНИ: 098-224-20-84, 093-239-51-58.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Для ТОВ «Крона 2005», яке розташоване в селі Плахтянка, підготовлено пакет документів для розгляду в
Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Київській області на отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
ТОВ «Крона 2005» спеціалізується на виготовленні
виробів з деревини.
Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в
цілому по підприємству становить 1,13 т/рік.
Масова концентрація забруднюючих речовин в газопиловому потоці не перевищує нормативів гранично-допустимих
викидів відповідно до чинного законодавства.
Зауваження громадських організацій і окремих
громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ хату в селі Колонщина по вулиці 1-го
Травня, 19. Земельна ділянка - 0,41 га. Телефон
096-451-82-68.
ПРОДАЮ 3-кімнатну квартиру в Макарові по
вулиці Проектна. Ціна - за домовленістю. Можливий обмін на однокімнатну квартиру з доплатою. Телефон - 063-634-98-11.

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР

ПРОДАЮ автомобіль “Рено-Мастер”- фургон
маловантажний у хорошому стані. Тел. 097701-58-16.

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

ПРОДАЮ автомобіль “Dacia”, модель супернова, 2003 р. в. (колір зелений, 1390 куб. см
- об’єм двигуна, пробіг - 62. 000 км, гаражне
зберігання). Ціна - 32.000 грн. Торг. Тел. 098480-28-71. В’ячеслав.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

11
ГО “ Р ІД Н Е М ІС ТО “

ОГОЛОШУЄ ВИСТАВКУ-КОНКУРС
ДИТЯЧОГО М А Л Ю Н К А
“ С В І Т М О Ї М И О Ч И М А” ,

присвячений Міжнародному жіночому дню. На
виставку-конкурс приймаються мистецькі роботи
з образотворчого мистецтва. Учасниками можуть
бути учні загальноосвітніх шкіл та позашкільних
закладів - віком від 6 до 16 років.
Роботи подавати у Центр творчості дітей та юнацтва В’ячеславу Мельниченку. Автори кращих робіт
будуть відзначені заохочувальними преміями.

Телефон для довідок - 5-28-82.

ВИГОТОВЛЯЄМО МЕТАЛОВИРОБИ: (огорожі,
ворота, козирки, віконні грати, перила та ін.).
Ш В И Д К О ТА Я К І С Н О . Д О С ТА В К А .
ТЕЛЕФОНИ: 5-25-75; 066-978-42-40.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

З 1.03.2010 р. по 1.04.2010 р. на території
України проводиться місячник добровільної здачі
вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових
матеріалів та засобів самооборони, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівливої дії (газових пістолетів, револьверів), та їх реєстрація в
установленому законом порядку.
Добровільна здача звільняє від кримінальної та
адміністративної відповідальності.
З питань добровільної здачі зброї звертатись в
органи внутрішніх справ за місцем проживання.
МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.

Інспектор дозвільної системи
ЩЕРБАТЕНКО Олександр Миколайович,
ст. лейтенант міліції.
Дні прийому: вівторок - з 9:00 до 18:00,
п’ятниця - з 14:00 до 20:00,
субота-з 09:00 до 13:00.
Обідня перерва: 13:00 до 14:00.
Адреса: смт. Макарів, вул. Пушкіна 4, кабінет
№13 (тел. моб. 067-33-777-30).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Підприємство з виготовлення бетонних кілець та
блоків для будівництва ФОП “Ольховець Олександр
Іванович”, що розташоване на околиці х. Лозовик по
вулиці Лозовик, 2-Б, має намір одержати дозвіл на викид
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Основними забруднюючими речовинами при виробничій діяльності підприємства є пил відсіву, піску,
цементу та продукти згорання деревини на опалення
приміщень - оксиди азоту, оксид вуглецю та зола, загальною кількістю близько 0,3 т/рік, що надходять в атмосферне повітря через 2 джерела викиду.
Вклад підприємства в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує затверджених
нормативів ГКД.
Нормативний розмір санітарно-захисної зони (100
м) витриманий.
Зауваження громадських організацій і окремих
громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.
ЗАГУБЛЕНУ довідку про взяття на облік платника податків
форми №4-ОПП, видану 10 жовтня 2005 року за №217 Державною податковою інспекцією в Макарівському районі фізичній особі-підприємцю СЕДЛЯРУ Миколі Олександровичу з Макарова, вважати недійсною.
ЗІПСОВАНИЙ акт передачі жилого будинку садибного типу з
надвірними будівлями, який знаходиться в селі Мар’янівка по
вулиці Агробудівельна, 21, виданий 25 серпня 1992 року Макарівським бюро технічної інвентаризації за №234 згідно рішення правління колгоспу імені Калініна 13 вересня 1990 року по
Мар’янівській сільській раді на ім’я ОХРІМЕНКО Марії Іванівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ договір купівлі-продажу будинку, який знаходиться в селищі Кодра по вулиці Леніна, 46, виданий Кодрянською селищною радою і зареєстрований 14 серпня 2004
року за №4341 Макарівським бюро технічної інвентаризації
на ім’я ЖИТНІКОВА Анатолія Миколайовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ торговий патент серії ТПБ №399648, виданий
18 березня 2009 року Державною податковою інспекцією у
Макарівському районі на АЗС ТОВ “Оптіма-ОІЛ”, яка знаходиться за адресою с. Березівка, вул. Житомирська, 25 Макарівського району, вважати недійсним.

Колектив ДПІ в Макарівському районі висловлює
глибоке співчуття начальнику відділу обліку та звітності Хахлюк Людмилі Іванівні з приводу тяжкої втрати - смерті батька
ТЕРЕЩЕНКА Івана Дмитровича.
Колектив ДПІ в Макарівському районі висловлює
глибокі співчуття Гвоздіковській Ользі Володимирівні
з приводу смерті її свекрухи.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Пiсля цього тижня ви
або вiдчуєте, що означає
смак перемоги, або вам доведеться деякий час витратити на виправлення прорахункiв i
помилок. Щоб звести до мiнiмуму
ризик втрат, не приймайте швидких
рiшень. Але головне - не наполягайте на своїй думцi в кабiнетi начальства або в суперечцi зi своєю
другою половиною. Легше руйнувати, нiж будувати i домовлятися.
З четверга ваш запал дещо зменшиться, зате вдасться отримати вiд
життя задоволення.
Сприятливi днi: 2, 7;
несприятливi: 5.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На роботi на вас чекають новини, якi примусять змiнити плани. Цiлком
вiрогiдний
вибiр
нових
орiєнтирiв або перестановки в
колективi. Можливо доведеться
зайнятися виправленням помилок,
допущених ранiше, що не викличе
у вас великого ентузiазму або виникне несподiване рiшення розправитися з безладом в будинку.
I в цьому ви досягнете успiху, тим
самим звiльнивши мiсце для нових
придбань, якими краще зайнятися
у четвер або недiлю.
Сприятливi днi: 2, 5;
несприятливi: 7.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Цей тиждень готує для
вас
чимало
сюрпризiв.
Приготуйтеся
зробити
несподiванi вiдкриття, почути вiдвертi вислови або одержати
пропозицiї. Головне - залишити позаду нерiшучiсть i спробувати вийти
на новий рiвень. Iнакше шанс буде
втрачено. Вiдважуйтеся на змiни в
особистому життi, давайте початок
новим темам i проектам, експериментуйте. У вихiднi друзi не дадуть
вам нудьгувати.
Сприятливi днi: 4, 6;
несприятливi: 7.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Пiсля невеликого передиху ви знову на передовiй.
Цiннi поради i допомога можуть прийти здалеку. Ви можете вiдчути, що вам не вистачає
знань, щоб просунути якийсь iз своїх проектiв. I потрiбно буде видiлити
час на роботу з iнформацiєю, щоб
виробити цiлiсне розумiння питання i мати зваженi аргументи
для вiдстоювання своєї позицiї. У
коханнi чекайте несподiваних змiн.
Сприятливi днi: 1, 4;
несприятливi: 7.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Весь тиждень вiдчуватиметься непереборне бажання дiяти. Але якраз iнiцiатива
може погубити деякi вашi плани. Краще перечекати i зосередитися на тих проектах, вiд яких вiддача
очiкується в майбутньому. Менше
думайте про себе, бiльше - про оточуючих. Розберiться з безладом у
шафах або пiдвалах. У вихiднi берiть
активну участь у заходах, на якi вас
запросять друзi, але не пiддайтеся
спокусам.
Сприятливi днi: 7;
несприятливi: 6.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Як i ранiше ставте сiмейнi
цiнностi i благополуччя на
перший план. Якщо хтось
вiзьме на себе вирiшення
домашнiх питань, то ви зможете просунути свої дiловi iнтереси.
Вiдрядження
або
можливiсть
пiдвищити квалiфiкацiю теж можуть розширити вашi перспективи
в майбутньому. Тиждень має бути
активним i краще не розпилюватися по дрiбницях, а обрати декiлька
найцiкавiших напрямiв i спробувати
досягти вражаючих результатiв.
Сприятливi днi: 6, 7;
несприятливi: 2.

РАК (22.06-22.07)
Стримуйтеся, якщо вiдчуваєте, що оточуючi пiдбурюють вас до з`ясування
вiдносин. Незначної причини буде достатньо, щоб вирвалися
назовнi образи, що накопичилися,
або роздратування. Але результати
словесних баталiй не обов`язково
будуть деструктивними - вiдвертiсть
допоможе вирiшити деякi питання,
якi ви довгий час вiдкладали в довгий ящик. Другу половину тижня
присвятiть нововведенням - робiть
покупки, змiнюйте особистий iмiдж
або починайте ремонт в будинку.
Сприятливi днi: 2, 5;
несприятливi: 3.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Спробуйте щиро виражати свої емоцiї у вiдносинах
з колегами i близькими. Але
не нав`язуйте свою точку
зору i не квапте iнших бути такими
ж вiдвертими. Можливо, для вас
прийшов час перевернути нову
сторiнку в своєму життi. I ви можете
собi дозволити спонтаннi рiшення i
вчинки. Природна стриманiсть допоможе вiдчути ту грань, яку краще
не переходити, але змiна стилю або
напряму дiяльностi може вiдкрити
перед вами абсолютно новi перспективи.
Сприятливi днi: 5, 7;
несприятливi: 1.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Намагайтеся правильно розставити прiоритети.
У першу половину тижня ви
вiдчуватимете, що маєте право втручатися в хiд подiй i iз задоволенням проявiть лiдерськi якостi
в складних ситуацiях. Буде краще,
якщо ваша активнiсть не розсiється
i ви подбаєте про довготривалi
перспективи - як для себе, так i для
колективу. Друга половина тижня поставить серйознiшi питання,
вирiшення яких може iстотно змiнити
ваш соцiальний статус.
Сприятливi днi: 1, 3;
несприятливi: 4.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Розслабтеся i довiртеся
iнтуїцiї. Вам потрiбно багато
чому здивуватися, але подiї
цього тижня приведуть до
завершення деяких тем, якi довгий
час не давали вам спокою. Тепер ви
одержите чiткi вiдповiдi на свої запитання i зробите вибiр на свiй розсуд. Хвиля почуттiв може винести
вас в океан блаженства, але залиште собi можливiсть повернутися
на колишнi позицiї. Ваше бажання i
мета зараз цiлком у владi настрою.
У вихiднi задумайтеся про те, що
зараз є найголовнiшим, i починайте
коректувати свої плани.
Сприятливi днi: 5;
несприятливi: 6.

ДIВА (24.08-23.09)
Найголовнiше на цьому тижнi - не вiдволiкатися
на дрiбницi, не приймати
швидких рiшень i контролювати емоцiї. Тодi, незважаючи на
труднощi, вам вдасться не тiльки
уникнути неприємностей, але й
придбати нових друзiв у боротьбi
за вiдстоювання iнтересiв справи.
Тепер бiльше часу залишатиметься на особистi справи. Романтичнi
настрої розширять коло ваших
iнтересiв i викличуть бажання
вкласти деякi кошти в змiну особистого iмiджу.
Сприятливi днi: 6;
несприятливi: немає.

РИБИ (20.02-20.03)
Зараз ви тримаєте в
руках нитки своєї долi. Любов i добробут, участь у
справах сiм`ї i новi напрями
дiяльностi - все це може розвиватися. Але вiд вас буде потрiбно
обережнiсть у просуваннi своїх
намiрiв, оскiльки дiяти доведеться в напруженiй атмосферi. Нiкого
не критикуйте, не вимагайте i не
поспiшайте. Ухвалюйте тiльки
зваженi рiшення. У коханнi це зробити буде складнiше.
Сприятливi днi: 5, 6;
несприятливi: 2.
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Весна стукає у двері. Тож
останні можливості зимової
риболовлі прагнуть сповна
використати любителі підводного лову. Використовуючи різні снасті і наживки
(мормишки, мурашки, крапельки і блешні), вони випробовують успіх, чекаючи
на покльов. На водосховищі річки Здвиж
можна зловити білих
риб: плитку, верховодку, краснопірку, густеру
і прісноводих хижаків окуня і щуку.

АБОНЕНТІВ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ В СВІТІ - 5 МІЛЬЯРДІВ ОСІБ

Про це, як передає ІТАР-ТАCС, говориться в повідомленні Міжнародного союзу електрозв’язку. За станом на кінець 2009 року чисельність стільникових абонентів у світі оцінювалася в 4,6 млрд.
Шести мільярдів число абонентів мереж мобільного зв’язку в світі
досягне до 2013 року, підрахували експерти іншої авторитетної міжнародної організації GSM Association. Там також нагадують, що абонентська база мобільних мереж подвоїлася за останні 2,5 року: двоміліардного абонента було підключено в червні 2006 року.
Зростання абонентів мобільного зв’язку, на думку експертів з
GSM Association, зумовлено двома основними чинниками: інтеграцією функції мобільного зв’язку в більш широкий перелік абонентських
пристроїв і значними темпами приросту абонентів на ринках, що розвиваються.

НАЙ-НАЙ

АБРАМОВИЧ ЛИШЕ ТРЕТІЙ
У СПИСКУ РОСІЙСЬКИХ МІЛЬЯРДЕРІВ

Голова ради директорів Новолипецького
металургійного
комбінату (НЛМК), один з найбільш непублічних російських
бізнесменів Володимир Лісін
визнаний найбагатшим росіянином за версією журналу “Фінанс”: його матеріальні статки
оцінено в 18,8 мільярда доларів,
що дозволило йому відтіснити
на другу позицію президента
групи “Онексім” Михайла Прохорова, капітал якого становив
17,85 мільярда доларів.
Трійку лідерів замкнув голова Думи Чукотки Роман Абрамович, матеріальні статки якого видання
оцінило в 17 мільярдів доларів. Його капітал дозволить утримувати
британський футбольний клуб Chelsea щонайменше ще 100 років.
Усього в рейтингу взяли участь 500 осіб, чиї статки, за оцінкою
журналу, перевищують 3,3 мільярда рублів. Росіян, чиї статки понад
1 мільярда доларів, виявилося 77. Щоб потрапити в топ-10, був потрібен капітал в 9,95 мільярда доларів.

НАУКОВО ДОВЕДЕНО

ПОЛЬСЬКИЙ
МАТЕМАТИК
ДОВІВ
ІСНУВАННЯ БОГА
72-річний польський священик і математик Міхаль Геллер
отримав у Нью-Йорку найбільшу наукову премію за роботу,
яка надає непрямі докази існування Бога. За повідомленням
“ForUm”, news.tut.ua, теорії професора не лише містять докази
існування Бога, але й примушують засумніватися в матеріальному існуванні світу навколо нас.
Геллер розробив складну формулу, яка дозволяє пояснити все,
навіть випадковість, шляхом математичних підрахунків.
Коли Геллер був архієпископом Кракова, працював з папою
Іоанном Павлом II і був одним із
вчених, яких щоліта запрошували в Кастель-Гандольфо, літню
резиденцію Павла II, для обговорення досліджень, що проводилися ними.
Геллер, який є також фахівцем з космології і філософії,
отримав за свою роботу 820 тис.
євро. 72-річний учений має намір
віддати свою премію на створення нового центру досліджень в
області науки і теології в Кракові.
Раніше німецькі вчені після
проведення серії математичних
обчислень заявляли про те, що
вірогідність того, що Бог існує,
дорівнює 62 відсоткам.

МАЙЖЕ ”ФРОНТОВЕ” ЗВЕДЕННЯ

ПОНАД 10 ТИСЯЧ ЖИТЕЛІВ КИЄВА
ОТРИМАЛИ ПЕРЕЛОМИ ЦІЄЇ ЗИМИ
Киян і гостей столиці з поламаними на слизьких вулицях руками і ногами за останні півтора
місяця налічується вже більш як 10 тисяч - на 40
відсотків більше, ніж за
аналогічний період минулого року, стверджують
травматологи міста, повідомляє кореспондент.
“Класикою вже стали переломи променевої
кістки, плечової шийки
кістки і кісточки”, - розповів завідувач поліклініки
№3 Едуард Рай.
“Розпорядження
про прибирання снігу
з’явилося 29 грудня, коли
вже тиждень рух у столиці був паралізований. У
ЖЕКах не вистачає елементарних інструментів
- лопат і ломів”, - відзначив депутат Віталій Кличко «Корреспонденту». Він
упевнений, що виділені
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на боротьбу з негодою кошти розкрадаються чиновниками: “Ніхто так і не побачив, куди були витрачені ці 16,3 млн грн. (терміново виділені вже в
2010 році на прибирання снігу). Ніхто не знає,
в яких кущах ховалися
300 одиниць техніки, що
“активно
прибирала”
вулиці”.
Директор Київавтодору Георгій Глинський
заявив виданню, що
в його розпорядженні
всього лише 313 снігоприбиральних машин, з
них лише 20 - нові, решта постійно виходить
з ладу. Для порівняння:
російську столицю, яка
територіально приблизно вдвічі більша за Київ,
а від снігу прибрана куди
краще, рятують від зимових опадів 11,4 тисячі
одиниць техніки.
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