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ДОРОГІ ДРУЗІ!

Сердечно вітаю вас з Новим 2011
роком.
Рік, що минув, став певною мірою
знаковим – у країні змінився політичний клімат, і нарешті Президент,
Уряд та Парламент працюють як одна
злагоджена команда на благо Українського народу.
Для Київщини 2010-ий видався
вдалим та запам’ятався зростанням
обсягів виробництва аграрного та
промислового секторів економіки. За
цей час в області поновлено фінансування важливих соціальних програм,
поліпшилася інвестиційна привабливість регіону.
Надзвичайно важливим для соціально-економічного розвитку області
є те, що мешканці Київщини підтримали ініціативи Президента України
Віктора Януковича, які реалізує конкретними справами наша команда.
Про це засвідчили результати місцевих виборів, на яких представники
партії влади здобули переконливу перемогу. Тож дякую кожному мешканцю області та обіцяю: наша команда
докладе всіх зусиль, аби виправдати
вашу високу довіру.
Новорічні свята – це прекрасна
нагода сказати слова подяки тим лю-

дям, які своєю щоденною клопіткою
працею та знаннями розбудовують і
зміцнюють нашу державу.
Тож земний уклін медикам, освітянам, науковцям, працівникам культури
та сільського господарства - людям,
які напружено працюють для розвитку
рідного краю та всієї України.
Шановні друзі! Від щирого серця
вітаю вас з новорічними та різдвяними святами. Бажаю вам міцного
здоров’я, достатку, оптимізму, щасливого здійснення всіх планів, задумів та сподівань. Нехай у ваших
домівках панують любов, злагода та
спокій. Я з оптимізмом дивлюся вперед і вірю, що цей рік буде кращим за
попередній, ознаменується новими
звершеннями та досягненнями.
Цього року наша держава святкуватиме 20-річчя Незалежності. Тож
сподіваюся, що 2011-ий стане роком
єднання та процвітання України, ми
житимемо в сильній, квітучій та шанованій у світі державі.
З Новим роком та Різдвом Христовим!
З повагою
голова Київської обласної
державної адміністрації
Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

ШАНОВНІ
МАКАРІВЧАНИ!

Макарівська районна державна адміністрація та Макарівська районна рада вітають
вас з Новим 2011 роком та Різдвом Христовим!
У минулому році хотілося б залишити негаразди, проблеми, гіркоту нездійсненних
мрій та сподівань. Рік, що завершився, збагатив нас новим досвідом, згуртував і дав нам
можливість не лише вистояти, а й створити всі
умови для подальшого розвитку.
Новий рік – це яскраве, красиве, урочисте
і веселе свято із зеленою ялинкою, з різнокольоровими прикрасами, із щасливими дитячими обличчями, надіями і радістю кожної
родини. Хай надія і віра в себе і свої сили надихає вас на здійснення найзаповітніших ваших мрій.
У Різдвяну ніч прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов’язково здійсняться. Від усієї душі зичимо вам реалізації
задуманих планів, великого людського щастя, міцного здоров’я, добра й радості, вірних
друзів та близьких людей поруч. Нехай панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння
й любов.
Успіхів вам і удачі, щастя і благополуччя!
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Віктор ГУДЗЬ,
голова
районної ради.

НОВОСІЛЛЯ У БИШЕВІ
Вже й призабулося, коли у
передноворіччя у районі святкували стільки новосіль, як у середу в Бишеві. Водночас двоє
входин: в амбулаторію загальної практики сімейної медицини та дванадцятиквартирний
житловий будинок. Ці триповерхові будівлі розташовані
поруч і гармонійно вписалися в
архітектуру села своєю сучасністю, добротністю, величчю.
Цих новобудов чекали довго. Мінялася влада під різними
політичними прапорами, але
в планах не було спорудження
цих вкрай необхідних об’єктів.
То грошей не вистачало, то виборчі перегони вносили свої
корективи, а натомість медичний заклад тіснився у старому
приміщенні. Не затримувалися
у Бишеві довго дипломовані лікарі, бо ні належних умов праці,
ні житла.
Лише торік з’явилися тут будівельники і тоді у медиків зажевріла надія, що матимуть вони
нову амбулаторію і житловий будинок.

На свято новосілля завітали
віце-прем’єр-міністр,
міністр
регіонального розвитку, будівни-

цтва та житлово-комунального
господарства Віктор Тихонов,
голова обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк,
начальник обласного управління охорони здоров’я облдер-

жадміністрації Олег Ременник,
голова
райдержадміністрації
Ярослав Добрянський, голова
районної ради Віктор
Гудзь, жителі Бишева
й довколишніх сіл. За
українським звичаєм
шановних гостей зустрічали хлібом-сіллю
на вишиваному рушникові.
У вітанні багато теплих, щирих слів було
адресовано громаді
села, яка своєю працею примножує славну минувшину рідного
краю.
– Ось сьогодні ми
приїхали на урочистості новосіль, – звернувся до присутніх Віктор Тихонов, – двох
сучасних
будівель.
Звичайно, що в такій амбулаторії
хочеться працювати, а які просторі квартири. Гарний дарунок
отримали під Новий рік. Бажаю,
щоб у вас таких приємних щасливих днів було якнайбільше.
Віктор Тихонов й Анатолій
Присяжнюк вручили цінні подарунки й грамоти будівельникам,
а новоселам – ключі від квартир.
Шестеро працівників амбулаторії
ввійдуть у нові оселі. Олег Каран
працює лікарем-стоматологом.
Його дружина за фахом акушергінеколог, закінчує навчання.
Молоде подружжя отримало новеньку квартиру. Ольга Биховець
– киянка, два роки тому за направленням приїхала працювати
сімейним лікарем у Бишів. Також
стала новоселом. А колективу медичної амбулаторії вони подарували рентгенографічний апарат.
Настала урочиста мить оглядин новобудов. Віктор Тихонов,
Анатолій Присяжнюк, Ярослав
Добрянський (на фото) перері-

зають стрічку і проходять в середину амбулаторії, знайомляться
з умовами праці лікарів, з наповненістю кабінетів відповідними
медичними апаратами.
– Знаю, що не все обладнання є, – звертається до медичного
персоналу Анатолій Присяжнюк,
– обов’язково придбаємо і довеземо. Якщо знайшли гроші та
таке приміщення, то на обладнання й поготів.
Відтепер амбулаторія обслуговуватиме майже 10 тисяч

жителів з довколишніх сіл, в
ній обладнано 25 ліжок денного стаціонару. Віктор Тихонов й
Анатолій Присяжнюк оглянули
квартири новоселів. Повсюди
все зроблено якнайкраще, щоб
добре працювалося людям на
роботі й гарно відпочивалося
вдома.
Ще довго тривало свято. Діток веселив Дід Мороз й Снігурочка, пригощали солодощами.
Раділи цьому святу й дорослі.
С.ПЕТРЕНКО.
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ІНТЕРВ’Ю ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ ВІКТОРА ГУДЗЯ

Віктор ГУДЗЬ: “ГРОМАДА ПОВИННА СТАТИ ГОСПОДАРЕМ НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ“

– Вікторе Михайловичу, Ви
кілька місяців попрацювали головою новообраної ради у році,
що вже відійшов в історію. Яким
для Вас був 2010-й?
– 2010-й рік для мене став знаковим, якісно новим рубежем в
житті, оскільки сугубо політичну
діяльність (я очолював районну
організацію Партії регіонів з 2006
року) мені довелося поєднати з
роботою державного службовця
на посаді першого заступника голови Макарівської райдержадміністрації.
За сім місяців роботи у
виконавчій структурі вдалося глибше ознайомитися із
життям району, його кадровим потенціалом, проблемами соціально-економічного і
духовного життя, і на основі
цього набути неоціненного
досвіду управління на базовому регіональному рівні,
тобто там, де живе і працює
людина, де виробляється
національний продукт, концентрується досвід поколінь, де зосереджені радості
й турботи наших мешканців.
До того ж Макарівщина, зокрема с. Комарівка, є моєю
малою батьківщиною, життя своїх земляків знаю не з чужих
вуст. А тому робитиму все, що в
моїх силах, для розвитку нашого
краю, благополуччя його трудівників.
– Ваші плани на нинішній рік
і в цілому, як буде працювати
рада VІ скликання?
– Районна рада VІ скликання буде проводити свою роботу
в межах чинного законодавства
України, зокрема, на основі Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» в межах наданих нам
повноважень, частину яких ми делегували на ІІІ сесії районній державній адміністрації. При цьому
зауважу, що діяльність районної
ради проходитиме не ізольовано,
а в руслі загальних державних економічних та політичних процесів
України, Київщини зокрема. Адже
Макарівщина не є відокремленим
анклавом чи окремо взятою територією із власним законодавством,
підзаконними актами, органами
управління. Повноваження районної ради і делеговані повноваження
райдержадміністрації визначаються статтями 43 і 44 вищезазначеного закону, що є для мене, як голови
райради, своєрідною конституцією, яка регулює прийняття управлінських рішень з того чи іншого
приводу життєдіяльності району.
Пріоритетними
напрямками
моєї повсякденної роботи буде
організація зусиль депутатського
корпусу на творче, ефективне вирішення питань, що стосуються
спільних інтересів територіальних
громад шляхом розгляду їх депутатськими комісіями, під час сесійної діяльності.

В першу чергу буду турбуватись, щоб питання, які будуть виноситись на розгляд районної ради,
місцевих рад, готуватись фахово,
грунтовно, прозоро і демократично, із залученням представників
відповідних профільних служб району. Це дозволить приймати виважені, фінансово підкріплені та
економічно обгрунтовані рішення,
спрямовані на максимальні результати із високим коефіцієнтом
корисної дії. Переконаний, що

ліпше прийняти одне, реально
можливе для виконання рішення,
ніж десяток нічим не підкріплених,
пустопорожніх і нікого, і ні до чого
не зобов’язуючих.
А тому затвердження програм
соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових
програм з тих чи інших питань буде
проходити попередньо через депутатську експертизу, в комісіях, де
кожен народний обранець скаже
своє вагоме слово з того чи іншого
пункту програми, врахувавши при
цьому інтереси громади сіл, селищ,
всього району.
Особливе визначальне місце в
планах роботи райради належатиме питанням наповнення районного бюджету, заслуховування звітів
відповідних посадових осіб щодо
його виконання та раціонального
витрачання. Послідовний і чіткий
план за всіма напрямками своєї
роботи на наступний рік депутати
затвердили на III-ій сесії 17 грудня
2010 року. Головне тепер системно працювати над його виконанням, вносячи відповідні корективи
згідно із потребами життя громади
Макарівщини.
- Певно, Ви плануєте привнести своє бачення у роботу депутатського корпусу, націливши
його на перспективні завдання,
бо без місцевого розвитку не
буде загальнодержавного поступу.
- Безперечно, я планую зосередити увагу депутатського корпусу на вирішенні перспективних
завдань, що стоять перед районом. А це, передусім, питання
розвитку промисловості, сільсько-

го господарства, об’єктів малого
та середнього бізнесу, створення
відповідної інфраструктури із забезпечення їх діяльності, оскільки
економіка району може розвиватись лише шляхом комплексного
вирішення проблем, що нагромадились. Усвідомлюю, що для реалізації накреслених планів необхідні
масштабне залучення інвестицій в
бюджетоутворюючий сектор району, відкриття нових робочих
місць, ліквідація всіх можливих
перешкод на шляху руху
капітальних вкладень,
пошук ефективного і надійного партнера, який
би перейнявся не лише
власними потребами, а
й потребами жителів наших сіл та селищ.
Надіюсь на те, що
самоврядні
громади
обрали собі справжніх
лідерів,
менеджерів,
управлінців в особі сільських та селищних голів,
які разом із депутатами райради здійснять
ефективні, дієві кроки
для залучення успішних,
ділових людей до роботи
на теренах району. Для
цього ми проведемо відповідні семінари-тренінги із сільськими та селищними головами, із
залученням фахівців високого класу для формування у посадовців
сучасного економічного мислення,
що принесе позитивні результати.
Скажу коротко – ми всі, громади сіл
та селищ, повинні навчитись заробляти гроші, поповнювати місцеві
бюджети та раціонально користуватись заробленим в інтересах
громад, які нас обрали. Ось формула нашої роботи.
З метою успішного вирішення
перспективних завдань розвитку
нашого краю плануємо найбільш
ефективно використати потенційні можливості кожного із 76 депутатів, незалежно від їх партійної
належності, чи способу обрання в
депутати райради, яка, до речі, обновилась на 60 відсотків. Приємно,
що серед моїх колег є чимало дієвих, ділових, соціально активних
людей, які добре знають економіку
закономірності функціонування та
розвитку підприємництва, малого
та середнього бізнесу, що в кінці
кінців сприятиме поповненню бюджету району, оскільки ми ставимо
перед собою, перед посадовцями
місцевих громад завдання створити сприятливий економічний психологічний клімат для всіх людей,
які хочуть працювати на території
макарівської громади і приносити
користь собі і людям.
- Чи стануть громади справжніми господарями свого життя
і що, перш за все, для цього потрібно?
- Для того, щоб громада стала
справжнім господарем на власній
самоврядній території, держава на

НАЗВАНИЙ НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ ПОЛІТИК РОКУ
да» Олег Тягнибок. Найменш
успішними політиками в цьому
році експерти вважають лідера
партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко, колишнього Президента України Віктора Ющенка
і віце-прем’єр-міністра України
Сергія Тигіпка.
Успішними зрушеннями в
середині країни і позитивними
кроками на міжнародній арені
експерти назвали отримання
Україною Плану дій стосовно встановлення безвізового

режиму з країнами ЄС, збереження права на проведення
Євро-2012, а також публічні
акції підприємців як прояв
громадянської свідомості.
Ряд кроків, здійснюваних
Україною в 2010-му році, експерти оцінили негативно. Серед таких спеціалісти назвали
концентрацію влади в руках
однієї політичної сили, недоліки в проведенні місцевих
виборів і використання сили в
парламенті.

ГРАФІК

виїзних прийомів громадян керіництвом облдержадміністрації щомісяця
на перше півріччя 2011 року

Прізвище, ініціали
Присяжнюк А.Й.

січень

Москаленко Я.М.

Макарівський район
14.01

Подашевська Т.Л.

лютий

„толокою”, тобто всім селом, що
врешті – решт рятувало Україну
після спустошливих набігів чужоземців, після війн та голодоморів.
Якщо наші люди зрозуміють ці святі
поняття в сьогоднішніх умовах, це
запорука успішного вирішення всіх
проблем. І тому робив і робитиму
все, щоб політичні сили „Макарівського парламенту” незалежно від
їх кольорів, партійних програм та
ідеологій чи світоглядних позицій
сповідували одну ідеологію – діяли
в інтересах громади Макарівщини,
приймали розумні, прагматичні рішення і звітували перед людьми за
пророблене. Хочу так побудувати
роботу депутатського корпусу, щоб
громада району могла гордитись
своїми обранцями, а ініціативу в
цьому безперечно будуть задавати представники Партії регіонів, як
домінуюча сила в районній раді.
Надіюсь на своїх соратників, на їх
творчу, будівничу роль у розвитку
Макарівщини як і представників
інших політичних сил. Приємно,
що на сьогодні у нас є плідна співпраця з усіма депутатами, партіями
та фракціями. Будемо діяти так і
надалі. Чому так вдається? Можливо тому, що керівництво ради
бачить у народних обранцях не
безликих представників партій,
а в першу чергу людину, особистість. Нам важливі конкретні напрацювання наших колег, їх добрі
справи, а не партійна належність.
Ми шукаємо в політичних силах те,
що нас об’єднує, а не роз’єднує. А
об’єднавчим, цементуючим началом для всіх нас є інтереси макарівської громади.
- У перші місяці роботи новообраної ради склалися добрі
ділові стосунки із райдержадміністрацією. Розкажіть, будь
ласка, детальніше про спільні
напрацювання двох гілок влади
щодо економічного, соціального, культурного розвитку району?
- Спільні напрацювання двох
гілок влади – це передусім спільне
бачення перспектив району та завдань, які необхідно розв’язати для
успішного поступу вперед. Це також спільні світоглядні позиції, які
випливають із програми Президента Віктора Федоровича Януковича
„Україна для людей”, це спільне
планування роботи при розмежуванні функцій і повноважень.
Це участь депутатського активу
району разом з органами виконавчої влади у всіх соціально-значимих
проектах, акціях, подіях, це вироблення форм і методів роботи з
кадрами, яка націлена на високий
кінцевий результат. У кінцевому
підсумку розцінюю спільну роботу законодавчої і виконавчої гілок
влади в районі як роботу соратників з виконання завдань, які ставить
громада району, обласна рада та
обласна державна адміністрація,
уряд та Президент України.
Петро СУХЕНКО.

ГРАФІК

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Самим популярним політиком 2010 року експерти
назвали Президента України
Віктора Януковича. Результати
відповідного експертного опитування оголосив фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва. Як повідомили журналістам директор фонду Ірина
Бекешкіна, другу і третю позиції, за результатами опитування, зайняли глава Адміністрації
Президента України Сергій
Льовочкін і лідер партії «Свобо-

законодавчому рівні повинна здійснити кардинальні зміни у статусі
громад, механізмах формування та
витрачання їх бюджетів. Так, як кожна окрема сім’я будує свій дім, культивує стиль життя, купує ті чи інші
речі, виходячи із можливостей свого сукупного доходу, так і громада
села і селища повинна жити в межах
самостійно заробленого нею, тобто
утримувати раціонально-можливу
кількість
об’єктів
соціальнокультурної сфери, їх штатних працівників, проводити благоустрій,
виплачувати заробітну плату, беручи до уваги спільний бюджетний
заробіток. Правило повинно бути
єдиним – витратити можна лише те,
що зароблене можливостями підприємств, установ, організацій, підприємців на підвідомчій території,
тобто внутрішніми можливостями
громади, її виробничим і людським
потенціалом.
Якщо ми прагнемо до ефективного,
високопродуктивного
розвитку самоврядних територій,
то повинна забезпечуватись чітка
відповідність, своєрідна гармонія,
збалансованість між заробленим
і витраченим. Це спонукатиме
громади сіл, сільських голів, посадовців місцевого самоврядування
до пошуків оптимальних управлінських рішень, ефективного менеджменту, раціональних вмотивованих рішень.
Крім цього, нам потрібно провести значну роз’яснювальну роботу по усвідомленню членами
громад району свого внутрішнього
статусу, почуття господаря на своїй території.
Громада не повинна надіятися
на когось, що одного дня прийде
«пан» і всіх розсудить і всі проблеми розв’яже. Не потрібно нікого
й нічого чекати, адже всі функції
для всіх визначені, тільки треба їх
виконувати. Необхідно зрозуміти,
що влада не дається як певна річ,
чи атрибут. Влада – це насамперед робота, яку організовує керівник. Тому потрібно ділити не
владу, а функції, обов’язки. Якщо
їх не виконувати, то сама система
громадського суспільства просто
відтіснить тебе від цієї влади.
- Яка співпраця з депутатами інших політичних сил, позапартійними, оскільки домінують у раді представники Партії
регіонів?
- Слово співпраця, толерантність, взаємопорозуміння – є визначальним для мене по життю, оскільки народився і виріс у селі, знаю
його традиції, менталітет мешканців. Поняття сусідства, колективізму, інтереси спільноти культивувались на селі завжди. Переконаний,
слова ці не пустий звук, не гасла
на мітингах і демонстраціях, вони
з’явились не на міських асфальтах і
бруківках. Їх викохало саме життя в
селянських родинах, у середовищі
спільного обробітку землі при будівництві доріг, зведенні будинків

червень
Макарівський район
8.06

Макарівський район
14.02

А.СПАСЬКИЙ,
заступник голови - керівник апарату адміністрації.

особистого прийому громадян керівниками Макарівської райдержадміністрації
Дні тижня
Другий,
четвертий
понеділок
щомісяця
Перша,
третя
середа
щомісяця
Другий,
четвертий
четвер
щомісяця
Друга,
четверта
п’ятниця
щомісяця

Прізвище, ім’я,
по батькові керівника

Посада керівника, який
веде пийом

Години
прийому

ГУМЕНЮК
Олександр Миколайович

заступник голови
райдержадміністрації

10.00-13.00
14.00-18.00

ДОБРЯНСЬКИЙ
Ярослав Вікторович

голова
райдержадміністрації

10.00-13.00

ГРІНЕНКО
Андрій Юрійович

перший заступник голови
райдержадміністрації

10.00-13.00
14.00-18.00

ПРУНЦЕВ
Сергій Євгенійович

керівник апарату
райдержадміністрації

10.00-13.00
14.00-18.00

Місце прийому: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, райдержадміністрація.
Перша субота
Прунцев С.Є.
10.00-13.00.
Друга субота
Гріненко А.Ю.
10.00-13.00.
Третя субота
Гуменюк О.М.
10.00-13.00.
Жінки, яким присвоєно звання “Мати-героїня“, Герої України, Герої Радянського
Союзу, Герої Соціалістичної Праці, інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни приймаються позачергово.
Сергій ПРУНЦЕВ,
керівник апарату адміністрації.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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БЛАГОСЛОВЕННЯ
ТА ВЕСЕЛИХ СВЯТ!

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

„Чим Вам запам’ятався рік, що минув, та що Ви чекаєте від нинішнього?”, - з таким запитанням кореспонденти редакції газети „Макарівські вісті” перед
новорічними святами звернулися до жителів району:
Максим КРАВЧЕНЯ – голова
громадської організації „Рідне
місто”.
- 2010 рік був досить тяжким,
але в цілому досить успішним.
Рік, який минув, укріпив та зміцнив ряди організації. Разом з однодумцями нам вдалося реалізувати низку заходів у Макарові.
Нинішній рік ставить перед
нами нові плани та нові вимоги.
А це - реалізація культурних, історичних, спортивних та соціальних проектів; налагодження
тісної співпраці з органами влади; залучення якомога більше активних мешканців до
громадської діяльності, а також розвиток громадської
активності серед жителів селища та району.
Ірина ОМЕЛЬЧЕНКО - директор Наливайківської
ЗОШ.
- У 2010 році за підтримки сільського голови Марини Радченко в
школі зробили прекрасний ремонт. Це стало чудовим подарунком для
наших діток та вчителів.
Моєю мрією на нинішній
рік є створення при школі співочого гурту. Діти у
нас напрочуд талановиті,
хотілося б задіяти їх у художній самодіяльності.
Юлія ПРИЩЕПА – викладач Макарівського медичного училища, депутат Макарівської селищної ради.
- Минулий рік видався і
складним, і цікавим водночас. Мені довелося боротися з серйозною хворобою і
я хочу подякувати всім, хто
допоміг морально і матеріально. Приємними моментами життя стали виступи
українських та зарубіжних
артистів, де мені пощастило побувати та особисто
подарувати квіти Софії Ротару, Олександру Сєрову,
Боні Ем, Тото Кутуньйо та
іншим. У нинішньому році
надіюсь на покращення
життя наших людей. Я прийшла в депутати з програмою
впорядкування вулиці Проектна. Хочеться, щоб у цьому житловому масиві вирішили всі житлово-комунальні
проблеми, відремонтували будинки, дороги, посадили
квіти та дерева.
Вікторія ВАЗАВА, Яна ЗІНЧЕНКО, Вікторія СЕМЕНІК, Оксана ТКАЧ – молодіжний співочий гурт „Мальви”
з Липівки.
- Ми торік
з гуртом їздили на Азовське
море
в
пансіонат
„Тиха гавань”,
де
щовечора, у клубі,
виступали з
концертною
програмою.
А цього року
плануємо поїхати з концертом за кордон.
Богдан ПИВОВАРОВ - заступник голови макарівського органу самоврядування дітей та молоді „Лідерська нація”.
- У 2010 році я взяв участь
у всеукраїнському конкурсі
„Веселі канікули осені”, де у
вокальній номінації зайняв
перше місце. Від наступного року чекаю на нові зміни
у шкільному житті, хочеться,
щоб відкривалися нові гуртки, зокрема театральний,
тому що мрію вступити до
Університету театру та кіно
ім. Карпенка Карого.

'
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Шановні жителі району, районна організація Партії регіонів сердечно поздоровляє вас із
Новим 2011 роком та Різдвом Христовим.
Рік, що минув, приніс кожному з вас чимало приємних миттєвостей і незабутніх вражень. Нехай у цьому році їх буде набагато
більше. Святкові дні нехай принесуть кожному
з вас добрі новини, зміни на краще, здійснення мрій та бажань! В кожній оселі нехай панують тепло і затишок, світла і радісна атмосфера доброго настрою і радісного спілкування з
рідними, близькими та друзями.
Зустрічаючи Новий рік, побажаймо один
одному Любові та Віри. Віри в себе і процвітання нашої рідної Макарівщини.
Нехай осяйна різдвяна зоря об’єднає усіх
чистим світлом незгасних людських чеснот
та цінностей. Щастя, тепла, добра, достатку,
успіхів та натхнення!
З святами вас!
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова районної організації Партії регіонів.
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ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
Щиро та від душі поздоровляю всіх
вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай цей рік буде успішним для
кожного з вас і для всієї Макарівщини. Хай родинне тепло Різдвяної свічки гріє вас протягом усього року, а
щедрівки, колядки та багата кутя на
вашому столі стануть символом міцного здоров’я, достатку, добробуту та
благополуччя. Нехай наш район буде
щасливим та процвітаючим на благословенній рідній землі під мирним
блакитним небом.
Любові вам, сімейного затишку,
успіхів та натхнення, здійснення мрій та
сподівань. Веселих свят!
Нехай стигнуть у вас золоті врожаї
На всіх нивах від краю до краю,
Хай вам щастя й добра у засіки життя
Щедро рік цей новий насипає!
З повагою Юрій ЗАБЕЛА,
депутат обласної ради.

ДОРОГІ МАКАРІВЦІ!

Депутат районної ради Семен Ханін у ці святкові дні часто відвідує дітей, людей похилого віку, щоб порадувати їх новорічними
подарунками. Нещодавно Семен Григорович завітав до прихожан
села Королівка і допоміг місцевій церкві у придбанні іконостаса.
- Про цю проблему прихожан я дізнався від священика церкви
Володимира і сільського голови Ольги Підвисоцької, - розповідає заступник голови районної ради Олег Майстренко, - вирішив допомогти
своїм односельцям, звернувшись з цією пропозицією до Семена Григоровича. Він надав фінансову допомогу.
Олег Миколайович родом з Королівки, тут закінчував школу.
Бере активну участь у громадському житті села. На виборах до місцевих рад королівці довірили йому мандат депутата районної ради.
Тож Олег Миколайович, зустрічаючись з жителями, завжди цікавиться їхніми проблемами, вирішує їхні запити.

Від усього серця вітаю вас із найдовгоочікуваними і світлими святами – Новим роком та Різдвом Христовим! Це усіма нами з
дитинства улюблені й радісні дні, наповнені
теплом свята, спільної радості, веселощів,
очікування чуда й казки, душевного тепла й
надії.
Озирнувшись назад, можна сміливо
сказати, що 2010 рік був прожитий недарма. Він був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями, подарував нам радість зустрічей
й відкриттів, перемог і досягнень, новий
професійний і життєвий досвід.
Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони
обов’язково здійсняться. Від усієї душі зичу
вам великого людського щастя, міцного
здоров’я, добра й радості, вірних друзів та
близьких людей поруч. Нехай прийдешній
рік виправдає ваші добрі надії і прагнення,
принесе достаток і добробут вашим сім’ям,
запанують у ваших домівках мир, взаєморозуміння й любов.
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Олександр ІВАЩЕНКО,
Макарівський селищний голова.

7 СІЧНЯ - РІЗДВО ХРИСТОВЕ

У ВСІХ ХРАМАХ У РІЗДВЯНУ НІЧ ТОРЖЕСТВЕННІ БОГОСЛУЖІННЯ

Різдво Христове називають “матір’ю всіх свят“. І це справедливо.
Адже з народженням Ісуса Христа - Сина Божого, Спасителя світу - починається його земне життя, через страждання і смерть до чудесного
Воскресіння. Значення цієї святої ночі важко переоцінити. З неї бере
початок весь хід нової історії і саме наше літочислення.
Вже більше двох тисяч років минуло з того часу, як у невеличкому
містечку Віфлеємі з’явився на світ Син Божий Ісус. Прийшовши на землю, Він не був зустрінутий з почестями. У Нього не було навіть пристанища - Він родився в пещері і був покладений у ясла, куди кладуть корм
для тварин.
Свято Різдва було встановлене в ІV столітті римським імператором
Костянтином. З того часу християни благовійно ставляться до святої
ночі Різдва Христового .
Свята різдвяного циклу розпочинаються ще 2 січня в день Гната.
Дівчата ретельно прибирали оселю
та готували різноманітне святкове
спорядження - “Павучки”, “Їжачки”,
“Дідух”. До 4 січня, дня Анастасії,
оселя повинна бути святково прибрана. Саме в цей день заготовляють сировину для приготування
майбутньої святкової вечері. Нерідко на Анастасію кололи свиню,
тобто проводили “свіжину”. І, нарешті, - кульмінація свята - Святвечір, або ж Багата кутя (6 січня).
За традицією кожен член родини
в цей вечір повинен бути вдома,
причому не можна спізнюватись до
святкового столу, бо будеш весь
рік блукати. Під час цієї вечері не
можна виходити з-за столу та голосно розмовляти.
Святковий стіл повинен вражати своїм різноманіттям, але не
треба забувати, що ще триває піст,
тому любителям чарки доведеться
трохи зачекати. Найголовнішою
стравою на столі цього вечора є,
безумовно, кутя. Рецептів її приготування існує декілька. Різдвяна кутя готується з пшениці, меду,
горіхів та ін. Протягом усіх свят, аж
до Хрещення, кутя повинна стояти

на найпочеснішому місці у вашій
оселі. Прийнято на Багату кутю
поминати душі померлих родичів.
Після закінчення вечері діти несли
обід до своїх хрещених, дорослі

готувалися до вечірньої церковної
служби. Лише дівчатам, які завжди
хочуть дізнатися про свою долю, не
було спокою. Серед способів існує
такий, дещо дивовижний зараз:
треба помити посуд, а потім взявши чисту тарілку вибігти на вулицю
і почати стукати по ній ложкою - з

якої сторони озветься собака, з тої
і буде наречений.
Поступово закінчується вечір і
наступає чарівна різдвяна ніч, під
час якої не можна спати, бо все
щастя проспиш. Проте навіть при
великому бажанні заснути просто неможливо - церковні дзвони, ватаги колядників створюють
урочисто-святкову гаму звуків.
Обряд колядування досить давній - він походить іще з дохристиянських часів, коли наші пращури
вшановували Сонце святом Коляди. Найбільше серед колядників
зустрічаються діти, і це зрозуміло.
Колядувати і заходити першими
до оселі господаря в день Різдва
можна лише хлопцям, які, згідно із
звичаєм, несуть у домівку мир та
спокій.
Після закінчення церковної відправи родина знову збирається на
святковий обід, який вже не є пісним. Сало, печінка, ковбаса, різні
смаженості та копченості - все за
чим сумувала під час посту душа,
повинно стояти на столі. Ну і звичайно ж... Проте навіть і в цей день
треба міру знати. По обіді наступає час заслуженого відпочинку.
В гості ж потрібно йти вже після
обіду. Одружені діти, як правило,
йдуть до своїх батьків. На вечір
гуляння розпочинаються з новою силою. Хлопці влаштовують
вертеп - своєрідну виставу, головними дійовими особами в якій є
“Коза”, “Пастух” та інші. Наступний після Різдва день - це день
Богородиці. Треба вшановувати
матерів та жінок, категорично забороняється працювати вагітним
жінкам. До речі, жінкам у цей день,
аби не нудьгували, дозволяється
колядувати.
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ДОПОМОГЛИ СВЯТОМУ МИКОЛАЮ

Разом із засніженими вулицями та зимовими холодами приходять до нас веселі Новорічні свята. Багатий український
народ на чудові традиції – це і колядки та
щедрівки, вечорниці, безліч інших цікавих
свят. У грудні Україна відмічала церковне
свято Миколая. Учні Лишнянської ЗОШ І-ІІІ
ступенів завжди дуже його чекають, адже
в цей день оживає диво, є надія отримати подарунки, а також допомогти тим,
хто цього потребує. Підготовка до свята
Миколая була особливо ретельною. Діти
писали листи святому Миколаю, в яких
просили миру і злагоди в сім’ї, допомоги

ШАНОВНІ
ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
З глибокою повагою
сердечно вітаємо всіх
з Різдвом Христовим,
Новоліттям та усіма
церковними
святами
січневого періоду! Все в

нашому житті є милістю
від Бога, тому піднесемо подяку за минулий
рік, принесемо каяття
за те, що ми зробили
неладного, або чого зовсім не зробили, будемо
радіти всьому багатству
минулого року і увійдемо в новий рік, щоб будувати і творити, щоб
стати тим, чим ми покликані бути, щоб бути
і для інших, і для Бога
всім, чим ми можемо
бути. Будемо наполегливо прориватися далі
спасительною стежиною – і силою Божою,
яка в немочі звершується, неможливе людині
стане можливим. Нехай
Господь увінчає нашу
сміливу мужність Своєю
силою і Своїм благословенням!
Священнослужителі
Макарівського
благочиння
Української
Православної Церкви.

немічним та обездоленим і невеликі подаруночки для себе.
За сприяння ігумена Філарета була
оголошена загальношкільна акція «Допоможи святому Миколаю». До акції
приєдналися учні школи та педагогічний колектив. На загальношкільних зборах було вирішено зібрати подарунки
та привітати дітей із дитячих будинків.
Активними учасниками акції стали гуртківці «Українського народознавства» під
керівництвом вчителя початкових класів
Тетяни Степанівни Лозовенко. Вони не
тільки збирали подарунки, а й підготу-

вали прекрасне свято зустрічі Миколая,
на яке були запрошені старшокласники,
батьки, церковна громада. Діти виконували пісні, декламували вірші, розігрували інсценізації. В залі панувала атмосфера піднесення і духовного очищення.
В деяких героях інсценізацій учні вгадували себе.
По закінченню свята представники
церкви привітали всіх присутніх та вручили дітям подарунки.
Ірина КОЛЯДЕНКО,
заступник директора
з виховної роботи.

НОВОРІЧНИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

ЗА ЛАШТУНКАМИ ДИВА

Справжнім подарунком до Нового року для вихованців дитячої телестудії „Надія” Центру творчості
дітей та юнацтва ім. Д. Туптала та представників Макарівського органу самоврядування дітей та молоді
„Лідерська нація” стала екскурсія на фабрику ялинкових прикрас у Клавдієво. За сприяння селищного
голови Олександра Іващенка та начальника відділу
освіти Віктора Гартфіля діти мали змогу побачити, як
у вправних руках майстринь народжується яскрава,
святкова прикраса новорічної ялинки.
В цеху, де саме й зароджуються іграшки, господарюють лише 2-3 людини. Кульки мають вигляд
трубок, які вони ріжуть на частини вогнем, а потім із
них видувають як мильну бульбашку кульку.
Наступний етап - їх осріблення. Виглядає це так:
всередину заготовки із спеціальних балонів набирають реактиви, ополіскують і занурюють у гарячу
воду. За декілька секунд кулька стає сріблястою.
Далі просушка і відправка до наступного цеху.
Тут кульки занурюють у фарбу і ставлять у сушильну
шафу. Далі вони потрапляють у майстерню художниць,
які наносять різноманітні малюнки, які посипають блискітками.
Для тих, хто завітав з екскурсією на фабрику, можуть
навіть підписати на замовлення придбані кульки.
Оксана ІГНАТЮК.

ДОРОГІ МЕШКАНЦІ МАКАРІВЩИНИ!

Прийміть щирі вітання з Новим Роком та Різдвом
Христовим!
Бажаю кожному дорослому і юному: козацького
здоров’я, гетьманського скарбу, чумацької надії, чернечого терпіння, Божого благословіння!
Щасливого Нового 2011 року!
Микола ОНИЩУК,
атаман Макарівського районного
Козацького товариства.

ОБГОВОРИЛИ ПЛАНИ
ВЗАЄМОДІЇ
В ПОДАЛЬШІЙ РОБОТІ

Відбулось засідання козацької ради Макарівського
районного Козацького товариства. Розглянуто: пропозиції Макарівського селищного голови О.М.Іващенка
щодо взаємодії влади з громадськими організаціями у
вирішенні питань соціально-економічного та культурноосвітнього розвитку територіальної громади селища;
план роботи товариства на 2011 рік; проекти Статуту
громади селища Макарів та Положення про Громадську
раду, в розробці яких, спільно з громадською організацією «Рідне місто», взяло участь районне Козацьке товариство. Засідання провів атаман М.І.Онищук за участі
активу козацької ради: Ю.О.Вареника, В.О.Вітковського,
С.М.Нищенка, О.М.Сніжка.

ЩИРЕ ВІНШУВАННЯ
З НОВОРІЧЧЯМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
У ці святкові чудові дні шлю свої сердечні привітання дорослим і дітям – усім
жителям району!
Хай бажання, загадані у казкову новорічну ніч, неодмінно здійсняться. Нехай Різдво Христове полонить ваші серця
злагодою та любов’ю, а новий рік принесе багато щастя, міцне здоров’я, подарує
усмішки та гарний настрій. Зичу всім у
новому році найбільше світлих днів і надій
на краще життя, а всі негаразди хай обходять вас стороною. Щоб процвітали ваші
справи, збільшувалися ваші достатки.
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому новому році!
З повагою Олександр АДАРІЧ,
депутат Київської обласної ради
політичної партії «Сильна Україна».

РАДІ ПРИВІТАТИ ВАС
ІЗ НОВОРІЧНИМИ
ТА РІЗДВЯНИМИ СВЯТАМИ!
Якнайщиріше вітаємо всіх жителів району із довгоочікуваними і світлими святами – Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо від душі зустріти 2011 рік у
піднесеному настрої, зі світлими помислами та добрими намірами. Нехай ваші
серця будуть зігріті любов’ю, повагою і
теплом, домівки повняться достатком,
радістю та Божим благословенням. Нехай 2011 рік віддячить усім вам за терпіння і віру добрими виробничими та творчими здобутками, хай додасть кожному
здоров’я, оптимізму, сил для здійснення
наміченого.
Давайте разом наповнювати світ
любов’ю і гармонією, миром та злагодою.
Нехай радість цих свят залишається у
ваших домівках упродовж усього року.
Дай, Боже, вам любові і тепла,
Добра в сім’ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята – щедрі і веселі!
Ліда РАСЮК,
голова бюро політичної партії
«Сильна Україна»,
Володимир ГЕВЛІЧ,
керівник громадської організації
«Добробут Макарівщини».

ДІДУХИ І ОБЕРЕГИ ВІД ГАЛИНИ
За давнім звичаєм, символом роду, який єднає та здійснює зв’язок предків з
нащадками, є Дідух. У Різдвяну ніч душі дідів-прадідів вселяються в сніп-дідух, що
велично стоїть на покуті — найпочеснішому місці в хаті. “Дідів дух” — опікун і охоронець родини. А прилітають душі тих, хто відійшли, з Вирію. Відтіля прибувають і
новонароджені душі — нові члени родини.
Для людей Дідух — це предок роду, дідівський дух, дух поля, житній дух, справжній земний бог життя. Виготовляли його надзвичайно святково, з дотриманням
певних ритуалів, з найкращих житніх або пшеничних пучечків, кулів, засушених гілок, якими були зібрані докупи пучки, що зверху розгалужувались, обрамлялися
кольоровими стрічками, засушеними квітами тощо. Кількість пучків колосся, квітів
і гілок має бути кратною семи — як символ семи колін роду, яких шанують за звичаєм. Адже сім’я — це сім колін “я”. Гілочки і квіти тут теж не були випадковими.
Гілки належали дереву-покровителю роду по чоловічій лінії, а квіти були оберегами
жіночої половини.
Моя співрозмовниця – Галина Грущанська, яка мешкає в селі Грузьке. Вона –
професійний музикант, багато років працювала у фольклорному колективі «Укрконцерт», нині – учасниця сільського народного самодіяльного фольклорного ансамблю «Живиця», керівник ансамблю «Кумасеньки». Цей колектив виконує як народні,
так і авторські пісні. Більшість із них Галина Грущанська пише сама, але слухачі (в
цьому мені особисто неодноразово доводилося переконуватися) навіть не здогадуються, що ці твори мають автора, який до того ж співає в цей час на сцені.
Співачка має й інші зацікавлення, зокрема, вона створює дивовижної краси
обереги й Дідухи, бере участь у численних виставках народної творчості.
- Галино Петрівно,
чи багато часу забирає
створення Дідуха? Що
він символізує?
- Дідух дає добробут.
Його виготовляють за звичаєм гуртом, з добірного
зерна, і мають закінчити до
найкоротшого дня у році.
Він стоїть у хаті до дня весняного рівнодення, забирає все негативне. Потім
його вимолочують і спалюють, а зерно – сіють.
А робиться він так.

Спочатку для Дідуха готуємо стрічку. Для цього
житнє і пшеничне стебло
слід відсортувати за розміром, почистити. Потім
акуратно вирізати «колінця» - отримуємо невеликі соломинки. Ця солома
заливається
окропом,
кілька годин пропарюється, стає м’якою. Тоді
з неї плететься стрічка,
яку можна плести як хто
забажає – з чотирьох,
п’яти, шести соломин.

Але її треба багато – на
один оберіг – 20 метрів і
більше, тому плетіння –
досить тривалий процес.
Стрічкою зв’язують усі
елементи Дідуха.
Першими зв’язуються
пучки. Їх складають із добірного колосся. Кількість
колосків у пучку має бути
кратною семи. Кількість
пучків у Дідуху теж починається від семи, але може
бути й більшою – це вже
хто як захоче. Я, напри-

клад, роблю Дідухи з дванадцяти пучків на чотирьох
«ногах». Це символізує
12 місяців і чотири пори
року. Дідух із семи пучків
на трьох ногах – в пам’ять
семи поколінь в ім’я отця,
сина і святого духа. Це за
православною традицією,
хоча рідновіри трактують
це дещо інакше.
- Ви також створюєте
різні обереги, інші символічні прикраси. Розкажіть про них детальніше.
- Це – оберіг життя.
Його можна як вішати на
стіні, так і класти на столі. В
основі – житнє й пшеничне
колосся – символ життя,
часник, перець і мак – виганяють нечисту силу. Але
головне в ньому – любов,
а любов досягається через красу, гарно складені
рослини. Тут є і кукурудза,
і гарбузова німиця, і цибуля, і лікарські трави, квіти
– значення їх різне. Тут усе
як у житті – є і добре, і погане, але в боротьбі добра
і зла, в символах, перемагає добро.
Оберіг родинного затишку. Зверху – сонце,
воно обігріває, падає на
хату. Під фігуркою хати
вона розкривається всередині. Тут дві ляльки –
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МЕЦЕНАТ І ДОБРОДІЙНИК

«...Такі люди ваша гордість і в той же час наша
ганьба, бо нам такими навряд чи колись вийде
стати...»

В кожної людини завжди є чого повчитися... Одні
вражають здібностями до співу, інші - до танців, хтось
пише вірші, хтось гарно їх декламує... Проте, лише одній якості людської натури не можливо навчитися, з цим
народжуються...
Наш земляк О.І.Ляхевич є яскравим прикладом того,
що чесна праця, самовіддана віддача цілям, які ставиш
собі в житті, можуть приносити свої плоди. Про нього у
районі завжди говорять як про мецената, добродійника, достойного та порядного громадського діяча, який
багато чого зробив для району та області.
Олександру Івановичу - 34 роки. Він народився в
селі Садки-Строївка в сім’ї колгоспників. З малих років, навчаючись у Ніжиловицькій школі та виховуючи в
собі любов до праці, землі і свого рідного краю, долав
сходинки життя чесно і з повною впевненістю в своїх
силах, почавши з простого працівника сільського господарства.
Ставши на ноги, вже як досвідчений бізнесмен, працюючи директором селянського господарства «Лан-8»,
Олександр Іванович неодноразово доводив громадськості, що займаний ним високий громадський статус,

не змінив його, а навпаки на заздрість і невдоволення
декого, не перемінив ставлення до людей, рідних місць,
життя взагалі. Олександр Іванович ніколи не був осторонь проблем відтепер рідного села Борівка, а завжди
активно сприяв тому, аби кожен житель пишався місцем, в якому живе. Кожен знає, що двері кабінету Олександра Івановича завжди відчинені.
Поряд з тим, що О.І.Ляхевич – мудрий батько нині
студентки Національного університету ім. Т.Шевченка,
він намагається завжди радувати і дивувати інших дітей. Саме за його підтримки в Борівському НВК завжди
поповнюється спортивний інвентар, з’явилася тренажерна зала, а нещодавно - нові шкільні меблі.
На 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні
О.І.Ляхевич особисто поздоровив ветеранів та інвалідів
війни, намагається щосили полегшити життя людей, яким
ми завдячуємо життям та мирним небом над головою.
Первинна організація Партії регіонів нашого села
також багато чим завдячує О.І.Ляхевичу, і для кожного
її члена велика честь працювати поряд з ним, оскільки
лише з такими людьми, як він, можна вершити справи
на благо як окремого маленького села, так і держави в
цілому.
Галина МАЛАШИЧ,
голова первинної організації Партії
регіонів села Борівка.

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю
Закінчення. Початок на 3 стор.
Аліна ЛЕОНЕНКО - учениця 1 класу Макарівського
НВК „ЗОШ I-III ст. – районна гімназія”.
- В 2010 році я пішла до
школи. Тут у мене з’явилися
нові друзі та захоплення. Дуже
сподобалося відвідувати заняття в дитячій телевізійній студії
„Надія”. Хочу щоб в новому році
збулася моя мрія відпочити з
батьками на морі. Одного разу
ми їздили туди з родиною і мені
дуже сподобалося.
Лідія ЛАЩЕВСЬКА - пенсіонерка, село Рожів:
- Порівняно з попередніми роками,
жити стало трішки легше. Пенсія хоч і
маленька, вистачає лише заплатити
за комунальні послуги та хліба купити,
проте її в селі поштарі почали вчасно приносити. Хочеться, щоб 2011 рік
приніс збільшення виплат пенсіонерам
та щоб ціни не зростали.
Василь ПЕТРУСЬ - провідний інженер ТОВ „Захист”:
- Мені приємно поділитися з вами
тим, що в 2010 році мій син закінчив
терапевтичний факультет Університету ім. О. Богомольця та отримав
диплом лікаря. Я сподіваюсь на те,
що він знайде гідну роботу за спеціальністю та стане хорошим знавцем
своєї справи.

ГРУЩАНСЬКОЇ
господар з господинею, і
бублики, і вареники, і грибочки…
Ще у мене було два
обереги, називалися «Кохання і зрада». «Кохання»
у мене забрали, а «Зрада»
залишилася. Центральним

елементом цього оберегу
є два перчики, що виросли на одному корінчику і
«дивляться» в різні боки. А
в тому, що забрали, такі ж
перчики, але «дивилися»
одне на одного.
Також мусить бути в
кожній хаті на щастя і добро солом’яний «павучок»,
янголята, що уособлюють
янголів-охоронців.

- Що не варто використовувати в оберегах?
- Обереги мають позитивну, теплу енергетику. Кожний елемент додає
щось своє. Але, наприклад,
мушлі – холодні, мертві.

Вони не додають оберегові нічого. Так і предмети з
мушель, придбані на морі,
красиві, стоять вдома, але
не несуть жодного впливу.
А оберіг, зібраний із наших
польових дарів – завжди
гріє душу.
Євген БУКЕТ.
Фото Петра СУХЕНКА.
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НЕЗВИЧАЙНІ РІЗДВЯНІ
ЯЛИНКИ – ХІТ СЕЗОНУ
На що тільки не
здатна людська фантазія. Напередодні
Різдвяних свят багато
дизайнерів інтер’єрів
змагаються в креативному оформленні
ялинок. Наприклад,
ялинка із сотні стандартних книг прикрасила хол бостонської
бібліотеки, а в одному із лондонських
будинків
дизайнери створили ялинки
із настільних ламп.
Дехто робить свою
різдвяну ялинку із березової кори і гілля,
дехто – із використаних пивних пляшок, а
дехто – із пташиного
пір’я.

Літературний куточок

Я МАЛЕНЬКИЙ
ПАСТУШОК

А В ПОЛІ, ПОЛІ
(Щедрівка)

А в полі, полі сам Бог ходив,
Сам Бог ходив і матір Божа.
Приспів:
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров’я.
І мати Божа в полі ходила,
Разу носила, Бога просила.
Приспів.
Зароди, Боже, всяку
пашницю,
Всяку пашницю, жито –
пшеницю.
Приспів.

Коноплі під стелю,
льон по коліна,
Щоб із них була
сорочка біла.
Приспів.
Туди махне – жито росте,
Сюди махне – пшениця
росте.
Приспів.
Туди махне – коноплі ростуть
Сюди махне –
льон виростає.
Приспів.

(Колядка)
Я маленький пастушок
Я маленький пастушок,
Загорнувся в кожушок,
Загорнувся в кожушок,
Від хати до хати
На скрипочці граю,
Заколядувати.
Вас усіх вітаю.
Приспів:
А ви, люди, чуйте
Приспів.
Коляду даруйте:
Я маленький пастушок,
Яблучка й горішки
Загорнувся в кожушок,
Діткам для потішки.
З мішком походжаю
А за цюю ковбасу
Коляду збираю.
Дайте грошей,
Бо вже йду.
Приспів.
Марія ДАНИЛЕНКО,
с. Лишня.

«НОСТАЛЬГІЯ» ЛЮБОВІ ЛЕГЧІЛОВОЇ

З творчістю бишівчанки,
місцевої поетеси Любові Легчілової читачі нашої газети
знайомі. Протягом 2005-2009
років побачили світ 12 книжок
автора. Не раз публікувала її
вірші наша газета, які завжди
знаходили відгук у серцях людей.
Днями вийшла з друку нова
збірка Любові Легчілової «Ностальгія». А наразі вона вже готує до друку ще 9 поетичних
збірок і дві книги для дітей.
Щороку творчий доробок
місцевої поетеси дивує. Дивує великою любов’ю автора до рідної землі, людей, які оточують. Любов Максимівна тридцять шість років пропрацювала на цій землі і,
здається, злилася з нею в єдине ціле, описавши її неповторність і красу від світанку до заходу сонця, у будь-яку
пору року, з грозами, дощами, заметілями, а головне,
з людьми, які вирощують на ній хліб у щоденній нелегкій праці. Її поезія – земна, переповнена емоціями. Її
не можна читати байдуже. Ти співпереживаєш. Вона
бере тебе в полон слова щирого, сердечного, відвертого, яке зачаровує і дивує красою навколишнього світу,
примушує задуматися над таїною буття і власним я.
І це при тому, що доля не була прихильною до Любові Легчілової змалечку. Дитя війни, сирота. У потойбіччя
відійшла вся її родина, серед них і три сини-соколи. Від
болю рвалося її серце, танула остання надія. Але саме поезія була і є для Любові Легчілової як повітря, без якого не
прожити. Саме вона не дає розслабитися, зневіритися.
В збірці «Ностальгія» - ностальгія автора за життєвими втратами. Болюча. Але не полишена проміння доброти, любові до життя. “Ностальгію” іноді до глибини
душі боляче читати і водночас тебе не полишають світлі
почуття, почуття багатогранності світу, хай не завжди
справедливого до долі даної нам.
До вашої уваги один з віршів збірки.
А.ЛЕОНІДОВА.

Что пожелать под Новый год тебе,
планета дорогая,
В наш бурный и мятежный век?!
Чтоб мир принял чертоги рая.
Что бы святым мольбам внимая
Болезни, горечи, утраты забыл навеки человек.
Чтобы земля наша родная богат-

НОЧЬ. МОРОЗ.
ИСКРЯТСЯ ЗВЕЗДЫ

Ночь. Мороз. Искрятся
звезды.
Я смотрю в окно и он.
Как все сложно и как
просто,
И, как вечен — Орион!

Уничтожте арсеналы —
Пусть цветут сады весной!
Нам дано кажись
немало —
Дождь, земля, мороз
и зной.

Сколько было поколений
От потопа Ноя — до?
Сколько версий, споров,
мнений...
За Гоморру и Содом.

И мужик всевечный
пахарь
Красоты земной творец.
Есть же хлеб, вино и
сахар,
Стук влюбленных
двух сердец.

И сорвется ли планета?
И сгорит ли мать-Земля?
И конец тот, будет света?
Видно нет! Уже заря.
За окном погасли звезды.
Ночь ушла и сон за ней.
И дорог сувои-версты
Все короче. Радость дней.
Скоро-скоро в
межпланетье
Что там? Жизнь иль
вечный мрак?
Но пока нам звезды
светят
И есть личный зодиак.
Наслаждайтесь жизнью,
люди!
Украшайте ее быт!
Кто там знает, что нам
будет?
Пока в землю не зарыт.

ПОЖЕЛАНИЕ!

ством всем благоухая
Явилась чудом из чудес: озера жемчугом блестали,
А нивы золотом сверкали; леса
вздымались до небес,
Тебе, товарищ, мой и друг, любви желаю я безлежной,
И людям всем желая счастья. Пусть

И семья — отцы и дети.
Будет так из рода в род!
Так зачем сгорать
планете?
Размножайсь! Живи,
народ.
Ночь. Мороз. Искрятся
звезды
Кто-то спит, кто-то
не спит.
Как все сложно!
И как просто!
Час идет и жизнь кипит.
Снова день придет с
зарею,
Заскрипит под
шагом снег.
Я очаг свой жизнью грею,
В нем и слезы.
В нем и смех.

стороной пройдут ненастья.
А радость поселится тут.
И в каждом доме – изобилье.
Любви серебряные крылья
Пусть осеняют ваш уют.
Ребята пусть ростут счастливо
Планеты всей родной на диво.
Под общий лозунг: «мир и труд!»
Ольга ЄМЕЛЬЯНЕНКО,
вчитель,
с. Мостище.
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ЩО ЧЕКАЄ НАС У НОВОМУ РОЦІ?

ПЕНСІЙНИЙ ВІК ПРОПОНУЄТЬСЯ
ПІДВИЩУВАТИ ПОСТУПОВО

Кабінет Міністрів подав на розгляд парламенту проект Закону України “Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, який був зареєстрований 13 грудня 2010 року. Він, зокрема, пропонує:
- здійснювати виплату спеціальних
Як сказано у перехідних положеннях
пенсій у період роботи в розмірах, визна- законопроекту, обмеження пенсії (щомічених за нормами Закону України “Про сячного довічного грошового утримання)
загальнообов’язкове державне пенсійне максимальним розміром, встановлене
страхування”;
цим Законом, не поширюється на пенсі- здійснювати виплату спеціальних онерів, яким пенсія (щомісячне довічне
пенсій особам, які мають право достро- грошове утримання) вже була призначена
кового виходу на пенсію, лише при досяг- до набрання чинності цим Законом.
ненні загальновстановленого пенсійного
Новий порядок виплати пенсії (щомівіку;
сячного довічного грошового утримання)
- проводити підвищення надбавки за працюючим пенсіонерам також не пошипонаднормовий стаж та доплати до про- рюється на пенсіонерів, яким призначена
житкового мінімуму при збільшенні про- пенсія (щомісячне довічне грошове утрижиткового мінімуму працюючим пенсіоне- мання) та які влаштувалися на роботу до
рам тільки після звільнення з роботи.
набрання чинності цим Законом.
Усі зауваження та пропозиції зацікавлені громадяни, громадські організації
можуть надсилати на поштову адресу Міністерства соціальної політики: вул.
Експланадна, 8/10, м. Київ, 01001, з позначкою “Громадське обговорення“.
Ваші зауваження та пропозиції також можна залишити, звернувшись до
“Урядової гарячої лінії“ за телефоном 0-800-507-309 або надіслати на електронну адресу press5@mlsp.gov.ua.
Також працює спеціальна інформаційна “гаряча лінія“ з питань пенсійної
реформи 0-800-500-392 (в робочі дні з 9 до 18.00, всі дзвінки з України безкоштовні).
Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0-800-503-753 (працює в робочі
дні з 8 до 20.00, субота - з 8 до 14.00, неділя - вихідний).
Найцікавіші думки будуть оприлюднені на сайті Міністерства соціальної політики.

ЖИТЛО — ЗАДОВОЛЕННЯ НЕ З ДЕШЕВИХ
ЯКІ Ж УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПРОПОНУЮТЬ УСТАНОВИ
ПІД КУПІВЛЮ ПЕРВИННОГО ЖИТЛА?
Ставки за іпотекою у комерційних банках з початку
року знизилися на 6—9%, але і зараз позики є малодоступними.
Відбулося зниження ставок за іпотечними кредитами для фізичних осіб. Але купівля нерухомості за позиками комерційних банків усе ще залишається надто
дорогим задоволенням.
Ставки кредитів на стадії будівництва зазвичай на
2-2,5% вищі, ніж на вторинному ринку. Як правило, це
будинки, де банк виступає
управителем фонду фінансування будівництва або ті,
що кредитуються за рахунок фінустанови.
Наприклад, у Банку Форум Commerzbank Group
цей показник складає
17,25% за умов внеску 35%
вартості житла. VАВ Банк
також бере участь у будівництві житла і надає кре-

дити на умовах 14% річних,
але кредитоотримувач повинен сплатити чимало —
70% вартості квартири.
Які вимоги до кредитоотримувача пред’являють
банкіри?
Вимоги до клієнтів значно посилилися. Це насамперед стосується розміру
першого внеску. Крім того,
прискіпливіше оцінюється
рівень заробітної платні потенційного кредитоотримувача. Для комфортного
погашення заборгованості

розмір кредитних внесків
не повинен перевищувати половину доходу, який
залишається після вирахування всіх обов’язкових
платежів (на харчування,
квартиру, одяг тощо).
На думку банкірів, у першому кварталі 2011 року
можливо відбуватиметься
незначне зниження ставок.
Фінустанови таки мають
піти на зменшення комісійних виплат та інших платежів, що, як відомо, роблять
кредити ще більш недоступними. Але й за цих умов іпотечні кредити все одно будуть непідйомними не лише
для більшості представників
середнього класу, а й більш
забезпечених верств.
За повідомленнями
преси.

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!
Щиро вітаю всіх вас з Новим 2011 роком!
Хай буде він більш сприятливим, щоб життєвий рівень нашого побуту не знижувався!
Щоб не знали стежок-доріжок у лікувальні
заклади, щоб настрій був не гірший за добрий. Поваги, любові і симпатій від рідних і
близьких! Щастя нам і благополуччя на кожному кроці, щоб кожен із них був твердим і
впевненим! Щоб були причини для радості.
Низький уклін вам, захисники Вітчизни,
славні трудівники підприємств та організацій. Із святом вас і завжди будьте здорові.
З повагою Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ,
голова районної ради ветеранів України.

Від душі поздоровляю вас із Новим 2011 роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці світлі і радісні свята принесуть усім вам нові успіхи, міцне здоров’я, безмежне щастя, благополуччя та достаток. Нехай в кожній родині панує мир, злагода, любов і спокій. Будьте багаті на хліб та сіль. Хай здійсняться всі ваші мрії та сподівання!
З повагою Віктор СТЕЦЕНКО,
голова райкому профспілки працівників АПК.

ДІД МОРОЗ, СНІГУРОНЬКА ТА БАБА ЯГА –
НОВОРІЧНІ ГЕРОЇ ДИТЯЧИХ РАНКІВ

Напередодні Нового року у всіх закладах освіти пройшли святкові ранки.
Наймолодші вихованці дитячого садочка «Барвінок» найпершими розпочали
новорічну програму. Маленькі «сніжинки»

та «зайченята» квапливо крокували по
залі, роздивляючись все навколо. Дехто розпочав свято сльозами і вигуками:
«Хочу до мами!». Решта, вмостившись на
стільчиках, слухали виховательку і за її
підказками розповідали вірші, танцювали, грали в ігри. Дід Мороз з онукою Снігуронькою за «активну участь» роздавав
дітлахам подарунки. Дебют виявися вда-

ЗА Я ВЛЯ Ю ТЬ УКРАЇНСЬ КІ ПРО ФСО ЮЗИ

пеня може нараховуватися лише у випадку, якщо це передбачено законом чи договором між надавачем відповідних послуг і споживачем. Враховуючи це, профспілки звертаються до всіх громадян України з проханням
бути уважними і не підписувати договір з житловокомунальними підприємствами до часу законодавчого
урегулювання питання стосовно розміру пені. Він зазначив, що цифри розміру пені не мають правових основ,
оскільки вони є лише в законодавчих актах, які прийшли
перше читання у Верховній Раді і поки що не прийняті в
законодавчому варіанті.

ЯК НЕ СТАТИ НЕКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМИ НА РИНКУ ПРАЦІ?
СВО Ї Р ЕЦ Е П ТИ П ОДОЛ А Н Н Я Б Е З РОБ ІТТЯ ПРОПОНУ Є ДЕ РЖ А В НА С ЛУ Ж Б А З А ЙНЯ ТОСТ І

Згідно з опитуваннями, серед проблем, що найбільше хвилюють українців, втрата роботи посідає одне з перших місць. Залишитися без засобів до
існування, особливо коли на допомогу близьких розраховувати не доводиться
і немає заощаджень, - справжня катастрофа. Не додає оптимізму і ухвалений
Верховною Радою закон, згідно з яким з нового року за невчасну сплату комунальних послуг нараховуватиметься пеня, бо навіть тимчасове позбавлення
джерела доходів фактично ставить людину “на лічильник”.
Як показала практика, у період скорочень щастить далеко не всім. У першу чергу страждають менш компетентні фахівці. А це, як правило, молодь, яка
знаходиться сьогодні у зоні ризику. У
зв’язку з цим, за словами директора
Державного центру зайнятості, керівника виконавчої дирекції Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на
випадок безробіття Володимира Галицького, Державна служба зайнятості

відновила послугу з працевлаштування
безробітних шляхом надання дотації
працедавцям за рахунок коштів страхового фонду.
Кажучи відверто про запропоновані працедавцями заробітки, директор Державного центру зайнятості
відзначив, що, на жаль, у більшості
вакансій заробітна плата не на багато вища за мінімальну. Проте з практики добре відомо, що якщо працедавця зацікавить рівень кваліфікації

Нехай ці радісні свята наповнять життя сяйвом любові, добра та злагоди, принесуть нові
успіхи у вашій діяльності.
Бажаємо всім гарного настрою, міцного здоров’я, добробуту та здійснення всіх заповітних
мрій!
Районна громадська
організація інвалідів –
«Надія», РГО «інвалідів війни»,
РГО «ветеранів Афганістану,
воїнів-інтернаціоналістів».

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА ПІДПРИЄМСТВ РАЙОНУ!

НАРАХУВАННЯ ПЕНІ З СІЧНЯ – НЕЗАКОННЕ,
Прийняті Верховною радою 17 грудня зміни до закону «Про тимчасову заборону вирахування з громадян
України пені за невчасне внесення плати за житловокомунальні послуги не дає законних підстав для того,
аби нарахувати пеню з 1 січня 2011 року. Про це заявив голова Національного форуму профсоюзів України
Григорій Кабанченко. Для правового забезпечення цієї
процедури спочатку необхідно внести зміни в цілий ряд
законодавчих актів. На сьогодні єдиною підставою для
нарахування пені може бути посилання на 20 ст. Закону
«Про житлово-комунальні послуги», в якій зазначено, що

З НОВИМ РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

безробітного, тоді вже може йтися
про зовсім інші суми.
Володимир Галицький також відзначив, що державна служба зайнятості – поки що єдина в Україні
державна установа на принципах
соціального страхування, що безкоштовно надає широкий спектр послуг громадянам по забезпеченню
їх роботою, а працедавців - робочою
силою.
На глибоке переконання Володимира Галицького, кращий захист від
безробіття - правильно обрана професія, що поєднує у собі можливості
особистості і потреби ринку праці.
Тому, якщо хочеш, щоб у тобі мали
потребу на ринку праці, підвищуй
свій професійний рівень.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

лим – вихованці ясельних груп отримали
жадані цукерки, а батьки пораділи за вдалі виступи.
Програма кожної групи була цікавою
і казковою, з театральними костюмами і
гримом. Красуня Снігуронька супроводжувала Дідуся
Мороза і допомагала йому
діставати з торби цукерки
і роздавати хлопчикам і дівчаткам.
А вже вихованці старшої
групи «Пізнайко» (вихователь Н.Грицак) завершили
дитячі вистави. Для них це
була відповідальна і почесна
місія, адже попереду в них
уже шкільні карнавали. Хоча
майбутні випускники ще не
до кінця усвідомлюють це,
однак про уроки і навчання
розповідають із задоволенням, хваляться своїм вмінням читати, писати. І дарма, що з перших
хвилин появи Баби Яги дітлахи впізнали в
ній працівника дитячого садочка, все одно
вони щиро сміялися, а їх дитяча безпосередність і по-дорослому розумні вислови
радували серця батьків, звеселяли душу і
переконували, що свято може тривати завжди, варто лише захотіти.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.

ІЗ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ

А ЧУДЕСА ТАКИ
ТРАПЛЯЮТЬСЯ

З дня народження частенько «пакували» мене найрізноманітнішими медичними препаратами. Тому вже після 20-річчя
зрозумів, що від них важко набиратися богатирського здоров’я,
тому й почав шукати шляхи, якими б не «добив» того, що було
дано природою. Побачив їх у фізичній праці, заняттях фізкультурою, цілорічних купаннях. Уже після 65-річчя, при порівнянні
свого стану здоров’я із однолітками, частенько радувався за
себе.
Якось прочитав про існування клубу - центру «Довгожитель» київських авіабудівників. Відвідав чимало засідань з
лекційною програмою здорового способу життя. І також не
шкодую. За рекомендаціями фахівців практично позбувся
негативного впливу простатиту, використовуючи аплікатор
Кузнєцова.
Після трирічного використання методу дихання Фролова
перестав чекати приступів стенокардії, ішемії, вдвоє порідшали перебої в роботі серця, зменшився шум у вухах. Почувати себе почав бадьоріше. Тест на тривалість біологічного
віку показав трохи більше 82 при паспортному 85.
На початку 2010 року натрапив на інформацію про інститут, яким керує С.П.Сітько. Після тривалих сумнівів таки поїхав
туди. Також маю позитивні результати здоров’я у моєму віці.
Вже після третього сеансу побачив і відчув: чудеса таки існують. А після десятиденного курсу чудес стало іще більше.
Серед них: відсутність постійного відчуття втоми, зник зоб
другого ступеня. Замість «скакаючого» кров’яного тиску маю
постійний – 120 на 70, пульс з 80-90 знизився до 60-70, тривалість затримки дихання зросла у 1,5 раза. Ліве вухо після
30-річного «спокою» почало подавати ознаки життя. «Туман»
від катаракти повільно, але розсіюється: не дуже дрібний текст
читаю без окулярів, зник лишай на шкірі. Настрій став постійно
бадьорим. Тест на біологічний вік дав цифру: майже 60.
Спробуйте заперечити існування чудес!
Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ,
ветеран війни і праці.
смт Макарів.

Макарівські вісті
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Макарівські
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НЕХАЙ НЕ ГАСНЕ ІСКРА ДОБРОТИ

Село Мостище знаходиться у мальовничому куточку Полісся. Живуть тут
добрі, щирі, працьовиті,
талановиті люди. Славилося раніше воно й щедрими врожаями, вагомими
здобутками, а по вечорах
дзвеніли на вулицях пісні,
звучала музика. Але нині
не дуже просте наше сьогодення. Жителі більше
стали перейматися політикою. «Де забагато політики,
там немає місця культурі»,
- писав О.М. Горький. Але
ж людина завжди живе надією, чекає чогось кращого
від життя.
Ось і до нас прийшла
радість. Відбулися вибори,

минуло зовсім небагато
часу і в Мостищах почалися зміни на краще. До
влади прийшли нові люди,
яким село небайдуже.
Сільський голова Володимир Іванович Цисаренко з
перших днів на цій посаді
поринув у роботу: відвідує
проблемні сім’ї, вирішує
питання транспорту, цікавиться роботою школи та
клубу. В селі відкрито базар, налагодилося вивезення сміття.
Мостище – співуче
село. Кілька років тому під
керівництвом директора
клубу Майї Василівни Коваленко був створений ансамбль „Лебедина пісня”,

який уже має свою аудиторію і виступав у селах району та поза його межами.
Але доводилося за транспорт платити самим, щоб
поїхати з концертом в інший населений пункт, костюмів для виступу взагалі
не було, клуб не опалювався. Трималося все тільки
на ентузіазмі аматорів.
І ось до нас приїхав одного разу депутат районної ради Олександр Борисович Цисаренко. Багато
не говорив. Виділив кошти
для святкування Дня села,
у спеціалізовану школуінтернат привіз чудові
спортивні костюми для
футболістів, а одного разу

зібрав учасників ансамблю, поклав на стіл гроші
і сказав: „Купіть, дівчата,
костюми і співайте, радуйте людей”. Після Дня села
у наших людей частіше
стали з’являтися усмішки
на обличчях, а при зустрічі
вони говорять один одному: „А може і ми з часом
заживемо як люди”.
Олександра Борисовича ми тепло і щиро називаємо „наш Саша”. Він часто
буває в селі, цікавиться
його життям і говорить:
„Звертайтеся, люди. Чим
зможу, тим і допоможу”.
Ольга ЄМЕЛЬЯНЕНКО,
вчителька.

ПОТЕНЦІАЛ СПОРТСМЕНІВ НАШОГО РАЙОНУ
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЧИСЛЕННІ НАГОРОДИ

Сьогодні у районі тисячі людей
займаються спортом та фізичною
культурою. Вони приходять у спорт,
щоб самоутвердитись, перевірити
свої сили і просто стати сильнішими
та сміливішими людьми. Традиційно
напередодні Нового року в районному будинку культури вони підбивають
підсумки спортивних досягнень 2010
року.
– Дуже приємно бачити, як ветерани спорту приводять на спортивні
секції своїх онуків, які в майбутньому
будуть представляти наш район на
різноманітних обласних, всеукраїнських, а може, навіть, міжнародних
спортивних змаганнях. Проте, щоб
досягти вершини, необхідно багато
тренуватись, мати незламний дух

та нескінченну силу волі. Я впевнений, що мешканці району мають
великий потенціал і досягнуть вершин п’єдесталу. Бажаю всім міцного
здоров’я, нових звершень, злагоди
та миру, – звернувся до присутніх заступник голови райдержадміністрації
Олександр Гуменюк.
Почесними грамотами райдержадміністрації та районної ради за
вагомий внесок у розвиток боксу та
за досягнуті високі результати було
відзначено Ірину Цисаренко, Ігоря
Худенка й Петра Довніча. Уже не
вперше підіймалися на сцену «наші
богатирі», які займаються гирьовим
спортом – Віктор Тиндик та Віктор
Герасименко, які цьогоріч стали переможцями районних та призерами
обласних змагань.

Волейбол – це командний вид
спорту, олімпійська дисципліна,
форма проведення дозвілля і самоутвердження, метод спілкування та

просто хобі. Збірна районна команда
з волейболу є постійним учасником
зональних та фінальних обласних
спартакіад серед сільської молоді й
показала неабияку наполегливість та
згуртованість.
Великою популярністю користується настільний теніс. Кожного року
з цього виду спорту проводяться
першості району, турніри імені Миколи Книра та до Дня фізичної культури
і спорту.
Легкоатлети нашого району є постійними учасниками обласної спартакіади серед сільської молоді. Високі результати в 2010 році показали
студенти Макарівського медичного
училища Марина Дем’янчук, Сергій
Гудімов, Юрій Кононіченко, Володимир Баштовий.
Значні досягнення
у спорті має й спортивний клуб «Фенікс».
Спортсмени з фізичними вадами минулоріч здобули немало
нагород з різних видів
спорту. На святковій
сцені Заслужений тренер України Олександр
Каурайнен
розповів
про досягнення своїх
вихованців та вручив
їм нагороди. Він також
вручив подяки від імені
Київського обласного
центру «Інваспорт» редакції районної газети
«Макарівські вісті» та телерадіокомпанії «АВІС» за багаторічну співпрацю
у пропаганді та висвітленні фізичної
культури і спорту людей з фізичними
вадами.
Королем спорту в нашому
районі, звичайно ж, є футбол.
Щорічно відбуваються чемпіонати з футболу на першість
району, турніри.
Серед десяти футбольних
команд Першої ліги у запеклій
боротьбі п’єдестал пошани
підкорився «Спиртовику» (с.
Ч.Слобода, капітан – Ярослав Конда), «Бишеву» (с. Бишів, Олександр Кромбет) та
«Юності» (с. Пашківка, Віталій
Забродський). Згідно правил
турніру команди «Спиртовик»
та «Бишів» автоматично
зараховуються до Вищої
ліги.
Запекла
боротьба
точилась серед команд
Вищої ліги. Третє місце
посіла команда «Іскра» (с. Наливайківка, капітан - Андрій Головченко), програвши команді
із Мотижина. Бронза дісталася – «НК-Сервіс» (смт Макарів,
Сергій Круподеря). А чемпіоном району в сезоні-2010 стала
команда «Колос» (с. Мотижин,
Юрій Петрина).
Малі кубки та грамоти отримали кращі гравці Першої та
Вищої ліг: голкіпери Костянтин Павленко («Юність») та Олексій
Дворнін («НК-Сервіс»); захисники
Володимир Пуджумс («Спиртовик»)
та Сергій Солоненко («Іскра»); півза-

хисники Микола Синяченко («Росія»)
та Дмитро Крайовий («Колос»); нападники Олександр Кромбет («Бишів») й Олександр Розгон («Колос»)
та кращий бомбардир 2010 року
Сергій Дем’янчук («НК-Сервіс»).
Районна державна адміністрація
та районна рада нагородили почесними грамотами вчителів фізичної
культури Оленку Ковтуненко (Макарівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – районна
гімназія), Сергія Шевченка (Пашківка), Віктора Шамоту (Ясногородка)
та тренера з футболу Макарівської
дитячо-юнацької спортивної школи
Миколу Синяченка. Також було відзначено вагомі досягнення вихованців дитячо-юнацької спортивної
школи: Дениса Литвина, Володимира Мироненка, Олександра Горбаня,
Богдана Коверзюка, Юрія Боримського та В’ячеслава Синиці.
На святі не забули згадати теплими словами та подякувати спортивним організаторам, активістам,

спонсорам, які зробили вагомий
внесок у розвиток фізичної культури
та дикторам Міжнародного турніру
імені Віктора Баннікова Наталії Малишко і Людмилі Обухівській.
Яке ж свято без святкового концерту! Свої вітання та гарний настрій
спортсменам та любителям спорту
дарували учасники художньої самодіяльності: Таїсія Марчук, Людмила
Обухівська, Юлія Писаренко, учасники зразкового хореографічного
колективу «Ясочка» та народний
аматорський фольклорний колектив
«Чебреці».
Марина ІЛЬЧЕНКО.

•
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«Укрзалізниця» запустила в поїздах своє радіо. Під
час ефіру будуть звучати українські і зарубіжні пісні,
пізнавальні і розважальні програми, корисна інформація для пасажирів, а також короткі рекламні оголошення про послуги, які надає залізничний транспорт
України. Також для пасажирів, які надають перевагу
друкованим виданням, відкривається новий видавничий проект – інформаційний журнал.

•

Глава МНС Віктор Балога особисто запросив
туристів їхати в Чорнобиль. Міністр відвідав містопримару Прип’ять, щоб оголосити про відкриття 30кілометрової зони для туристів. Перші їх групи відправляться туди в новорічні свята.

•

РІА новини вибрало головні події, які очікуються у
світі в 2011 році. Естонія приєднається до зони євро,
закінчиться мандат допоміжної місії ООН в Афганістані, а в Латвії пройдуть президентські вибори. Очікується, що Ірландія отримає перший транш міжнародної
фінансової допомоги, а США розпочнуть повний вивід
своїх військ із Афганістану. Також світ вшанує десяту
роковину з дня трагедії 11 вересня в США.

•

Відтепер щотижня на Першому національному каналі транслюватиметься телепередача “На зв’язку з
Урядом“. З понеділка по п’ятницю з 8-ї до 21-ї години
та в суботу з 8-ї до 19-ї будь-який громадянин зі стаціонарного чи мобільного телефонів може скористатися
урядовою “гарячою лінією“, аби отримати відповідь
щодо сфери діяльності виконавчої влади. Якщо запитання є у вас, номер комунікації “Уряд - громадянин“:
0-800-507-309.

МУЗИЧНЕ СВЯТО
В ДИТЯЧІЙ ШКОЛІ
МИСТЕЦТВ

Святковим музичним дійством – концертом завершився старий рік для учнів та викладачів нашої школи.
Ведучі привітали всіх присутніх з наступаючим Новим
роком та Різдвом Христовим. Веселі новорічні музичні твори звучали на сцені районного будинку культури
у виконанні зразкового дитячого ансамблю скрипалів, хорового ансамблю, хореографічного колективу
«Данс-сіті», дуетів баяністів, гітаристів, солістів фортепіано, бандури.
Дружній творчий колектив школи мистецтв святковим концертом підняв настрій усім глядачам, почувши
у відповідь гучні оплески.
Олександр ТРЕТЯК,
викладач Макарівської дитячої школи
мистецтв по класу бандури.

НОВОРІЧНИЙ
КОНЦЕРТ

У нашому сільському клубі відбувся новорічний концерт за участю місцевої художньої самодіяльності. Відкрила його ведуча Таміла Саєнко, надавши слово для
привітання сільському голові Володимиру Івановичу
Цисаренку, а потім – депутату Макарівської районної
ради від нашого села Олександру Борисовичу Цисаренку. Теплі слова привітання припали всім до душі.
На святі були представлені різножанрові номери
художньої самодіяльності – це дуже сподобалося глядачам. Сценка «Сватання Снігурочки», де зіграли ролі:
Діда Мороза - Сергій Глушко, Снігурочки – Алла Кучинська та чорта – Катя Дяченко, наповнили залу сміхом,
жартами та оваціями. Вокальний ансамбль «Лебедина
пісня» подарував глядачам українські народні пісні,
колядки, щедрівки, пісню «Ой, за гаєм, гаєм» (солісти
Людмила Сербіненко та Ганна Падун, акомпаніатор талановитий музикант Юрій Котвіцький). З новорічними
привітаннями вийшли на сцену дітки з НВО «Загальноосвітня школа – дитячий садок». Дід Мороз та Снігурочка нагородили їх іграшками та солодощами. Дуже
сподобалася глядачам хореографія, яку представили
гості з Новосілок – це сестрички Романюки Галина та
Наталія, вони виконали танок «Реприза» під пісню Ірини Білик «Снег». Зала зірвалася оваціями – так майстерно дівчатка затанцювали. Свої авторські пісні під
гітару виконав Артем Білоцький. Почувши його чаруючий голос, люди затамували подих, а деякі глядачі аж
плакали, так пройняла душу пісня хлопця. Катя Дяченко заспівала пісню «Хай живе надія».
На святі була виставка народної майстринівишивальниці Надії Семенець. Її роботи, вишиті хрестиком, нікого не залишили байдужим. За вечір ми дякуємо й нашим спонсорам: Галині Іванівні Романюк,
Анатолію Борисовичу Петенку та Олександру Борисовичу Цисаренку.
Майя КОВАЛЕНКО,
завідуюча клубом, с.Мостище.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЗВЕРНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ
ІНСПЕКЦІЇ ДО БАТЬКІВ
ТА УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
У загальноосвітніх навчальних закладах розпочалися канікули. Державтоінспекція
Київщини
звертається до батьків, вчителів та всіх учасників дорожнього руху з проханням
вживати всіх необхідних заходів для попередження нещасних випадків з дітьми на
дорогах.
Раптова поява на дорозі
малолітніх пішоходів досить
небезпечна, але ще небезпечніше, якщо вони знаходяться за кермом велосипеда, мопеда чи мотоцикла.
Найменша похибка - і може
статися непоправне лихо. У
тому, що діти потрапляють
під колеса, чимала вина і
дорослих: вчителів, батьків,
старших сестер і братів, які
не завжди слідкують за по-

ведінкою дітей. Керуючи
транспортними засобами чи
просто переходячи дорогу,
будьте прикладом у дотриманні Правил дорожнього
руху.
Бережімо дітей - вони
наше продовження і надія!
Шановні водії, будьте особливо уважними поблизу
навчальних закладів, жилих
зон та місць масового відпочинку дітей в зимовий
період. Побачивши на тротуарі, пішохідному переході
дитину, потрібно вже передбачати її дії, бути обережним
удвічі.
Дмитро МУДРАК,
інспектор з організації
дорожнього руху РВ ДАІ
з обслуговування
Макарівського району, старший лейтенант міліції.

* * *

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.25,8.35 Погода.
6.10 Х/ф “Золотий ключик”.
7.30 Я, Українець.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Погода.
9.25 Х/ф “Безiменна зiрка”.
11.55 Навколо свiту за 48 годин.
12.30 Х/ф “Гуру”.
15.00 Euronews.
15.10 Погода.
15.15 Наша пiсня.
15.50 Х/ф “Ваш син i брат”.
17.30 Погода.
17.40 “Аншлаг, аншлаг”.
19.05 Золотий гусак.
19.40 Вас запрошує Софiя
Ротару.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Погода.

21.30 Шеф-кухар. Вечеря.
21.50 Концертна програма
“Першi на “Першому”.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Я, Українець.
0.10 Погода.
0.15 Д/ф “Рiдна країна”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Погода.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Гуру”.
5.00 Мiжнародний фестиваль
цирку в Монте-Карло.

1+1

6.45 Комедiя “Рiздво в
супермаркетi”.
8.40 Х/ф “Ясон та аргонавти”.
11.55 М/ф “Пригоди
iмператора”.
13.15 Комедiя “Дiамантова
рука”.

вівторок, 4 січня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Православний календар.
6.10,7.25,8.00 Погода.
6.15 Х/ф “Попелюшка”.
7.40 Автодрайв.
8.05 Д/ф “Зрозумiти людину”.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Погода.
9.25 Х/ф “Ваш син i брат”.
11.15 Навколо свiту за 48
годин.
11.50 Крок до зiрок. Святковий
випуск.
12.35 Х/ф “Безiменна зiрка”.
15.00 Euronews.
15.10 Погода.
15.15 Х/ф “Два друга”.
16.30 Х/ф “На семи вiтрах”.
18.35 В гостях у Д.Гордона.
О.Ширвiндт.
19.45 Зустрiч з Валерiєм
Леонтьєвим.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Погода.
21.30 Шеф-кухар. Вечеря.
21.50 Концертна програма
“Першi на “Першому”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Д/ф “Зрозумiти людину”.
23.35 Погода.
23.40 Д/ф “Здобуття Якобштадтського образу”.
0.20 Автодрайв.
0.45 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Погода.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Вiйна i мир”.
4.25 Наша пiсня.
5.05 Мiжнародний фестиваль
цирку в Монте-Карло.

1+1

7.15 Мелодрама “Дивовижна
подорож Мерi Браянт”.
10.45 М/ф “Лiло та стiч”.
12.15 “Старi пiснi про головне”.
15.20 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”.

середа, 5 січня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Православний календар.
6.10,7.20,8.00 Погода.
6.20 Д/ф “Здобуття Якобштадтського образу”.
7.00 М/ф.
7.25 Автодрайв.
7.35 Д/ф “Iмператор”.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Погода.
9.30 Х/ф “Два друга”.
11.05 Золотий гусак.
11.35 Навколо свiту за 48
годин.
12.10 Х/ф “Дитинство Тьоми”.
15.00 Euronews.
15.10 Погода.
15.15 Х/ф “Снiгуронька”.
17.00 Х/ф “Дiвчинко, хочеш
знiматися у кiно?”
18.30 В гостях у Д.Гордона.
О.Ширвiндт.
19.20 Погода.
19.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (чоловiки).
21.00 Пiдсумки дня.

ОПЛАТА ПРАЦІ - ОДИН З
ПРІОРИТЕТНИХ
НАПРЯМКІВ НАГЛЯДУ
ПРОКУРАТУРИ РАЙОНУ
Прокуратура району продовжує перевірки
додержання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, державного контролю,
підприємствами, установами та організаціями
вимог законодавства України про оплату праці.
Виявлено ряд порушень у цьому напрямку та
вжито заходів прокурорського реагування до
осіб, які їх вчинили.
В цілому, з початку 2010 року за результатами проведення перевірок додержання вимог
законодавства про оплату праці прокуратура
району порушила кримінальну справу за ч.І ст.
172 КК України, яку направлено до суду, внесла
13 приписів і подань, які задоволено в повному
обсязі і права працівників у сфері оплати праці
поновлено та відшкодовано коштів на загальну
суму 505,7 тис. грн. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 10 посадових осіб суб’єктів
господарювання та одну посадову особу контролюючого органу.
Олександр КОЗАЧУК,
помічник прокурора району.

::: АНОНС :::
ПОНЕДIЛОК, 3 сiчня
УТ-1. 9.25 “Безiменна зiрка”. (Свердловська к/ст,
1978р.)
Мелодрама. Мешканцi маленького провiнцiйного мiстечка
щодня ходять дивитися на швидкий поїзд з Бухареста, який,
не зупиняючись, проноситься повз них, виблискуючи святковими вогнями. Але одного разу вiн все-таки зупиняється, i на
перонi з’являється чарiвної краси незнайомка...
СЕРЕДА, 5 сiчня
1+1. 21.35 “Оптом дешевше 2”. (США, 2005р.)
Комедiя. Багато - не мало. Дiтвора росте, а проблем не
зменшується. Швидше, навiть навпаки. I все б добре, якби
на вiдпочинку сiмейство Бейкерiв не зустрiлося з таким же
численним сiмейством Муртахiв, очолюваних Юджином Левi.
Картина загального хаосу посилюється тим, що режисером
другої серiї став Адам Шекман, творець комедiйних хiтiв “Догори дном” i “Лисий нянька”.
ЧЕТВЕР, 6 сiчня
ICTV. 13.55 “Прокляття фараона Тута”. (США,
2005р.)
Фентезi. Багато тисяч рокiв тому юний фараон Тутанхамон
правив Єгиптом. Мало хто знає подробицi його життя. I нiхто
не знає нiчого про його смерть. У 1922 роцi вiдкриття чергової
гробницi фараона ставить пiд загрозу iснування всього свiту.
Пошук скарбiв гробницi Тутанхамона стає питанням життя i
смертi для двох археологiв...

* * *

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 3 січня
УТ-1
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21.20 Погода.
21.30 Шеф-кухар. Вечеря.
21.40 Концертна програма
“Першi на “Першому”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка,
Кено.
23.00 Д/ф “Iмператор”.
23.55 Погода.
0.00 Д/ф “Лялька рiздвяної
дiвчинки”.
0.25 Автодрайв.
0.40 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Погода.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Вiйна i мир”.
5.05 Мiжнародний фестиваль цирку в МонтеКарло.

1+1

6.35 М/ф “Пригоди
пiнгвiненняти Лоло”.
7.30 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”.
9.10 Х/ф “Снiгова королева”.
12.20 М/ф “Тарзан”.
13.55 Комедiя “Оптом дешевше”.
15.45 Х/ф “Мiсячна принцеса”.

15.10 Бойовик “Зоряна брама”.
17.30 Комедiя “Сам вдома”.
19.30 “ТСН”.
19.55 Комедiя “Сам вдома 2”.
22.05 “Старi пiснi про головне”.
1.05 Х/ф “Ясон та аргонавти”.
3.55 Комедiя “Лось на Рiздво”.
5.20 Бойовик “Зоряна
брама”.

ІНТЕР

6.00 Т/с “Кров i троянда”.
6.55 М/ф “Казка про царя
Салтана”.
7.55 Х/ф “Кольє для Снiжної
Баби”.
9.35 Мюзiкл “Снiгова королева”.
11.25 М/с “Вiнкс”.
12.15 Концерт “Парад зiрок”.
14.40 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
16.25 Х/ф “Щастя за контрактом”.
18.10 Х/ф “Чоловiк на годину”.
20.00 Подробицi.
20.30 Мюзiкл “Новорiчнi свати”.
17.10 Комедiя “Сам вдома 2”.
19.30 “ТСН”.
19.55 Комедiя “Сам вдома 3”.
21.50 Комедiя “Оптом дешевше”.
23.40 Комедiя “Красунчик”.
1.40 Мелодрама “Дивовижна подорож Мерi
Браянт”.
4.45 Комедiя “Красунчик”.

ІНТЕР

6.20 Т/с “Кров i троянда”.
7.15 М/ф “Пригоди пiнгвiна
Лоло”.
8.30 Х/ф “Повернення блудного
тата”.
10.25 Мюзiкл “Три мушкетери”.
12.15 М/с “Вiнкс”.
12.55 Юрмалина-2009.
14.35 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
16.20 Х/ф “Про Любоff”.
18.20 Х/ф “Це я”.
20.00 Подробицi.
20.30 “Золотий грамофон2010”.
23.20 Х/ф “Чоловiк i жiнка”.
1.10 Х/ф “Це я”.
17.40 Комедiя “Сам вдома 3”.
19.30 “ТСН”.
19.55 Комедiя “Сам вдома 4”.
21.35 Комедiя “Оптом дешевше 2”.
23.15 Комедiя “Красунчик 2”.
1.30 Х/ф “Снiгова королева”.
4.15 Комедiя “Красунчик 2”.

22.30 Х/ф “Чоловiк, який любив
жiнку”.
0.25 Х/ф “Чоловiк на годину”.
2.10 Подробицi.
2.40 Т/с “До смертi 3”.
3.00 Т/с “Буденне слово
“люблю”.
3.45 “Позаочi”.
4.30 Формула кохання.
5.15 Знак якостi.
5.40 Т/с “До смертi 3”.

ICTV

6.20 Погода.
6.25 Х/ф “Мiстер Сент-Нiк”.
7.55 Погода.
8.00 Х/ф “Домашнiй арешт”.
9.55 Х/ф “Статський радник”.
12.35 Х/ф “Робiн Гуд - принц
злодiїв”.
14.30 Х/ф “Мiсiя нездiйснима”.
16.30 Х/ф “Мiсiя нездiйснима 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.57 Спорт.
19.00 Х/ф “Бiблiотекар 3: Прокляття чашi Iуди”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Т/с “До смертi 3”.
3.35 Т/с “Буденне слово
“люблю”.
4.20 “Позаочi”.
4.50 “Формула кохання”.

ICTV

5.25 Погода.
5.30 Х/ф “Домашнiй арешт”.
7.10 Погода.
7.15 Анiмац. фiльм “Битва за
Камелот”.
8.45 Анiмац. фiльм “Балто”.
10.05 Х/ф “Геркулес”.
13.15 Х/ф “Бiблiотекар 2: Повернення до копалень царя
Соломона”.
15.05 Х/ф “Бiблiотекар 3: Прокляття чашi Iуди”.
16.55 Х/ф “Полiцейська
академiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.57 Спорт.
19.00 Х/ф “Iндiана Джонс:
У пошуках втраченого
ковчега”.
20.55 Х/ф “Полiцейська
академiя 2: Їх перше завдання”.

ICTV

6.20 Погода.
6.25 Анiмац. фiльм “Битва за
Камелот”.
7.50 Погода.

ІНТЕР

6.00 Т/с “Кров i троянда”.
7.35 М/ф “Ну, постривай!”
8.15 Мюзiкл “Нiч в музеї”.
10.20 Мюзiкл “За двома
зайцями”.
12.20 М/с “Вiнкс”.
13.10 Юрмалина-2009.
14.55 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
16.40 Х/ф “Суджений-ряжений”.
18.30 Х/ф “Сирота казанська”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Парад зiрок”.
22.50 Х/ф “Чоловiк i жiнка 20
рокiв опiсля”.
0.50 Х/ф “Суджений-ряжений”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.00 Т/с “До смертi 3”.
3.20 Т/с “Буденне слово
“люблю”.
4.05 “Позаочi”.
4.50 “Формула кохання”.

20.55 Х/ф “Полiцейська
академiя”.
22.55 Comedy Club.
23.50 Х/ф “Геркулес”.
2.50 Х/ф “Мiстер Сент-Нiк”.
4.15 Т/с “Довiрся менi”.

СТБ

6.20 Д/ф.
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05 Х/ф “Лузер”.
10.20 Х/ф “Моя мама Снiгуронька!”
12.10 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
13.10 “Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв”.
15.05 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00 Х/ф “Iсторiя любовi,
або Новорiчний розиграш”.
19.55 Х/ф “Зимовий сон”.
21.55 “Паралельний свiт”.
22.55 Т/с “Доктор Хаус”.
22.45 Comedy Club.
23.45 Х/ф “Амулет
Земномор`я”.
2.45 Х/ф “РПМ”.
4.15 Т/с “Довiрся менi”.

СТБ

6.30 Д/ф.
7.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.15 Х/ф “Iсторiя любовi,
або Новорiчний розиграш”.
12.10 Х/ф “Зимовий сон”.
14.05 “Моя правда. Вiйна
i мир Федора i Сергiя
Бондарчукiв”.
15.05 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00 Т/с “Почати спочатку.
Марта”.
22.00 “Паралельний свiт”.
23.00 Т/с “Доктор Хаус”.
0.00 Т/с “Клiнiка”.
0.55 Х/ф “Старий знайомий”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.45 Х/ф “Джинси-талiсман”.
8.35 Х/ф “Ельф”.

13.50 Х/ф “Амулет
Земномор`я”.
17.00 Х/ф “Полiцейська академiя
2: Їх перше завдання”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.57 Спорт.
19.00 Х/ф “Iндiана
Джонс i Храм Долi”.
21.15 Х/ф “Полiцейська
академiя 3: Знову на
тренування”.
23.00 Comedy Club.
0.00 Х/ф “Прокляття
фараона Тута”.
2.55 Х/ф “Хлопець на
Рiздво”.
4.25 Т/с “Довiрся менi”.

СТБ

7.55 Анiмац. фiльм “Балто”.
9.15 Comedy Club.
10.10 Анiмац. фiльм “Балто 2: У
пошуках вовка”.
11.40 Х/ф “Iндiана Джонс:
У пошуках втраченого
ковчега”.

6.30 Д/ф.
7.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.15 Т/с “Почати спочатку. Марта”.
14.05 “Правила життя.
Хочу працювати”.
15.05 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
20.40 Х/ф “Сестричка”.
22.45 “Паралельний свiт”.
23.45 Т/с “Доктор Хаус”.

23.55 Т/с “Клiнiка”.
0.50 Х/ф “Дiловi люди”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.35 М/ф “Улюбленчик
вчителiв”.
7.40 Х/ф “Крутий пес”.
9.05 Х/ф “Вiрус любовi”.
10.35 Т/с “Друзi”.
12.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.55 Х/ф “Назад в майбутнє”.
17.00 Х/ф “Назад в майбутнє 2”.
19.00 Х/ф “Назад в майбутнє 3”.
21.05 Х/ф “Кров тамплiєрiв”.
23.00 Х/ф “Кров тамплiєрiв”.
0.55 Х/ф “Клоун”.
2.35 Т/с “Без слiду”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Рiздвянi казки”.
7.50 М/ф “Чиполлiно”.
8.30 М/ф “Умка”.
8.40 М/ф “Умка шукає друга”.
8.50 “Щоденники Дакара 2011”.
9.00 Х/ф “Кiнець отамана”.
10.20 Т/с “Татусевi дочки”.
12.05 Т/с “Воронiни”.
13.50 Т/с “Друзi”.
15.30 Т/с “Воронiни”.
17.15 Т/с “Татусевi дочки”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.15 Погода.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.40 Здрастуйте, я - ваша
мама!
22.40 Х/ф “Сусiдка”.
0.35 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Пам`ятай мене”.
2.30 Х/ф “Честь i слава”.
4.00 Т/с “Без слiду”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Повернення блудного
папуги”.
7.00 Х/ф “Таємницi мадам
Вонг”.
8.50 “Щоденники Дакара
2011”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
0.40 Т/с “Клiнiка”.
1.25 Х/ф “Валентин i Валентина”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 М/ф “Двi Лотти”.
7.10 Х/ф “Телеведучий: Легенда
про Рона Бургундi”.
8.45 Х/ф “Рiздвянi подарунки”.
10.20 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Воронiни”.
13.50 Т/с “Друзi”.
15.35 Т/с “Воронiни”.
17.15 Т/с “Татусевi дочки”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.15 Погода.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.40 Зроби менi смiшно.
22.30 Х/ф “Пенелопа”.
0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Послання в пляшцi”.
2.35 Т/с “Без слiду”.
3.55 Х/ф “Премiя Дарвiна”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Наш друг Пишичитай”.
6.55 М/ф “Годиться й так”.
7.10 Х/ф “Чорний океан”.
8.50 “Щоденники Дакара 2011”.

11.35 Х/ф “Людина в зеленому
кiмоно”.
12.50 Т/с “Крiт”.
14.45 Т/с “Мiс Марпл. Точно за
розкладом”.
16.45 Х/ф “Таємницi мадам
Вонг”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Щоденники Дакара 2011”.
0.10 Т/с “Мiс Марпл. Точно за
розкладом”.
2.10 Т/с “Пiсля смертi”.
3.00 “Свiдок”.
3.25 “Легенди бандитської Одеси”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Полiттерор”.
11.55 “Карнi справи”.
12.50 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
13.45 Т/с “Крiт”.
14.45 Т/с “Мiс Марпл. Таємниця
Карибської затоки”.
16.55 Х/ф “Чорний океан”.
18.30 “Речовий доказ”.
Рiвненський Отелло.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Щоденники Дакара
2011”.
0.10 Т/с “Мiс Марпл. Таємниця
Карибської затоки”.
2.15 Т/с “Пiсля смертi”.
3.05 “Свiдок”.
3.25 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Полiттерор”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
11.55 “Карнi справи”.
12.45 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
13.40 Т/с “Крiт”.
14.40 Т/с “Мiс Марпл. За допомогою дзеркал”.
16.45 Х/ф “Потрiйний стрибок
“Пантери”.
18.30 “Правда життя”. Кiнець
приватного життя.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Щоденники Дакара 2011”.
0.10 Т/с “Мiс Марпл. За допомогою дзеркал”.
2.15 Т/с “Пiсля смертi”.
3.00 “Свiдок”.
3.25 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Полiттерор”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 1 1 січня 2011 р.
четвер, 6 січня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Православний календар.
6.10,7.10,8.35 Погода.
6.15 Х/ф “Андрiєш”.
7.25 Автодрайв.
7.40 Д/ф “Форпост”.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Погода.
9.25 Х/ф “Снiгуронька”.
11.15 Навколо свiту за 48 годин.
11.50 Х/ф “Дiвчинко, хочеш
знiматися у кiно?”
13.20 Х/ф “Запасний аеродром”.
15.00 Euronews.
15.10 Погода.
15.15 Х/ф “Рiздвяна скринька”.
17.00 Рiздвянi богослужiння.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Погода.
21.30 Концертна програма
“Рiздвяний вертеп”.
22.45 Погода.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Д/ф “Времена”.

0.00 Погода.
0.05 Д/ф “Форпост”.
0.55 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 ТелеАкадемiя.
2.40 Х/ф “Вiйна i мир”.
4.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (жiнки).
5.25 Д/ф “Щедрик, щедрик...”

1+1

6.10 М/ф “Пригоди
пiнгвiненняти Лоло. Таємниця третьої планети”.
7.25 Х/ф “Мiсячна принцеса”.
9.10 Комедiя “Собака на
Рiздво”.
10.55 Комедiя “Привiт i бувай”.
12.35 М/ф “Геркулес”.
14.10 Комедiя “Оптом дешевше 2”.
15.55 Х/ф “Артур i мiнiпути”.
17.50 Комедiя “Сам вдома 4”.
19.30 “ТСН”.
19.55 “Найкращi пiснi у
Кремлiвському палацi.
Ведучий М. Басков”.
22.00 “Новорiчне диско 80”.
1.30 Х/ф “Снiгова куля”.

п’ятниця, 7 січня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Православний календар.
6.10,7.20,8.05 Погода.
6.15 Д/ф “Кохання”.
6.35 Д/ф “Росiйська Палестина”.
7.40 М/ф “Лу. Рiздвяна
iсторiя”.
7.50 Д/ф “Времена”.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Рiздвяна лiтургiя.
12.10 Навколо свiту за 48
годин.
12.40 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.40 Х/ф “Рiздвяна скринька”.
15.10 Погода.
15.15 Х/ф “Марка країни
Гонделупи”.
16.20 Х/ф “Запасний аеродром”.
18.15 Магiстраль.
18.35 Погода.
18.45 Х/ф “Янгол у сiм`ї”.
20.25 Концерт Алли Пугачової.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Погода.

21.30 Концертна програма
“Рiздвяний вертеп”.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Д/ф “Росiйська Палестина”.
0.00 Погода.
0.10 Д/ф “Рiдна країна”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Погода.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.40 Х/ф “Вiйна i мир”.
4.15 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки).

1+1

6.00 “Смiшнi пiснi”.
7.05 М/ф: “Умка”, “Умка шукає
друга”.
7.30 Х/ф “Артур i мiнiпути”.
9.15 Комедiя “Двi собаки на
Рiздво”.
11.00 Комедiя “Самотнiй
Санта Клаус шукає мiсiс
Клаус”.
12.35 М/ф “Аладдiн”.
14.05 “Найкращi пiснi у
Кремлiвському палацi.
Ведучий М.Басков”.

субота, 8 січня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05,8.10 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Крок до зiрок.
7.10 Д/ф “Дитинство в дикiй
природi”.
8.15 Ера здоров`я.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Доки батьки сплять. Святковий випуск.
9.30 Так просто.
10.00 Х/ф “Марка країни
Гонделупа”.
11.10 Навколо свiту за 48
годин.
11.45 Погода.
11.50 Х/ф “Янгол у сiм`ї”.
13.30 Х/ф “Макар-слiдопит”.
16.50 Наша пiсня.
17.25 В гостях у Д.Гордона.
О.Градський.
18.30 Золотий гусак.
18.55 Ревiзор.
19.25 Погода.

19.40 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки).
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Фольк-music. Рiздвяний
випуск.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Концерт “З Новим
роком!”
0.00 Погода.
0.15 Ера здоров`я.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Х/ф “Красунчик Антонiо”.
5.05 Д/ф “Оман, троянди
пустелi”.

1+1

6.05 Х/ф “Артур та помста
вурдалака”.
7.40 М/ф “Карлик Нiс”.
9.05 “Хто там?”
9.55 “Шiсть кадрiв”.
10.05 “Свiт навиворiт”.
11.05 М/ф “Iлля Муромець i
Соловей-розбiйник”.

неділя, 9 січня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.30,8.15 Погода.
6.10 Х/ф “Тимур та його
команда”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя
власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Як це? Рiздвяний сюрприз.
9.30 Хто в домi хазяїн? Святковий випуск.
10.00 Крок до зiрок.
11.00 Концерт Алли Пугачової.
11.35 Погода.
11.40 Шеф-кухар країни.
12.35 Х/ф “Шкiдлива недiля”.
14.00 Спiває Людмила Зикiна.
14.55 Погода.
15.05 В гостях у Д.Гордона.
О.Градський.
16.05 Х/ф “Макар-слiдопит”.
19.55 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (чоловiки).
21.00 Пiдсумки тижня.
21.20 Погода.
21.25 Спiває Валентина
Толкунова.
21.50 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (жiнки).
22.50 Трiйка, Кено, Максима.

23.00 Д/ф “Росiйська Палестина”.
23.50 Погода.
23.55 Автодрайв.
0.10 Оперативний об`єктив.
0.30 DW. Новини Європи.
1.00 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.40 Погода.
1.45 Х/ф “Не той”.
5.15 Д/ф “Неаполiтанська
пiсенька”.

1+1

6.30 “Алi-Баба та 40
розбiйникiв”.
7.45 М/ф “Рiздвяна казка”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.25 М/ф: “Троє з Простоквашино”, “Зима в Простоквашино”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
11.50 Комедiя “Подарунок на
Рiздво”.
13.25 “Прибалтiйський зiрковий
лiд”.
15.40 Комедiя “Перлина Нiлу”.
17.40 М/ф “Льодовиковий
перiод 2: Глобальне
потеплiння”.
19.30 “ТСН”.
19.55 “Двi зiрки”.

2.55 Комедiя “Собака на
Рiздво”.
4.25 Комедiя “Давай пограймося”.

ІНТЕР

5.55 Т/с “Кров i троянда”.
7.35 М/ф “Нiч перед Рiздвом”.
8.20 Х/ф “Клуб няньок”.
10.10 Мюзiкл “Сорочинський
ярмарок”.
12.05 М/с “Вiнкс”.
12.50 Юрмалина-2009.
14.35 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
16.20 Х/ф “Iронiя долi, або З
легким паром”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Iронiя долi. Продовження”.
22.45 “Iронiя долi Барбари
Брильської. Продовження”.
23.50 Рiздвяне богослужiння.
1.10 Х/ф “Острiв”.
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.40 Т/с “Буденне слово
“люблю”.
4.25 Х/ф “Клуб няньок”.
5.50 М/ф “Рiздвяна фантазiя”.
6.00 М/ф “Умка”.
16.10 Х/ф “Артур та помста
вурдалака”.
18.00 М/ф “Iлля Муромець i
Соловей-розбiйник”.
19.30 “ТСН”.
19.55 М/ф “Льодовиковий
перiод”.
21.20 Комедiя “Звiдки
беруться дiти”.
23.00 Комедiя “Морська
пригода”.
0.50 Комедiя “Привiт i
бувай”.
2.20 Комедiя “Двi собаки
на Рiздво”.
3.50 Комедiя “Морська
пригода”.
5.20 “Сонце. Сольний
концерт Анi Лорак”.

ICTV

6.30 Д/ф.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
12.10 Х/ф “Сестричка”.
14.05 “Зоряне життя. Бiлi
ворони”.
15.05 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.

18.15 Х/ф “Загадай бажання”.
20.00 Подробицi.
20.30 Концерт “20 кращих
пiсень року”.
23.15 Х/ф “Чудес не буває”.
1.10 Подробицi.

1.45 Х/ф “Загадай бажання”.
3.15 Т/с “Буденне слово
“люблю”.
3.55 Х/ф “Чудес не буває”.
5.35 “Знак якостi”.

ІНТЕР

6.30 Т/с “Кров i троянда”.
7.20 Х/ф “Народження
Христа”.
9.10 Пряма
трансляцiя.
Рiздвяна Лiтургiя.
11.00 Х/ф “Майкл”.
13.00 Юрмалина-2009.
15.55 Концерт “Парад
зiрок”.
12.30 “Новорiчне диско 80”.
16.00 Комедiя “Роман з
каменем”.
18.00 М/ф “Льодовиковий
перiод”.
19.30 “ТСН”.
19.55 М/ф “Льодовиковий
перiод 2: Глобальне
потеплiння”.
21.45 Комедiя “Машина часу в
джакузi”.
23.35 Комедiя “Король
вечiрок 3”.
1.20 Комедiя “Звiдки беруться
дiти”.
2.40 Комедiя “Машина часу в
джакузi”.
4.05 Комедiя “Король
вечiрок 3”.
5.40 Комедiя “Карнавальна
нiч”.

ІНТЕР

6.10 Т/с “Кров i троянда”.
7.00 Х/ф “Капiтан Зум”.
8.40 М/ф “Маша i ведмiдь”.
9.00 М/ф “Баба Яга та iншi...”
10.15 Х/ф “Iронiя долi, або З
легким паром”.
22.05 Т/с “Iнтерни”.
22.40 “Свiтське життя”.
23.25 Комедiя “Гаролд i Кумар
вiдриваються”.
0.55 Комедiя “Кентерберiйськi
оповiдання”.
2.45 Комедiя “Подарунок на
Рiздво”.
4.10 “ТСН”.
4.35 Комедiя “Гаролд i Кумар
вiдриваються”.

ІНТЕР

5.55 М/ф “Рiздвянi казки”.
7.15 М/ф “Свято Новорiчної
ялинки”.
8.10 Х/ф “Марiя Мiрабелла”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.50 М/ф “Новi пригоди Баби
Яги”.
12.00 М/ф “Простоквашино”.
13.00 Ян Табачник “Честь маю
запросити”.
14.55 Х/ф “Чоловiк в моїй
головi”.
17.15 Концерт “20 кращих
пiсень року”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Сильна слабка
жiнка”.
22.15 Х/ф “Хто я?”.
0.20 Х/ф “Листковий пирiг”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.

СТБ

6.05 Погода.
6.10 Х/ф “Рiк без Санта
Клауса”.
7.45 Погода.
7.50 Анiмац. фiльм “Балто 2: У
пошуках вовка”.
9.10 Comedy Club.
10.10 Анiмац. фiльм “Роги i
копита”.
11.50 Х/ф “Iндiана
Джонс i Храм
Долi”.
13.55 Х/ф “Прокляття
фараона Тута”.
17.05 Х/ф “Полiцейська
академiя 3: Знову
на тренування”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.57 Спорт.
19.00 Х/ф “Iндiана
Джонс i Останнiй
хрестовий похiд”.
21.20 Х/ф “Полiцейська
академiя 4:
Цивiльне патрулювання”.
23.10 Comedy Club.
0.10 Х/ф “В один бiк”.
2.10 Х/ф “Лускунчик”.
3.35 Т/с “Довiрся менi”.

13.45 Х/ф “Iронiя долi. Продовження”.
15.50 Х/ф “Снiг на голову”.
17.35 Мюзiкл “Як козаки...”
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Вечiрнiй квартал. Новий
рiк”.
23.15 Х/ф “300 спартанцiв”.
1.20 Х/ф “Подружжя Харт: До
гробової дошки”.
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.20 “Позаочi”.
4.00 “Знак якостi”.
4.30 Х/ф “Капiтан Зум”.

ICTV

5.55 Погода.
6.00 Х/ф “Лускунчик”.
7.25 Погода.
7.30 Козирне життя.
8.05 Х/ф “Каспер”.
10.00 “Смак”.
10.30 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.25 Квартирне питання.
12.30 Х/ф “Iндiана Джонс i
Королiвство кришталевого
черепа”.
14.50 Х/ф “За 80 днiв навколо свiту”.
2.45 Х/ф “Подружжя Харт: До
гробової дошки”.
4.15 Х/ф “Листковий пирiг”.

ICTV

5.55 Погода.
6.00 Факти.
6.15 Погода.
6.20 Х/ф “За 80 днiв навколо
свiту”.
8.15 “Смак”.
8.55 Анекдоти по-українськи.
9.15 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
9.50 Квартирне питання.
10.45 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.35 Х/ф “Снiжнi пси”.
15.25 Х/ф “Полiцейська академiя
6: Мiсто в облозi”.
17.05 Х/ф “Полiцейська академiя
7: Мiсiя у Москвi”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.57 Спорт.
19.00 Х/ф “Мiсiя нездiйснима 3”.
21.35 Х/ф “Поїздка до Америки”.
23.50 Х/ф “Весiльна вечiрка”.
1.35 Х/ф “Ми одна команда”.
3.40 Х/ф “Крузо”.
5.15 Т/с “Довiрся менi”.

СТБ

5.25 М/ф: “Рiккi-Тiккi-Тавi”,
“Умка”, “Троє з Простоквашино”.

ICTV

6.10 Погода.
6.15 Анiмац. фiльм “Роги i
копита”.
7.45 Погода.
7.50 Х/ф “Десять заповiдей”.
11.05 Х/ф “Каспер”.
12.55 Х/ф “Iндiана Джонс
i Останнiй хрестовий
похiд”.
15.10 Х/ф “Поїздка до Америки”.
17.20 Х/ф “Полiцейська
академiя 4: Цивiльне
патрулювання”.
19.00 Х/ф “Iндiана Джонс i
Королiвство кришталевого
черепа”.
21.15 Х/ф “Полiцейська
академiя 5: Пункт призначення - Маямi”.
23.10 Х/ф “Десять
заповiдей”.
2.25 Новий рiк... по-нашому!
3.55 Т/с “Довiрся менi”.
17.00 Х/ф “Полiцейська академiя
5: Пункт призначення Маямi”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.57 Спорт.
19.00 Х/ф “Полiцейська академiя
6: Мiсто в облозi”.
20.40 Х/ф “Полiцейська академiя
7: Мiсiя у Москвi”.
22.25 Х/ф “В один бiк”.
0.35 Х/ф “Казанова”.
2.25 Х/ф “Весiльна вечiрка”.
3.55 Новий рiк... по-нашому!

СТБ

5.15 М/ф: “Пес у чоботях”,
“Падав торiшнiй снiг”,
“Дванадцять мiсяцiв”.
6.50 Х/ф “Новорiчнi пригоди
Машi i Вiтi”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.40 М/ф: “Падав торiшнiй
снiг”, “Троє з Простоквашино”.
13.40 Х/ф “Гасiть свiтло”.
6.55 Х/ф “Волга-Волга”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.10 Х/ф “Варвара-краса, довга коса”.
13.55 “Х-фактор. Гала-концерт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв. Фiнал”.
20.55 Х/ф “Лєра”.
22.55 Т/с “Доктор Хаус”.
2.30 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
3.15 Х/ф “Новорiчнi пригоди
Машi i Вiтi”.

9
18.00 Х/ф “Дiдусь в подарунок”.
19.55 Х/ф “Посилка з Марса”.
22.45 “Паралельний свiт”.
23.45 Т/с “Доктор Хаус”.
0.40 Т/с “Клiнiка”.
1.25 Х/ф “Моя мама - наречена”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Х/ф “Будинок гнiву”.
6.50 Х/ф “Пенелопа”.
8.40 М/ф “Бiда мурашина”.
10.05 Т/с “Татусевi
дочки”.
11.50 Т/с “Воронiни”.
13.40 Т/с “Друзi”.
15.30 Т/с “Воронiни”.
17.10 Т/с “Татусевi
дочки”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.15 Погода.
19.20 Х/ф “Маска”.
21.00 Свiтлi голови.
22.50 Х/ф “Заплати
iншому”.
1.05 Спортрепортер.
1.10 Х/ф “Рiздво щодня”.
2.45 Х/ф “Рiздвянi подарунки”.

СТБ

6.00 Д/ф.
6.25 Х/ф “Моя мама - наречена”.
7.45 Х/ф “Дiдусь в подарунок”.
9.40 Х/ф “Посилка з
Марса”.
12.10 Х/ф “Я тебе люблю”.
23.00 Х/ф “Осiннiй вальс”.
1.10 Х/ф “Бруднi танцi 2”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф “Рiздво щодня”.
7.15 М/ф “Бiда мурашина”.
8.40 Х/ф “Заплати iншому”.
10.55 Х/ф “Лемонi Снiкет: 33
нещастя”.
12.45 Х/ф “Пережити
Рiздво”.
14.15 М/ф “Iсторiя iграшок”.
15.45 М/ф “Мадагаскар.
Рiздво”.
16.10 М/ф “Свято Кунг-Фу
Панди”.
16.30 М/ф “Кунг-Фу
Панда”.
18.05 Х/ф “Кучеряшка
Сью”.
19.55 Iнтуїцiя.
22.15 Син за батька.

15.10 Х/ф “Осiннiй вальс”.
17.15 Х/ф “Попелюшка”.
19.00 “Х-фактор. Гала-концерт”.
23.55 “ВусоЛапоХвiст”.
1.10 Х/ф “Гасiть свiтло”.
2.35 “Мобiльна скринька”.

4.10 Х/ф “У пошуках улюбленця”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Нiч перед Рiздвом”.
7.10 Х/ф “Потрiйний стрибок
“Пантери”.
8.50 “Щоденники Дакара
2011”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
11.55 “Карнi справи”.
12.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
13.55 Т/с “Крiт”.
14.55 Х/ф “Фара”.
16.25 Х/ф “Бережiть жiнок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Творчий вечiр К. Меладзе
“Останнiй романтик”.
22.20 Х/ф “Бiльше за життя”.
0.10 “Щоденники Дакара
2011”.
0.20 Т/с “Мiс Марпл. Дзеркало
трiснуло”.
2.40 “Особистий погляд”.
23.10 Х/ф “Iгри розуму”.
1.35 Х/ф “Надiя”.
3.10 Т/с “Без слiду”.
4.30 Т/с “Колишня”.

НТН
6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Рiздвяна фантазiя”.
6.35 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
6.55 М/ф “Незвичайний матч”.
7.15 Х/ф “Фара”.
8.50 “Щоденники Дакара
2011”.
9.00 Х/ф “Бiльше за життя”.
10.50 Творчий вечiр К. Меладзе
“Останнiй романтик”.
13.50 Х/ф “Бережiть жiнок”.
16.25 Х/ф “Приморський
бульвар”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Повернення у Блакитну лагуну”.
21.20 Х/ф “Принцеса на бобах”.
23.30 Х/ф “Закусочна на
колесах”.
1.30 “Щоденники Дакара
2011”.
1.45 “Особистий погляд”.
2.50 Т/с “Колишня”.
5.40 М/с “Вейнхед”.

НТН

6.10 Х/ф “Рiздвянi подарунки”.
7.40 Аналiз кровi.
8.10 Ексклюзив.
9.00 М/с “Доброго ранку,
Мiккi!”
9.30 М/с “Дональд Дак”.
10.00 Х/ф “Кучеряшка Сью”.
11.50 М/ф “Спiрiт: Душа
прерiй”.
13.20 М/ф “Мадагаскар.
Рiздво”.
13.45 М/ф “Свято Кунг-Фу
Панди”.
14.05 М/ф “Кунг-Фу Панда”.
15.45 Х/ф “Кейт i Лео”.
17.50 Зроби менi смiшно2011.
19.40 Зроби менi смiшно-201.
21.20 Зроби менi смiшно-20.
23.05 Зроби менi смiшно-2.
1.15 Х/ф “Мортал Комбат”.

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Вiннi Пух”.
6.35 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.40 “Щоденники Дакара 2011”.
7.50 Т/с “Подруга особливого
призначення”.
9.30 Х/ф “Повернення у Блакитну лагуну”.
11.25 Х/ф “Приморський
бульвар”.
14.00 Х/ф “Принцеса на бобах”.
16.05 Х/ф “Кримiнальний
талант”.
19.00 Т/с “На розi, бiля
Патрiарших...”
23.15 Х/ф “Убивства в
Оксфордi”.
1.20 “Щоденники Дакара 2011”.
1.30 Х/ф “Прапори наших
батькiв”.
3.45 Т/с “Пiтбуль”.
5.15 “Легенди бандитської Одеси”.

22.05 “Файна Юкрайна” Best.
22.40 “Красунi”.

12.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.

23.40 Х/ф “Мортал Комбат.
Винищення”.
1.15 Х/ф “Потрясiння. Землетрус у Нью-Йорку”.
3.55 Т/с “Колишня”.

13.30 “Щоденники Дакара 2011”.
13.40 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.40 Т/с “На розi, бiля
Патрiарших...”
19.00 Х/ф “Скарби Да Вiнчi”.
21.00 Х/ф “Лiквiдатор”.
23.00 Х/ф “Людина-змiя”.
0.45 “Щоденники Дакара 2011”.
0.55 Х/ф “Скарби да Вiнчi”.
2.20 Т/с “Пiтбуль”.
3.50 “Легенди бандитської Одеси”.
4.35 “Речовий доказ”.
5.15 “Агенти впливу”.
5.40 “Правда життя”.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Х/ф “Санта-Клаудiя”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.30 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.05 М/с “Дональд Дак”.
9.35 Даєш молодь.
10.25 Х/ф “Кейт i Лео”.
12.35 Клiпси.
13.00 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.05 “Файна Юкрайна”. Best.
16.45 М/ф “Корпорацiя
монстрiв”.
18.15 Х/ф “Мiж небом i
землею”.
20.00 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Казка про царя
Салтана”.
7.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.30 Х/ф “Кримiнальний талант”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Загiн “Лiквiдатори”.

Макарівські вісті
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ЗАВЖДИ БУДЬТЕ НАСТОРОЖІ

У схiдному гороскопi 2011 рiк Бiлого Металевого Кролика (Кота, Зайця) є 28
роком у циклi iз шiстдесяти рокiв, назву якого можна дослiвно перевести як “кролик, що виглядає з нори”. На Сходi примiтили, що рiк цього циклу, до якого належить 2011 рiк Бiлого Кролика, характеризується неоднозначнiстю i видимою
безтурботнiстю. При першiй зустрiчi ви не помiтите нiчого незвичайного, хоча
насправдi пiд маскою безтурботностi, безпечностi i оптимiстичного настрою ховається душа зайця, чиї тривоги не можуть бути отак просто викресленими зi
списку. А це означає, що 2011 рiк - це рiк великих перепадiв i стрибкiв вiд максимальних до мiнiмальних показникiв, вiд яких нас вiдокремлюватимуть лише
декiлька днiв панiки.

Можна навiть припустити, що найбiльшу
вигоду з подiй цього року отримають люди
мiцного, як кремiнь, характеру, упевненi в собi
i здатнi в пiковi моменти розсудливо мiркувати i
справлятися з негативними настроями. Проте,
якщо подiї 2011 року складатимуться за сприятливим варiантом, то ситуацiя всього гороскопу
на рiк так само може розвиватися по-iншому, за
оптимiстичнiшим сценарiєм, оскiльки в безпечних i сприятливих умовах кролики знов знаходять упевненiсть i смiливiсть. У цьому випадку
у виграшi опиняться всi. Проте при цьому нам
не слiд забувати, що подiбний стан речей буде
нiби штучною ситуацiєю, так що якщо впродовж
2011 року ми не зумiємо згладити виникаючi
при цьому суперечностi, то наступний 2012 рiк
Дракона може зажадати з нас платню за перiод
у два роки. В деяких випадках це може бути
дуже дорогою цiною.
По-сутi кажучи, подвiйна структура 2011
року Зайця, з одного боку, складна i лякаюча, а з iншого - проста i невитiювата, буде визначальним чинником для всього 2011 року,
пiдступно граючи на людських слабкостях i
очiкуваннях. Отже, будьте як символ 2011 року:
завжди оцiнюйте ситуацiю, завжди насторожi i
головне - завжди залишайте можливiсть сховатися в безпечному просторi свого будинку,
як в нiрцi, в якiй ховається кролик у разi небезпеки i негоди.
Розглянемо ключовi моменти в гороскопi на
2011 рiк Кролика i спробуємо розiбратися в тих

тенденцiях, якi нам обiцяє
той або iнший планетарний
аспект. Отже, 2011 рiк Кролика почнеться вiдносно
спокiйно, тим самим крок
за кроком пiдводячи наш
свiт до перетворень, якi
нас незабаром чекають.
Проте вже на початку лiта
нас чекає перший сюрприз, дякуючи кардинально
новiй розстановцi планет.
Саме на цей перiод року Кролика призначено перше мiсячне затемнення в компанiї
з рiзноманiтними планетарними аспектами,
з яких можна видiлити взаємодiю Юпiтера i
Урану, а також Плутона i Сатурну. Нагнiтання
ситуацiї продовжиться вже в серпнi. У груднi
2011 року буде поставлена остаточна крапка,
яка переконає людство в тому, що у нього немає зворотної дороги, а є тiльки шлях вперед.
Так, саме на цьому перiодi в гороскопi на цей
рiк сходяться всi хрести, указуючи на якiсь
грандiознi перетворення, що, не дивлячись на
очевиднiсть, врештi-решт все-таки виявляться
несподiваними. 21-22 грудня 2011 року бiлого
Кролика буде не тiльки переломним моментом
для всього року, коли почнеться поступове
збiльшення тривалостi сонячного дня, але й
переломним моментом для всього людства,
вступаючого в цей час у новий виток свого
розвитку.

№ 1 1 січня 2011 р.
ЩО ЦЕЙ РIК НЕСЕ ЛЮДЯМ?

ЦЕЙ РІК НЕ СТІЛЬКИ ДІЇ,
СКІЛЬКИ РОЗДУМІВ

Кролик надзвичайно боязкий, але, не дивлячись на свою боязкiсть, вiн
дуже гостинний, цiнує домашнiй затишок i красу. Тому в рiк Кролика запрошуйте до себе найдорожчих друзiв i самi вiдвiдуйте їх частiше. Кролик дипломатичний, тому не варто прагнути показати себе вискочкою в цьому роцi.
Краще спробувати заслужити пошану Кролика, сподобатися йьому. Серед
позитивних його якостей присутня невгамовна романтичнiсть i вiдданiсть.
Тому шлюби, укладенi в цей рiк, обiцяють бути особливо вдалими.
Крiм того, в схiдних гороскопах сказано про те, що, оскiльки Кролик
дуже розумний, розвинений у багатьох сферах дiяльностi, вiн допомагатиме в 2011 роцi всiм, хто має вiдношення до науки, та й просто фахiвцям,
якi вболiвають за свою справу.
Але слiд пам`ятати, що цiй тваринi властивi не тiльки позитивнi якостi.
Наприклад, вона боязлива. Тому багатьом, особливо людям, народженим
у рiк Кролика, може виявитися складним приймати в цей рiк вiдповiдальнi
рiшення. Крiм того, Кролик дуже педантичний, вiн не виносить безладу в
речах, справах, думках.
Особливо хорошим i вдалим повинен стати рiк для людей, якi займаються дипломатичною дiяльнiстю. Також це стосується священикiв,
професорiв, людей творчих професiй - їм Кролик симпатизує найбiльше.
Кролик - тварина сiмейна, символ плодючостi, потомства i спокою.
Пiсля 2010 року, невгамовного Тигра, прийде пора спокiйнiшого життя.
Рiк Кролика - для талановитих людей мистецтва, iнтелiгентних людей.
Взагалi, люди, символ яких Кролик, користуються довiрою оточуючих, до
них часто звертаються за порадою, консультуються.
Кролик - вiдкритий знак. У цей рiк чекайте на безлiч дружнiх посиденьок. Хорошi плоди дадуть сумiснi поїздки i проведення часу. Рiк спонукає
до спiлкування, постiйних комунiкацiй, переговорiв, угод i зустрiчей. При
цьому конфлiкти будуть зведенi до мiнiмуму, оскiльки Кролик - великий дипломат i легко домовиться про все.
Також у цей рiк будь-яка допомога повернеться сторицею i обов`язково
окупиться. При цьому краще тримати свої плани i намiри у секретi, щоб
нiхто не посмiв порушити їх. Про всяк випадок, щоб потiм не кусати собi
лiктi.
Дiти, що народилися в цей рiк, будуть обдарованими i доброзичливими, але легковажними; крiм того, у них вже в ранньому вiцi виявиться прагнення “гуляти на самотi” i вони всiляко добиватимуться незалежностi.
Це рiк не стiльки дiї, скiльки роздумiв i пiдготовки до майбутнього. Щоб
почати дiяти, потрiбно мати якийсь фундамент, який краще всього закласти саме зараз!

КИТАЙСЬКИЙ ГОРОСКОП НА 2011 РIК
ГОРОСКОП ДЛЯ ЩУРА
(МИШI)
Для Щура рiк не буде безхмарним. За легендою все через
те, що цi двi тварини не полюбляють одна одну. Тому невелика
порада: не лiзьте в рiк Кролика
на рожен. У критичних ситуацiях
найкраща тактика для вас - це
тихо вiдсидiтися в кутку. В 2011
роцi тим, хто народився в рiк
Щура, не варто конфлiктувати,
брати на себе дуже багато, не
треба будувати наполеонiвських
планiв. А ось для аналiзу цей рiк
дуже навiть хороший. Китайський
гороскоп на 2011 рiк рекомендує
пiдготувати грунт на майбутнє
для того, щоб наступного року
опинитися на конi. Присвятiть
себе своїй сiм`ї i близьким, налагодьте з ними стосунки. I,
врештi-решт, займiться собою,
своєю улюбленою справою, на
яку ви нiяк не могли знайти часу
в попереднi роки.
ГОРОСКОП ДЛЯ БИКА
(ВОЛА)
У цьому роцi в життi Бика
здiйсняться всi намiченi ним
плани. Для їх втiлення вiн пiде
на все, буде готовий вчитися,
цiлеспрямовано i наполегливо йдучи до своєї мети. Чогочого, а терпiння, працьовитостi
i серйозностi йому не позичати, i в 2011 роцi це дуже стане в
нагодi. Можливо, вiн не любить
метушитися i поспiшати, зате
Бик чудово доводить почате до
кiнця.
Складачi гороскопiв упевненi:
читання лiтератури в рiк Кролика принесе чимало задоволень, допоможе розiбратися
в собi, завдяки прагненню
до самопiзнання полегшить
та зробить життя повнiшим i
цiкавiшим.
ГОРОСКОП ДЛЯ ТИГРА
Рiк
обiцяє
непоганий
потенцiал кар`єрного зросту, грiх
цим не скористатися. У головi
зрiтимуть новi iдеї i перспективнi
плани. У Тигровiй сiм`ї буде лад i
спокiй. Любов`ю i турботою Тигр
буде оточений весь рiк. Тили
прикритi, тому можна буде за-

йнятися бiзнесом i намiченими
справами. Недоброзичливцi i
заздрiсники пiдуть з вашого життя назавжди.
Гороскоп обiцяє: в рiк Кролика енергiя i сила переповнюватимуть вас, про здоров`я турбуватися теж не доведеться.
Для вас вiдкритi всi шляхи!
ГОРОСКОП ДЛЯ КОТА
(КРОЛИКА)
2011 рiк для Кролика, символа цього
року, буде безумовно роком успiху. Його
чекає процвiтання i
вдача в багатьох видах дiяльностi. Сiмейнi
Кролики будуть щасливi
в оточеннi своєї сiм`ї,
всi незгоди i проблеми
обiйдуть їх стороною.
Для тих же Кроликiв,
якi захочуть сiмейного
щастя, рiк сприяє створенню мiцної i дружної
сiм`ї iз здоровим i сильним потомством, обiцяє
бути спокiйним, безтурботним i радiсним. Кролики зможуть одержати безлiч
задоволень i, нарештi, зайнятися улюбленою справою. Їм
належить з`їздити у вiдпустку i
добре провести час. Не варто
сильно напружуватися цього
року, вiдпочиньте - адже ви цього заслужили!
ГОРОСКОП ДЛЯ ДРАКОНА
Новий рiк для Дракона буде
цiкавий. Дракон зможе одержати масу задоволення, вiдвiдавши
яку-небудь країну як турист.
Треба вiдзначити, що i дiловi
закордоннi вiдрядження або навчання в iншiй країнi в цьому
роцi стануть можливi, тому вам
доведеться багато роз`їжджати.
Дракони люблять загальну увагу i iз задоволенням “розпускають хвiст”, щоб показати себе
на людях з кращого боку. В рiк
Бiлого Кролика їм це вдасться,
вони сяятимуть, будуть блискучi
i як нiколи спокусливi. Дракони з
гiднiстю пройдуть всi перешкоди
в очiкуваннi свого - 2012 року!
ГОРОСКОП ДЛЯ ЗМIЇ

2011 рiк для Змiї принесе
матерiальнi блага i захистить вiд
песимiзму i розчарування. Змiя
цiлеспрямовано рухатиметься до
намiченої мети i одержить те, про
що вона так давно мрiяла. Ось
тiльки не варто йти до неї напролом, краще з вiдкритим серцем i
душею. Прозорливiсть i мудрiсть
Змiї допоможуть їй розгледiти
свою долю на декiлька крокiв

уперед. У рiк Кролика Змiя “купатиметься” в любовi i загальнiй
увазi. Їй захочеться пiзнати
таємницi всесвiту, вона захопиться фiлософiєю, релiгiєю,
езотерикою або iншою не менш
цiкавою областю знань.
ГОРОСКОП ДЛЯ КОНЯ
Для Коня рiк обiцяє бути наповненим пристрастю. Кiнь без
залишку вiддасться любовi,
йому буде дуже складно чинити
опiр такому сильному почуттю.
Добре, якщо така пристрасть виникне до своєї другої половинки,
це тiльки освiжить i полiпшить
взаємостосунки. А якщо нi...
Хотiлося б попередити, що романи, якi можуть виникнути цього року, для Коня несерйознi i
недовговiчнi. А також закликати
Коня до розсудливостi, оскiльки
вiн може наробити багато помилок i надалi пошкодувати про
скоєне. Рiк Кролика для Коня в
цьому сенсi оманливий. Дiловi
ж стосунки пiдуть угору, правда
за умови, що ви проявите для

цього завзятiсть i потрудитеся
на славу.
ГОРОСКОП ДЛЯ КОЗИ
Для Кози рiк обiцяє бути вдалим. Нарештi вона зможе одержати не тiльки заслужену оцiнку
її достоїнств, але й пiдвищення
по службi. При всьому цьому її
чекає успiх у протилежної статi.
У рiк Кролика вона часто знаходитиметься
серед
близьких людей, надаючи їм допомогу i
пiдтримку. Коза завдяки розсудливостi i
правильному пiдходу
зможе вирiшити давнi питання. Новий
рiк обiцяє багато
зустрiчей, посиденьок i запрошень.
Коза буде в центрi
уваги,
загального
обожнювання i зможе
насолодитися
спiлкуванням i загальним визнанням.
ГОРОСКОП ДЛЯ
МАВПИ
2011 рiк для Мавпи дуже
успішний, у роботi i бiзнесi все
складатиметься дуже вдало.
Ви можете братися за будь-яку,
навiть дуже ризиковану справу. Не упустiть ваш шанс, прийшов час дiяти, бо кращого часу,
нiж рiк Кролика, не придумаєш.
Мавпi все даватиметься легко i
невимушено, нiби саме по собi,
без видимих зусиль. Мавпа буде
в прекраснiй фiзичнiй формi,
гарний настрiй на весь 2011 рiк їй
гарантовано. Нiщо i нiхто не зможе вивести її з рiвноваги.
ГОРОСКОП ДЛЯ ПIВНЯ
Для Пiвня цей рiк буде достатньо спокiйним, вiн не буде нiкуди
i нi до чого прагнути, напружуватися i хапати зiрок з неба. Неприємностей рiк Кролика не принесе, можна розслабитися i просто
вiдчути себе щасливим. Слiд проявити гнучкiсть i толерантнiсть
стосовно оточуючих.
Попереднiй рiк був не з легких, пов`язаний з неприємними
спогадами i турботами. Новий

же рiк для Пiвня буде свого
роду буфером, де вiн зможе
добре вiдпочити, набратися
сил, “почистити пiр`я” для того,
щоб наступного року утiлити
всi намiченi плани i бажання в
реальнiсть.
ГОРОСКОП ДЛЯ СОБАКИ
2011 рiк для Собаки пройде
в атмосферi вiдпочинку. Вона
зможе одержати новi знання i
направити зусилля на розвиток своїх духовних якостей. У
Собаки з`явиться багато нових
друзiв i шанувальникiв. За гороскопом цей рiк сприяє тим,
хто хоче скрiпити свiй союз i
обзавестися сiм`єю. А ось починати нову справу цього року
не варто. Та i в бiзнесi легкого
успiху чекати не доводиться.
Рiк Кролика (або, як його ще
називають, рiк Кота) для Собаки в планi бiзнесу не дуже хороший. Тому можливi незначнi
фiнансовi втрати, але й банкрутства теж не буде. Все, що
вiд вас потрiбно, - це спробувати утримати матерiальнi цінності на тому ж рiвнi. А все це
внаслiдок вiчної ворожнечi мiж
Собаками i Кiшками.
ГОРОСКОП ДЛЯ СВИНI
(КАБАНА)
Для Свинi цей рік пройде без
серйозних проблем. Її переважно цiкавитимуть справи сердечнi.
Увага протилежної статi їй гарантована. Для самотнiх Свиней цей
рiк дуже хороший для укладення
шлюбу, а ось Свиням, що знаходяться в шлюбi, варто уникати
подружньої невiрностi. Iнакше
це може зруйнувати стосунки i залишить глибокий шрам у
вашiй душi. Краще подумати про
змiцнення сiмейного вогнища та
сiмейного щастя i вашi стосунки
з другою половиною. Рiк Кролика для Свинi i так буде повний
неоднозначних i двозначних
ситуацiй.
Свинi в 2011 роцi зможуть налагодити свої справи i поправити матерiальне становище. Ось
тiльки варто проявити максимум
обережностi, щоб вам самим не
пiдклали “свиню”.

№ 1 1 січня 2011 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

11

ДО ВІДОМА ПЕРЕДПЛАТНИКІВ
“МАКАРІВСЬКИХ ВІСТЕЙ“

Президія районної організації ветеранів України щиросердечно вітає з славною датою – 90-річчям
від Дня народження
ЗЯТЬКОВА Миколу Івановича
з Колонщини.
Вшановуємо Вас як доблесного захисника рідної землі, який відстояв її у
битвах, приніс волю і мир. Земний уклін
Вам, шановний ювіляре, і найглибша вдячність.
Прийміть сердечні побажання щастя і міцного
здоров’я, бадьорості духу на довгі роки, незгасної любові, шани та поваги рідних і близьких людей. Нехай у
Вас завжди панують мир, спокій, злагода та достаток!

*****
Сердечно поздоровляємо із ювілейною датою –

80-річчям від Дня народження та з Новим роком наших славних ветеранів:
КОБУ Ганну Денисівну та
ПЕТРИНУ Івана Григоровича
з Мотижина,
ЗАБАРУ Василя Єгоровича та
КОВАЛЯ Володимира Кириловича з Копилова,
БАБЕНКО Анастасію Семенівну з Грузького,
ЮХИМЕНКО Ганну Іванівну з Липівки,
КУНИЦЬКУ Марію Семенівну з Рожева,
НИЖНИКА Івана Федоровича з Соснівки та
КУХАРЕНКО Антоніну Йосипівну з Ясногородки.
Шановні ветерани! Щиро зичимо вам міцного
здоров’я, бадьорості духу, довгих років активного
життя, тепла людських стосунків та родинного затишку. Нехай Новий рік виправдає Ваші добрі надії та
прагнення, принесе у Ваші сім’ї благополуччя, достаток, добро, любов та повагу. Нехай панують у Ваших
домівках мир, злагода, взаємопорозуміння та щастя.
З повагою, президія районної
організації ветеранів України.

*****
Зі словами вітання з нагоди поважної дати – золо-

того ювілею від Дня народження звертаємось до
КОСТЕНКА Віталія Олексійовича.
Рідний наш і найдорожчий!
Нехай доля Тобі сяє сонячно-золота, як ця дата,
хай будуть завжди у Твоєму житті мир, злагода добро,
тепло, любов та ласка.
50! Хіба це вік! Треба два таких прожить! Тож бажаєм днів щасливих, вдалих, золотих. Щоб родило
щастя рясно, все в житті було прекрасно, щоб усе
моглось і вмілось, квітувало і рясніло, в домі ріднім
щоб було: і повага, і тепло! Будь здоровий, як дуб, і
багатий, як осінь, будь веселий, як сонце,
і крилатий, як птах, дорогим будь, як і був
для нас досі, щастя й долі Тобі і усіх земних благ!
Що задумав Ти, нехай збудеться,
А печалі всі хай забудуться,
Хай сила буде в Тебе до старості.
Ми ж тобі зичимо тільки радості!
З любов’ю дружина та діти.

*****

Колектив Липівського НВО якнайсердечніше
та найщиріше вітає з 50-річчям від Дня народження
техпрацівницю школи
ШУЛЬГУ Антоніну Вячеславівну,
яка святкує свою ювілейну дату 1 січня,
та вчительку іноземної мови
КАЛЕНЮК Наталію Петрівну з 25-річчям від Дня народження, яке вона
відзначає 2 січня.
Шановні іменинники! Зичимо Вам: в особистому
житті – міцного здоров’я, радісного святкового настрою, любові, щастя, добра і тепла; в роботі – успіхів, гарних і приязних стосунків з колегами, учнями; в
родині – миру, злагоди, благополуччя та достатку.
Хай учні та рідні Вам радість дарують,
А люди з повагою всі Вас шанують!
Щоб всі літа, що подарує доля,
Вас обминали прикрощі і болі!

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

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.
ЗАГУБЛЕНИЙ тимчасовий реєстраційний талон КХС №
240131, виданий 7 березня 2007 року відділом спеціалізованої міліції при ГУ МВС України в Київській області
Києво-Святошинського району на автобус ЛАЗ 699 Р,
1992 р. випуску на ім’я ПАВЛИКА Анатолія Володимировича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ договір серії АВР №925052 купівлі-продажу
квартири, яка знаходиться в селищі Макарів по вулиці
Проектна,8, квартира 58, зареєстрований 27 квітня 2001
року за №1833 державним нотаріусом Макарівської державної нотаріальної контори на ім’я КАРУН Надії Василівни, вважати недійсним.

У випадку, якщо передплачена вами районна газета „Макарівські вісті” не надійшла
за адресою – звертайтеся до редакції за телефонами: 5-13-44, 5-14-98.

УВАГА, АБІТУРІЄНТ – 2011!

Розпочато набір кандидатів на основі повної загальної середньої освіти для участі у
конкурсі на вступ до Національної академії
Служби безпеки України (м. Київ) за напрямами:
- «Правознавство» - підготовка юристів у
сфері забезпечення національної безпеки із
знаннями іноземних мов, форма навчання –
денна;
- «Філологія» - підготовка перекладачівреферентів у сфері забезпечення національної
безпеки, форма навчання – денна;
та до Інституту підготовки юридичних
кадрів для СБУ Національної юридичної
академії України ім. Я.Мудрого (м. Харків)
за напрямом «Право», спеціальність «правознавство», денна форма навчання.
Мешканці Київської області за довідками можуть звертатися до Управління СБУ
в Київській області за адресами: пров. Аскольдів, 3А або Хрещатик, 6 (7 поверх).
Додаткову інформацію можна отримати
за номерами телефонів: (044) 281-51-47,
281-54-24.
Детальну інформацію про Національну академію СБ України та правила прийому розміщено на офіційному сайті навчального закладу за
Інтернет адресою http.akademy.ssu.gov.ua.
В академії функціонує телефонна лінія приймальної комісії з питань вступу на навчання:
(044) 527-76-24.

ПРИДБАЮ КОТИКА
БІЛОГО АБО РУДОГО ВІКОМ ДО 6
МІСЯЦІВ, БАЖАНО ПУХНАСТОГО.

ТЕЛ.: 4-15-10, 063-877-34-15.

ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ!

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

Р О Б О Т А

Є ПРИВІД ПОРАДІТИ

ПОГОДА ПРИНЕСЕ В
УКРАЇНУ КАЗКУ

В перші дні нового року стоятимуть невеликі морози,
і землю притрушуватиме легенький сніжок.
Це обіцяє нам начальник Українського гідрометцен-

тру Микола Кульбіда. За його словами, захід і північ країни перебуватимуть під впливом циклону, який принесе в
ці райони опади. Температура становитиме 5-9 градусів
морозу.
За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, зазначив Микола Кульбіда, сніг у більшості регіонів України,
який випав протягом 28-29 грудня, у зв’язку зі зниженням температури, на яке слід очікувати вже найближчими днями, збережеться. “Сніг лежатиме по всій території
країни. Температура повітря буде на кілька градусів вищою на півдні, але все одно матиме мінусове значення”,
- наголосив головний синоптик країни.

МАГАЗИН ТОРГОВОЇ МАРКИ
“МУЛЬТИГЕЙН” за адресою:
Макарів, вул. Кірова, 27 пропонує широкий вибір комбікормів, борошна, макаронів, круп
в асортименті! Тільки у нас ви
зможете придбати високоякісні
продукти за цінами виробника!

В Д О М А

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

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

ТЕЛ: 097–027–92–32; 096–250–76-60.

Телефони: 5-28-69, 050-441-35-75.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

Колектив Макарівського хлібозаводу висловлює
глибокі співчуття Володимиру Віталійовичу та Тетяні Володимирівні Йовенкам з приводу передчасної
смерті їх батька та колишнього працівника Макарівського хлібозаводу
ЙОВЕНКА Віталія Григоровича.

(Понеділок-п’ятниця: з 9.00 до 18.00).

Колектив Великокарашинської ЗОШ глибоко сумує з приводу смерті ветерана Великої Вітчизняної
війни та праці, колишнього вчителя
МНІХА Миколи Мартиновича
і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.

У Макарові по вулиці Фрунзе, 31
працює масажний салон-магазин
«RELAX», в якому можна пройти
безкоштовні сеанси масажу.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК – 097-605-60-60.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ в гарному місці біля ставка в селі Леонівка по вулиці Набережна, 9 Макарівського
району житловий будинок з усіма зручностями. Ціна - за домовленістю. Телефон – 096450-66-71.
ПРОДАЮ в Макарові по вулиці Котовського
2-кімнатну квартиру в чотириповерховому
цегляному будинку на 2-му поверсі (заг. площа – 52 кв.м, житлова – 29 кв.м, кухня - 9, індивідуальне опалення, ремонт). Ціна - за домовленістю. Тел. 063-815-79-71. Валерій.
ПРОДАЮ молоду кобилу породи «напівваговоз». Телефон – 067-365-78-30.

Виконавчий комітет Великокарашинської сільської ради та ветеранська організація села глибоко
сумують з приводу смерті інваліда Великої Вітчизняної війни та ветерана праці
МНІХА Миколи Мартиновича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійного.
Адміністрація та весь колектив КВНЗ «Макарівське медичне училище» висловлюють глибоке співчуття заступнику директора Добрянській Валентині
Григорівні з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колективи комунальної установи «Макарівський
районний Трудовий архів» та архівного відділу Макарівської райдержадміністрації висловлюють глибокі
співчуття спеціалісту Зінченко Любові Михайлівні з
приводу тяжкої втрати – смерті матері.
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ПОСМІХНІТЬСЯ!
Після зустрічі Нового року
дружина сперечається з чоловіком, кому з них мити посуд.
Дружина говорить:
- Давай тепер мити посуд по
черзі! У цьому році твоя черга.

*
- Люба, *
що *
подарувати
тобі
на Новий рік?

дає, а моє пальтечко усе зносилося, тому прошу тебе вишли
мені тільки пальтечко, шапку і
рукавички. Більше мені нічого
не треба.
На пошті, ясна справа, конверт розкрили, прочитали і
зворушилися. Зібрали гроші,
купили пальто і шапку, а на рукавиці грошей не
вистачило. Через
якийсь час одержують відповідь:
Здрастуй
Дідусь Мороз. Велике спасибі тобі за
подарунки. Пальтечко і шапочку я
одержав, а рукавички напевно на
пошті сперли.

ту поступлюся місцем у 8-Б
класі.

* * *

Навіть тьмяну кімнату оживлять самі звичайні діти, красиво
розставлені по кутках.
Чесна дитина любить не
маму з татком, а трубочки з
кремом.

* * *

Мати з п’ятьма дітьми заходить у ліфт у великому магазині
і говорить ліфтерці:

* * *

- Ой, милий, ну я навіть не
знаю ...
- Добре, даю тобі ще рік на
роздуми.

* * *
І з’явився в ніч під Різдво до

юнака ангел. І сказав:
- Добрий я сьогодні і тому
виконаю одне твоє бажання.
Обирай. Що хочеш ти? Багатства, рівного якому немає ні в
кого з живучих? Мудрості, ні з
чим незрівнянної? Або любові
такої, що запалює зірки і серця
поетів? І розсудливий юнак вибрав мудрість. Виконав ангел
бажання. І запитав:
- Ну, а що ти скажеш тепер,
о наймудріший?
І сказав Мудрий:

ти!

- Грошима треба було бра-

* * *

Маленький хлопчик пише
лист Діду Морозові:
Здрастуй, Дідусь Мороз!
Мене звати Яша, я живу з татом
і бабусею. Тато гроші бабусі не

- Дівчатка, а Дід
Мороз, виявляється, жадібний!
- З чого ти взяла?
- А він, замість того щоб мені
свій подарунок принести, знайшов ляльку, що мама в шафі ховала, і під ялинку поклав.

* * *
Хлопчик уважно

дивиться,
як напувають водою корову, потім говорить:
- От так молоко водою розбавляють...

сить?
Піонери країни здали цього
року державі більше ста тисяч
тонн металобрухту. Зараз з
нього закінчують витягати танкістів, комбайнерів і машиністів
локомотивів.

* * *

«Новий українець» потрапляє на небо. Господь йому
каже:
- Ти за життя якісь добрі
справи робив?
- Так, два рази бомжа нагодував, раз пожертвував церкві
сто баксів.
Господь бере телефон, комусь дзвонить. Через п’ять
хвилин заходять два янголи.
Господь до них:
- Дайте йому тарілку супу й
сто баксів. І нехай іде звідси під
три чорти! * * *
Продам папку з фотографіями. Папка — мій. Фотографії
— мамині. * * *

ка!

- У дитячий відділ, будь ласОдне з дітей говорить:
- Мамо, хіба нас уже не до-

Слова, що їх важко вимовити в нетверезому стані:
- Соціологія;
- Лапландія;

- Професіонал;
- Зарплатня.
Слова, що їх неможливо вимовити в нетверезому стані:
- Гібралтар;
- Нерозповсюдження;
- Диспансеризація;
- Дезоксирибонуклеїн.
Слова, що їх неможливо
вимовити в нетверезому стані:
- Добрий вечір, товаришу
сержант! Який я радий, що ви
мене зупинили!

* * все одно
- Ні, не *
співатиму,
мене ніхто не слухає!
- Більше мені не наливайте!

СКАНВОРД

* * *

- Чи немає у вас чого-небудь
з психології виховання дітей від
5 до 12 років?
- Ремінь солдатський, шкіряний у гарному стані.

* * *

- Не розумію, як ти за один

день міг накоїти стільки дурниць?
- А я встаю дуже рано.

* * *

Оголошення:
Бажаючим вивчати англійську мову в досвідченого
викладача за помірну пла-
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