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РАЙОН З БЮДЖЕТОМ
На позачерговому пленарному засіданні 4 сесії районної ради VІ скликання, що відбулася 30 грудня 2010
року, було розглянуто 19 питань. Вів засідання сесії голова районної ради Віктор Гудзь. Перед початком розгляду
питань Віктор Михайлович повідомив про утворення в
районній раді депутатських фракцій: „Фронт змін” (голова фракції Олександр Горбик), „Сильна Україна” (голова
фракції Анатолій Гербут).
Більшість питань, винесених на сесію, було розглянуто пакетом. А от на питаннях „Про районний бюджет
Макарівського району на 2011 рік” (доповідав перший
заступник голови райдержадміністрації Андрій Гріненко)
та „Про внесення змін до рішення Макарівської районної
ради від 14.05.2010 р. №551-22-V „Про районний бюджет
Макарівського району на 2010 рік” (доповідала Тетяна
Логвіна – виконуюча обов’язки начальника фінансового
управління райдержадміністрації) відбулися обговорення.
„Про прийняття фельдшерсько-акушерських пунктів
сіл району до спільної комунальної власності територіальної громади Макарівського району”, „Про створення
комунального закладу «Макарівський районний центр
соціальної підтримки дітей та сімей «Промінь Надії», „Про
прийняття приміщення
комунального підприємства
Київської обласної ради „Гарнітура” до районної комунальної власності”, „Про затвердження статуту Макарівського районного Центру творчості дітей та юнацтва ім.
Д.Туптала виступив голова комісії з питань комунальної
власності і приватизації, розвитку підприємництва промисловості, транспорту та регуляторної політики Микола
Швидкий.
По всіх розглянутих питаннях прийнято відповідні ріСТОР. 2.
шення.

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА 2011
Україна відноситься до держав із
старіючим населенням, що обумовлює систематичне погіршення співвідношення між громадянами працездатного і непрацездатного віку.
Довідково: В Україні 13,7
мільйона пенсіонерів. Зараз на 88
пенсіонерів припадає 100 осіб.
Низький рівень пенсій більшості осіб, що досягли пенсійного
віку: понад дві третини пенсіонерів отримують пенсії до 1 тис.
гривень. У той же час, середній
розмір «спеціальних» пенсій щонайменше у 2,5 раза перевищує
середній розмір пенсії, призначеної на загальних умовах.
Незбалансований бюджет Пенсійного фонду. В 2010 році з держбю-

джету на покриття дефіциту бюджету
Пенсійного фонду України виділено
майже 27 млрд. гривень.
На даний час існує розрив між
розмірами пенсій жінок і чоловіків.
Для жінок встановлено нижчу межу
працездатного віку, вони мають меншу тривалість стажу, заробітна плата

Віднедавна серед населення іде пожвавлене обговорення законопроекту пенсійної реформи та змін, які
відбудуться в пенсійному законодавстві після його прийняття. Основною рушійною силою, що спонукала Уряд
на цей крок, було, насамперед, забезпечення достойного рівня життя громадянам, які протягом свого трудового
життя сплачували пенсійні внески, не приховуючи своїх
трудових доходів. Розповісти більш детально про реформу попросили начальника управління Пенсійного фонду
в Макарівському районі Т. О. ТУРЯНИЦЮ.
5 СТОР. .
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Депутати
районної
ради Ксенія Гудзь та Валерій Яніцький за розподілом
обов’язків опікуються Комарівкою. Тож життя громади,
її турботи і проблеми постійно у полі зору народних
обранців. Ось і з новорічноріздвяними святами приїхали привітати вихованців
Комарівського НВО. Порадували учнів подарунками
солодощів. Найменшеньким вихованцям дитсадка
вручили ще й іграшки. Також
педагоги та всі працівники
школи не залишилися без
новорічно-різдвяних подарунків.
У новому році ще одна
ініціатива цих депутатів
втілюється на практиці. У
Макарові Валерій Яніцький і Ксенія Гудзь організували спортивний клуб
„Прометей” з боротьби
дзюдо. Незабаром він відчинить свої двері для всіх
бажаючих.

'

ЦІКАВИЛИСЯ
ЖИТТЯМ ГРОМАДИ
Голова районної ради Віктор Гудзь та заступник голови районної ради Олег Майстренко побували у сільських
радах Наливайківки, Ніжилович, Плахтянки, Гавронщини,
Колонщини, де знайомилися з планами розвитку цих населених пунктів, про втілення в практику нових положень
Податкового кодексу, про наповнення дохідної частини
місцевих бюджетів, про утримання шкільних і дошкільних
закладів, закладів культури, благоустрій…
А в Мотижині Віктор Михайлович та Олег Миколайович взяли участь у сесії сільської ради, на порядок денний якої виносилися питання: про виконання бюджету за
минулий рік, затвердження бюджету на нинішній рік, про
місцеві податки та збори тощо.
Торік планували мати надходжень на суму 407400 гривень, проте завдання перевиконали на 428,7 % і в місцеву
казну надійшло 1746613 гривень. Основним надходженням коштів є податок на землю. Надійшло 1576022 гривні. Так же результативно планують пропрацювати мотижинці і в нинішньому році. Жваво на сесії обговорювався
новий Податковий кодекс. З деякими його положеннями
роз’яснення дали Віктор Михайлович та Олег Миколайович.
Після закінчення сесії Віктор Гудзь і Олег Майстренко завітали у дитячий садок. Тут все зроблено добротно,
тепло, достатньо іграшок, кваліфіковані, турботливі вихователі. На ремонт дошкільного закладу витрачено 300
тисяч гривень, на меблі та іграшки – 70 тисяч.
Віктор Михайлович та Олег Миколайович залишилися
задоволені, бо село розвивається і в цьому велика заслуга сільського голови Ольги Сухенко, депутатського корпусу, всієї громади.
Інф. «М.в.».

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ
ТЕРМІНАЛИ
В кінці минулого року в трьох навчальних закладах району встановлено профорієнтаційні термінали. Зокрема,
у Макарівських загальноосвітніх школах №1 та №2, а також у Мостищанській спеціалізованій школі-інтернаті.
Такі термінали орієнтують учнів у виборі актуальних на
ринку праці робітничих професій та спрямовані на попередження безробіття у молодіжному середовищі. Формують у школярів професійні наміри та сприяють побудові
професійної кар’єри відповідно до потреб ринку праці.
Планується, що протягом 2011 року такі термінали будуть встановлені у всіх навчальних закладах району.

жінок у середньому майже на 30 відсотків нижча ніж у чоловіків.
Середній розмір пенсії за віком у жінок становить у середньому
872,60 гривень, у чоловіків - 1327,06
гривень. Отже, розмір пенсії за віком
жінок майже вдвічі менший за розмір
пенсії за віком чоловіків.

На світлині: директор Комарівського НВО Анатолій Сичевський ( в центрі), депутати районної ради Валерій Яніцький та Ксенія Гудзь.

ПІДСУМКИ І ПРОГНОЗИ

ТЕНДЕНЦІЇ МИНУЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОКУ
В ЦІЛОМУ ПОЗИТИВНІ
Незважаючи на песимістичні прогнози скептиків, економіка, попри всі негаразди, зростала, вважає координатор проектів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра БЕТЛІЙ. Зростання ВВП за
попередніми підрахунками показників у минулому році досягло приблизно
4,4 відсотка. Більшість секторів економіки відновлювалися. Втім, рівень реального ВВП ще не досяг рівня докризового 2006 року.
За оцінками фахівця, в минулому
році непогано розвивалися внутрішньо
орієнтовані сектори, але найбільшими
темпами відзначилися орієнтовані на
експорт, зокрема, машинобудування і
металургія. Попит на українську продукцію за кордоном зріс, і очікується, що і в
2011 році ця тенденція продовжиться.
І хоча, як зазначила Олександра
Бетлій, у серпні минулого року ціна на
газ для населення підвищилася на 50
відсотків, більшість місцевих органів
влади все ж таки утримались тоді від
подорожчання
житлово-комунальних
послуг. Це, на думку фахівця, також
впливатиме на інфляцію, яка, за її очікуваннями, буде дещо вищою, ніж прогнозує уряд (8,9 відсотка, що закладено
в бюджеті).
Суттєвим мінусом 2010-го року
Олександра Бетлій вважає й те, що
рівень інвестицій і надалі продовжує
знаходитися на досить низькому рівні.
У 2009-му вони впали на 46 відсотків,

а в 2010-му в реальному вимірі залишилися приблизно на тому ж рівні.
Проте відрадно, що протягом останніх
місяців ситуація дещо покращилася.
Саме це має позитивно вплинути на
економічну ситуацію 2011 року. Інвестиції зростали як за рахунок державних, так і приватних коштів. Якщо
державні кошти більш вкладалися в
інфраструктурні проекти, пов’язані,
наприклад, з Євро-2012, то приватні
кошти йшли, насамперед, у модернізацію технологій.
Проте, на думку аналітика, існує ризик, що ситуація може ускладнитися.
Політична нестабільність, як відомо,
дуже негативно впливає на інвестиційний клімат. Політологи попереджають,
якщо в Україні загострюватиметься політичне протистояння, інвестиційний
клімат неодмінно погіршиться.
Говорячи про зовнішній баланс
України, Олександра Бетлій зазначила,
що у 2009 році дефіцит фінансового

рахунку був досить суттєвим. Але за результатами 2010-го дефіцит поточного
рахунку суттєво зменшився і становитиме близько 2-х відсотків від ВВП. Це
означає, що, хоча імпорт відновлювався дещо швидше, ніж експорт, експорт
відновлювався також досить пристойними темпами, що для країни є досить
позитивним.
Наприкінці 2010 року ми вже мали
профіцит, і цього року він теж прогнозується, оскільки очікується, що попит на
готівкову валюту з боку населення буде
досить стриманим, у той час, як приток
інвестицій і боргового капіталу в країну
прогнозується більший, ніж минулого
року.
Загалом, за словами Олександри
Бетлій, у 2011 році очікується й зростання реального ВВП, порівняно з минулим
роком, на 4 - 4,6 відсотка. Тенденція
збережеться і надалі, хоча й помірними
темпами, вважає фахівець.
Позитивом минулого року експерт
вважає також зрушення в проведенні
реформ. Хоча, на її думку, можна справедливо критикувати, як саме приймалися ці реформи, особливо багато недоліків у процедурних питаннях.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ
(УКРІНФОРМ).
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ПЕРШІ ПІДСУМКИ РОКУ, ЩО МИНУВ

НАМ ПИШУТЬ

ОНОВИЛАСЯ БУДІВЛЯ

ПОВЕРНЕННЯ У МИНУЛЕ
З ПРЕТЕНЗІЄЮ НА НОВЕ МАЙБУТНЄ
У політичному житті країни 2010-й був багатий на події і
зміни, однак вони здебільшого повертають країну в минуле.
Таку думку на прес-конференції, присвяченій політичним підсумкам року, висловили директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ і
директор Центру політичних досліджень “Пента” Володимир
ФЕСЕНКО.
Михайло Погребинський вважає, що перемога на президентських виборах Віктора Януковича
стала “кінцем Майдану номер
один”. “Історія, що почалася з
Майдану номер один, завершилася фактично перемогою Януковича”, - зазначив політолог.
На його думку, в результаті
цієї перемоги країна отримала
дуже важливу зміну - унеможливлення конфлікту між гілками
влади. Остаточну крапку в цьому поставила відміна політичної
реформи 2004 року. За словами
політолога, позитивом такого
стану речей дехто називає наявність єдиного центру прийняття рішень і наведення порядку в
країні.
“Як на мене, тут набагато
більше негативів, ніж позитивів.
Дійсно, конфлікти у владі припинені, але ми зробили крок від демократичного устрою влади - ми
стали далі від нормальної європейської країни, ми утруднили,
можливо, навіть унеможливили
справжню політичну конкуренцію”, - вважає Погребинський.
На його погляд, країна дісталася такої точки, коли можливі
“надзвичайно небезпечні помилки”, це - коли рішення ухвалю-

ються одноосібно, а можливості
отримання інформації обмежені.
“Я думаю, що Майдан номер два
- один з прикладів таких не фатальних, але серйозних помилок,
яких не було б, якби була певна
конкуренція при ухваленні важливих політичних рішень”, - переконаний експерт.
Володимир Фесенко у свою
чергу зазначив, що 2010 рік можна назвати “Роком Януковича”,
тому що він надзвичайно вплинув на політичну і соціальноекономічну ситуацію в країні. “Це
був рік нового уряду і рік, коли в
країні почав формуватися новий
політичний режим. Але, оцінюючи ситуацію, що складається, я б
сказав, що це повернення у минуле з претензією на нове майбутнє”, - вважає політолог.
Він аргументував свою точку
зору тим, що за формальними
ознаками в країні відновлюється
президентсько-парламентська
система 1996 року, а це є поверненням у минуле. Поверненням у
минуле є і поява старих облич у
владі, але заявлені реформи - це
претензія на нове майбутнє.
На думку експерта, головна інтрига полягає в тому, чи
здатна буде влада, яка за своїм

складом, стилем, характером
своєї політичної діяльності є достатньо консервативною, побудувати нове майбутнє. “Те, що
вона має рішучість проводити
соціально-економічну реформу,
це очевидно, інша річ, наскільки
послідовними будуть ці реформи, наскільки вони будуть результативними - це питання відкрите”, - зауважив він, додавши,
що заявлені реформи стратегічно відповідають інтересам суспільства.
Сумною тенденцією року, що
минув, Володимир Фесенко назвав і протистояння у Верховній
Раді. “Вже можна говорити не
про кризу (українського парламентаризму - ред.), а про відвертий занепад”, - сказав політолог.
“Коли ми вже вдруге бачимо
грубе фізичне насильство у Верховній Раді - це, на жаль, ознака
того, що український парламентаризм розвивається в неправильному напрямі”, - вважає політолог. І акцентує увагу на тому,
що замість пошуку компромісу
в найважливіших політичних рішеннях ми спостерігаємо формальне їх прийняття або перетворення зали парламенту на
“політично-боксерський ринг”.
“Це абсолютно ненормальна ситуація, яка веде нас не у бік
Європи, а зовсім в протилежному напрямі”, - робить висновок
політолог.
Надія ЮРЧЕНКО
(УКРІНФОРМ).

В останні роки у нашій громаді так уже повелося, якщо щось робити, то
капітально, добротно, на довгі роки, щоб і прийдешнім поколінням добру
спадщину залишити. Хто бував у наших селах, що входять до Колонщинської сільської ради, той схвально відгукується про ті зміни на краще, що
сталися тут: сучасного вигляду набрала школа, клуб, виблискує куполами
церква, пам’ятаємо про тих, хто боровся з ворогом, хто відійшов у потойбічний світ, приділяємо належну увагу дорогам, чистоті, небоязко ходити
у вечірні години, бо освітлюються вулиці й провулки.
Населені пункти розбудовуються, доводяться до сучасного вигляду старі будівлі. Радістю для жителів стала реконструкція приміщення,
де знаходяться під одним дахом відділення зв’язку та фельдшерськоакушерський пункт. Навіть й не гадалося, що вони наберуть таких обрисів
сучасності. Тепер тут залюбки і працювати, і зручно стало відвідувачам.
А скільки зусиль треба було докласти, аби все це довести до пуття? Відремонтовано дах, фасад, зроблено добротний ремонт всіх кабінетів для
працівників пошти, ФАПу і залів для відвідувачів.
Багато зусиль і енергії у розбудові населених пунктів докладає наш
сільський голова Юлія Пелешок. Юлію Василівну шанують і поважають
люди за її відзивчивість, доброту, за турботу і добробут кожного жителя. А
вдячні люди вкотре обирають її сільським головою.
Інна ПОЛЬШІНА,
начальник відділення зв’язку села Колонщина.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ГРОМАДСЬКИХ,
РЕЛІГІЙНИХ, БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РАЙОНУ,
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ТА ОБ’ЄДНАНЬ
(ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА)!
У зв’язку з утворенням громадської ради при Макарівській райдержадміністрації 11 лютого 2011 року о 15.00 в залі засідань райдержадміністрації відбудуться установчі збори.
Бажаючих взяти участь у даних зборах та бути включеними до кладу
громадської ради, просимо до 26 січня 2011 року подати до сектору з
питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та
засобами масової інформації апарату адміністрації заяви у довільній
формі, підписані уповноваженими особами керівного органу інституту
громадянського суспільства.
До заяви додаються: рішення керівника інституту громадянського
суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності); біографічна довідка делегованого
представника інституту громадянського суспільства; копії документів,
що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

ОДНИМ АБЗАЦОМ

РІШЕННЯ

В Україні ціни виробників промислової продукції в грудні 2010 року в
порівнянні з листопадом
виросли на 0,9 відсотка,
з початку року в порівнянні з груднем 2009 р.
– на 18,7 відсотка. Про
це повідомляє УНІАН з
посиланням на дані Державного комітету статистики України.

М А К А Р І В С Ь К О Ї РА Й О Н Н О Ї РА Д И Ш О С Т О Г О С К Л И К А Н Н Я

*

*

*

Україна, за даними на
6 січня 2011 року, продовжує залишатися другим
за сумою виділених коштів за діючими кредитами stand-by позичальником
Міжнародного
валютного фонду (МВФ)
з сумою виділених коштів
9,25 млрд. SDR (14,2
млрд. дол. США) після
Румунії - 9,8 млрд. SDR.
Відповідні дані обнародувано на сайті МВФ

*

*

*

Заступник
голови
Верховної Ради України,
голова Оргкомітету акції
„7 чудес України” Микола Томенко повідомив,
що журналісти і експерти
в ході прес-турів у 2010
році уже мали можливість
побачити
конкурсантів
Хмельниччини, Чернігівщини, Волині, Рівенської
області, Києва, Львівщини і Тернопільщини.
В 2011 році відбудуться
прес-тури в інших регіонах країни. До Дня Незалежності 2011 року за результатами презентацій і
опитувань 100 експертів
у галузі туризму, архітектури, історії і культури будуть оголошені фіналісти
акції, до яких увійдуть 7
кращих замків, 7 фортець, 7 палаців і 7 об’єктів,
які потребують негайної
допомоги від держави та
інвестицій. Після цього
почнеться голосування
у відкритому режимі на
сайті (7chudes in.ua). В
день 20-річчя Всеукраїнського референдуму про
незалежність
України
буде оголошено переможців акціїї.

ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2011 РІК
Відповідно до частини І пункту 17 статті 43 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 9 статей
75, 76, 77 Бюджетного кодексу
України, Закону України „Про
Державний бюджет України на
2011 рік”, районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районний бюджет Макарівського району.
2. Установити загальний обсяг
доходів районного бюджету на
2011 рік у сумі 109 272,6 тис. грн.
Обсяг
доходів загального
фонду бюджету визначити у сумі
107 110,6 тис. грн., спеціального
фонду бюджету 2 162,0 тис. грн.
3. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету
на 2011 рік у сумі 109 272,6 тис.
грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в
сумі 107 110,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету
2 162,0 тис. грн. за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та
головними розпорядниками коштів.
4. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету в
сумі 200,0 тис. грн.
5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2011 рік:
5.1. дотації вирівнювання сільським та селищним бюджетам у
сумі 3 946,5 тис. грн.;
5.2. коштів, що передаються до
районного бюджету в сумі 3 896,5
тис. грн.;
5.3. субвенції з державного
бюджету сільським бюджетам на
збереження середньої заробітної
плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів
відповідних рад, що потребують
працевлаштування в зв’язку із
закінченням строку повноважень
у сумі 126,0 тис. гривень.
6. Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським та селищним бюджетам
(коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється
шляхом застосування нормативів
щоденних відрахувань від над-

ходжень доходів до загального
фонду державного бюджету (відповідного місцевого бюджету).
7. Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету спеціального фонду в сумі 7,0
тис. грн. та надання кредитів з
районного бюджету з спеціального фонду в сумі 7,0 тис. грн. в
2011 році.
8. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету
на 2011 рік в сумі 100,0 тис. гривень.
9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на
2011 рік за їх економічною структурою:
9.1. оплата праці працівників
бюджетних установ (1110);
9.2. нарахування на заробітну
плату (1120);
9.3. придбання медикаментів
та перев’язувальних матеріалів
(1132);
9.4. забезпечення продуктами
харчування (1133);
9.5. оплата комунальних послуг
та енергоносіїв (код 1160);
9.6. поточні трансферти населенню (код 1340);
9.7. поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
10. Перерозподіл бюджетних
призначень за функціями у межах загального обсягу головного
розпорядника коштів районного
бюджету, збільшення бюджетних
призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення інших
видатків окремо по загальному
та спеціальному фондах здійснюються за рішенням районної
ради.
11. Заборонити збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету на:
11.1. оплату праці працівників
бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків;
11.2. видатки на органи управління за рахунок зменшення видатків з інших галузей.
12. Надати право голові районної державної адміністрації на
розподіл коштів резервного фонду та в міжсесійний період вносити зміни до районного бюджету
в частині розподілу субвенції з

державного бюджету.
13. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на
реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1 107,1 тис. грн.
14. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у розрізі головних розпорядників бюджетних
коштів.
15. Головним розпорядникам
коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених законодавством України
умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв’язку,
які споживаються бюджетними
установами. Затвердити ліміти
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи, виходячи з
обсягів відповідних бюджетних
асигнувань.
16. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату
праці працівників бюджетних
установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів,
оплату комунальних послуг та
енергоносіїв в обов’язковому порядку, покриваються Управлінням
державного казначейства в Київській області в межах поточного
бюджетного періоду за рахунок
коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без
нарахування відсотків за користування цими коштами.
17. Надати право Макарівській
районній державній адміністрації
укладати в установленому порядку угоди про отримання короткотермінової позички з Головним управлінням державного
казначейства України у Київській
області.
18. Надати право Макарівській
районній державній адміністрації отримувати середньострокові
позички на договірних умовах за
результатами виконання бюдже-

ту району на умовах повернення
в обсягах невиконання розрахунково встановлених Міністерством
фінансів України прогнозних показників надходжень доходів на
поточний рік, що враховуються
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
19. Надати дозвіл фінансовому
управлінню Макарівської райдержадміністрації за погодженням
постійної районної комісії з питань бюджету та фінансів у межах
поточного бюджетного періоду,
на підставі моніторингу відсоткових ставок банківських установ, здійснювати розміщення на
депозитних рахунках банківських
установ тимчасово вільних коштів
спеціального фонду районного
бюджету.
20. Управлінню державного
казначейства в Макарівському
районі, в зв’язку з тим, що населений пункт Макарів-1 не має
органу місцевого самоврядування, територія якого частково знаходиться на землях Кодрянської
селищної ради, доходи платників податків Макарів-1, які відповідно до Бюджетного кодексу
необхідно направляти до органів
місцевого самоврядування, зараховувати до бюджету Кодрянської селищної ради.
21. Управлінню державного
казначейства в Макарівському
районі, Макарівській державній
податковій інспекції спільно з районним відділом освіти, Макарівським держлісгоспом, агрофірмою „Київська”, Макарівською
центральною районною лікарнею, територіальним центром з
обслуговування одиноких непрацездатних громадян проводити
зарахування податку на доходи з
фізичних осіб в розмірі 25 відсотків до бюджетів сіл та селищ за
місцем розташування структурних підрозділів.
22. Додатки №1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань
бюджету та фінансів.
Віктор ГУДЗЬ,
голова районної ради.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ХОРОШИЙ ПОЧАТОК
– ПОЛОВИНА СПРАВИ

СЕЛО НА КАРТІ МАКАРІВЩИНИ

А ТАМ, НА ОКОЛИЦІ,
ДРЕВНІЙ СТРАЖ СТОЇТЬ…

Вже шосте століття вірно зберігає таємниці Наливайківки могутній дуб, який ще в період козаччини пустив тут своє коріння.
Чимало подій бачив він на своєму віку, був поруч і в радості, і в
горі. Під його широкою кроною призначали побачення закохані,
заплакані матері проводжали своїх синів на війну, під його вітами ховалися від пекучого сонця чи проливного дощу. Літні люди,
відчуваючи подих смерті, приходили до дуба прощатися, кланяючись землі, небу, сонцю, вітру і йому – вірному стражу села. А
сьогодні приходять до нього, щоб ввібрати в себе життєдайну
силу природи, відчути енергію пращурів.

С

ьогодні Наливайківка – сучасне село. На його території діють поштове відділення
зв’язку, ФАП, навчально-виховне
об’єднання «загальноосвітня школа
І-ІІ ст. – дитячий садок», працюють
чотири магазини та кафе, надає

фальтувати дорогу в селі Почепин
і налагодити там вуличне освітлення. На черзі - покриття доріг по
вулицях Шевченка та Комсомольська, завершення реконструкції
спортивного майданчика в школі, плануємо звести приміщення
сільської ради,
спорудити танцювальну площадку для молоді.
еликою
дружньою
сім’єю для людей
різного віку і професій ось уже 21
рік став співочий
ансамбль «Родина». З великим
задоволенням
збираються учасники колективу
на репетиціях, забуваючи щоденні
турботи та негаразди. Їхня щира пісня
щоразу звеселяє душу слухачам під
час масових заходів, свят.
Проте був період, коли наливайківці не мали змоги послухати улюблених виконавців: нестача апара-
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послуги населенню сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Джерельце». За останні роки
тут запрацювали виробничі підприємства. ТОВ «Ікс-техно» виготовляє плати до радіо та комп’ютерної
апаратури. Працівники «Макарів
ПП «Агробуд» вирощують озимі та
ярі культури. Нещодавно розпочато будівництво
заводу «Еласт»,
де
виготовлятимуть
гумові
деталі до різноманітної техніки.
Почала діяти в
селі електропідстанція
«Київська – 750 Кв». Ці
підприємства не
тільки забезпечують робочими
місцями наливайківців, а й надають значну спонсорську допомогу в
розвитку інфраструктури села.
пільними зусиллями сільського голови Марини Михайлівни
Радченко, депутатського корпусу та
громади село розквітає. Ця молода,
активна жінка, колишня шкільна вчителька, у попередньому скликанні
зуміла зарекомендувати себе як ініціативного керівника, здібного організатора, дбайливої господині. Щоденну працю місцевої влади спільно
з населенням видно неозброєним
оком: кожна вулиця ошатна, доглянута, освітлена. В центрі села облаштовано Алею слави, де стоїть пам’ятник
воїну-визволителю. Відкрито будинок культури та бібліотеку в колишньому приміщенні дитячого садочка,
що кілька років пустувало.
- На сьогодні вже багато зроблено для Наливайківки і її жителів,
- розповідає Марина Михайлівна, багато вкладено коштів у соціальнокультурний розвиток. У планах – ас-
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тури, відсутність костюмів, пошук
приміщення для репетицій зіграли
свою роль – колектив розпався. Однак з приходом Марини Радченко на
посаду сільського голови ансамбль
відновився. Було закуплено необхідну музичну апаратуру, нове
сценічне вбрання. Нині
учасники «Родини» радують не лише місцеву
публіку, а й глядачів під
час районних оглядів
художньої самодіяльності.
Вже більше тридцяти років піклується
про здоров’я жителів
Наливайківки та Почепина завідуюча ФАПом
Любов Олександрівна
Ремезовська, фахівець
своєї справи. У будь-яку
погоду виїздить на виклики до хворих.
Завжди відчинені двері ФАПу для пацієнтів. За сприяння сільського голови сюди придбано нове
устаткування. У медичному пункті є необхідні
ліки, а в разі потреби
привезуть і на замовлення. Поважають у селі
Любов Олександрівну. За
свій трудовий шлях неодноразово рятувала вона
людське життя. Не розгубилась і тоді, коли одного
разу довелось приймати
пологи в автомобілі по
дорозі до центральної
районної лікарні.
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З ІСТОРИЧНОЇ ДОВІДКИ:
- Точної дати заснування села
не існує. Проте достеменно відомо, що на його території здавна
селилися люди. Свідченням цьому є сім курганів поблизу села.
- За думкою дослідника нашого краю Лаврентія Похилевича, Наливайківка – батьківщина
стародавньої української дворянської сім’ї Наливайків – Дем’яна
і Северина – керівника антифеодального селянсько-козацького
повстання (1594-1596 рр.).
- У 2009 році розпочалося будівництво церкви Святого Миколая. На сьогодні вже зведено
коробку, накрито дах, вставлені
вікна та на черзі вмонтування дверей. На території села не зафіксовано жодної іншої конфесії, окрім
київського патріархату.
- На території сільської ради,
загальна площа якої 586 га, проживає більше 900 осіб (разом з
дачниками).
- 161-го жителя села нагороджено орденами і медалями різних ступенів за участь у Великій
Вітчизняній війні.
- В минулому році в селі народилося 8 немовлят.
- На сьогодні в селі проживає
8 багатодітних родин, 4 старожили, яким виповнилося вісімдесят
років.
- 7 подружніх пар відзначили в
минулому році золоте весілля,
- У НВО “загальноосвітня школа I-II ст. - дитячий садок” навчається 86 учнів та виховується 21
дитина.

Н

еабияку роль у спортивному
житті Наливайківки, а останніми роками і району, відіграють
місцеві спортсмени. Футбольну
команду «Іскра» у 2006 році організував тренер Анатолій Гладкий.
Сільська рада придбала їм першу
форму, м’ячі. Здобувши
перше
місце у чемпіонаті району з футболу минулого року, вони перейшли у
вищу лігу, де вибороли третю призову сходинку.
Члени інваклубу «Фенікс» - Ірина та Сергій Стукали - багаторазові
переможці чемпіонатів України з настільного тенісу.
Ірина ЛЕВЧЕНКО,
Оксана ІГНАТЮК.

Макарівська загальноосвітня школа №2 відтепер районна гімназія, точніше Макарівське НВО «загальнооствіня школа І ст. – районна гімназія». Про це з великою
радістю повідомила на святковому новорічному вечорі
директор цього навчального закладу Надія Ащенко. І це
не лише зміна назви, а новий зміст, результати та перспективи. Адже гімназія – це загальноосвітній навчальний заклад з поглибленим вивченням окремих предметів
відповідно до профілю, зокрема правовому.
- Символічно, що саме сьогодні, напередодні нового
року, ми зібралися у нашій школі, – говорить Надія Василівна. – Ми вступаємо у новий рік з новими силами, ідеями і прагненнями. Мені дуже приємно, що зі мною розділили радість педагогічний колектив, учні та працівники
гімназії, шефи, спонсори, представники батьківського
комітету, випускники цієї школи, представники влади.
Відтепер у нас з’явилося ще більше роботи і завдань, які
ми неодмінно виконаємо.
Презентація нового закладу освіти проходила у веселій
та дружній атмосфері. У святково вбраній актовій залі стояла новорічна ялинка, лунала музика та чувся радісний сміх.
Присутнім представили чудову різножанрову програму. Зі сцени лунали жарти, пісні, також глядачі спостерігали за акторською грою, танцями у виконанні гімназистів.
А щоб ще більше розважити публіку, «циганочки» пройшлися по залі з капелюшками в руках і кожен бажаючий
міг витягнути записку з побажаннями на 2011 рік.
Багато щирих слів звучало цього вечора в адресу директора гімназії та побажань щодо подальшої плідної діяльності навчального закладу. Кожен лишився задоволений – і ті, хто отримував вітання, і ті, хто їх адресував.
Інф. “М. в.”.

ТАРИФИ НА ВОДУ І ВИВІЗ
СМІТТЯ ЗРОСТУТЬ УЖЕ В ЛЮТОМУ
Першими про зростання тарифів на свої послуги заявили комунальники району. На підставі рішення виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 27 грудня
2010 року з 14 лютого 2011 року вводяться нові тарифи
на послуги централізованого водопостачання, вивезення
твердих побутових відходів та рідких нечистот.
Проект нових тарифів Макарівського РВУЖКГ був
наданий на розгляд виконавчого комітету та обговорення споживачів ще у вересні 2010 року. В аналізі регуляторного впливу до цього проекту зазначалося, що
проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного
рішення, є невідповідність чинних тарифів фактичним затратам на виробництво послуг, що спричинило погіршення фінансово-економічного становища підприємства,
зростання дебіторської та кредиторської заборгованості. Як стверджується в аналізі, запровадження тарифів
у розмірі, що покриватиме стовідсотково затрати комунального підприємства на їх виробництво, не вплине на
фінансовий стан соціально-незахищених верств населення. Держава шляхом надання субсидій громадянам
цієї категорії та пільг компенсуватиме затрати виконавцям комунальних послуг.
І все ж, на скільки більше ми платимо?
Приміром, з 14 лютого жителі Макарова (крім тих, що
проживають у житлових будинках по вул. Содовій 1, 1-А
та Фрунзе 62, 64) платитимуть за 1 м3 централізованого
водопостачання на 50 коп. більше.
Інф. “М. в.”.

У ЧЕРНІГОВІ ПРЕЗЕНТОВАНО
ВСЕУКРАЇНСЬКУ ПРОГРАМУ
ПІДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРІВ
ДЛЯ ЄВРО-2012
В Чернігівській міській раді відбулася презентація
Всеукраїнської програми підготовки волонтерів для роботи під час проведення в Україні Євро-2012.
Зі студентською молоддю та іншими зацікавленими
людьми спілкувався координатор Всеукраїнського центру підготовки волонтерів до чемпіонату Європи з футболу “Євро-2012”, київський журналіст Микола Воробйов.
М. Воробйов ознайомив присутніх з особливостями
волонтерського руху під час проведення масштабних
спортивних заходів, умовами участі в зазначеній програмі, специфікою відбору претендентів. Він, зокрема,
повідомив, що на Євро-2008 УЄФА залучала 5800 волонтерів, конкурс складав 4 особи на одне місце. На проведення Євро-2012 в Україні організатор планує відібрати
2800 помічників, ще 600 волонтерів залучатиме Київ.
Реєстрація охочих попрацювати з іноземними туристами розпочнеться влітку на сайті www.uefa.com. Головними вимогами до кандидатів є вільне володіння іноземними мовами (як мінімум, однією), вік від 18 років, знання
території, її історичних об’єктів і туристичних маршрутів,
вміння надати першу медичну допомогу.
За словами секретаря міської ради Семена Шеремета,
Чернігів обов’язково долучиться до волонтерського руху,
оскільки в його готелях розміщуватимуться спортивні команди і, можливо, групи вболівальників. Окрім того, в рамках Євро-2012, тут планується проведення футбольного
матчу серед міських голів європейських міст. Розташування
Чернігова на міжнародній трасі “Санкт-Петербург - Одеса”
збільшить кількість транзитних туристів та іноземних гостей, яким буде необхідна додаткова інформаційна допомога. С. Шеремет наголосив на необхідності створення в
місті волонтерського центру і підкреслив, що з підготовкою
волонтерів зволікати не можна.
УКРІНФОРМ.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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В ЄВРОПАРЛАМЕНТІ ВЖЕ ЗНАЮТЬ І ПРО НАШ
КРАЙ, КРАЙ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО
Виконуючи свій
послух,
нещодавно мені довелося
перебувати з науковим візитом у
Бельгії. Була можливість попрацювати
у чудовій науковобогословській
бібліотеці
ХрестоВоздвиженського
монастиря. В ній налічується понад 200
тисяч томів рідкісних
видань, є майже вся
православна періодика з початку 20-го
століття різних країн
світу. Сюди звідусіль
прибувають науковці, богослови, фахівці різних напрямків для підготовки
наукових робіт.
Я коригував переклади, вивчав
архівні листи, здебільшого – це твори відомих православних богословів та релігійних філософів, таких як
літургіст архімандрит Кіпріан (Керн),
протопресвітери Іоанн Меєндорф і
Олександр Шмеман, єпископ Кассіан (Безобразов), протоієреї Георгій
Флоровський, Семен Франк, Микола
Зернов та інші; готував матеріали для
відділу зовнішньо-церковних зв’язків
нашої церкви.
Вдалося по-новому систематизувати наукові роботи, присвячені
славному уродженцю землі Макарівської Святителю Димитрію Ростовському. Я вивчав все, що пов’язане
з найменш відомим періодом його
життя: дитинством та юнацтвом.
Не завжди у священослужителя
є можливість попрацювати з такою
кількістю наявних первинних матеріалів, які містяться у цьому, одному

з найкращих у Європі, книгосховищі науково-богословської літератури. Дякуючи молитовній допомозі
Святителя Димитрія Ростовського,
360-річчя з дня народження якого ми відзначатимемо у 2011 році,
вдалося долучитися до частини тієї
енциклопедичної праці, якою він
займався.
В Брюсселі відбулося надзвичайно цікаве спілкування з випускницею
бакалавратури Могилянської академії, а також магістеріуму ЦентральноЄвропейського Університету м. Будапешт (Угорщина) та магістеріуму м.
Глазго (Шотландія) Оленою Подолян,
яка зараз працює помічником депутата Європарламенту від Німеччини
Вернера Шульца. Представники Європарламенту більше дізналися про
історію Макарівського краю, його духовні традиції і те, як впроваджується
у життя багата і змістовна спадщина
Святителя Димитрія Ростовського на
його земній батьківщині. Радо почу-

ли в Європарламенті про співпрацю
православного священства Макарівщини та місцевої влади. Найвищим
Європейським
представницьким
органом у Брюсселі було підготовлено лист з Європарламенту на ім’я
очільників району з привітанням до
Дня самоврядування України та пропозиціями про подальшу конкретну
співпрацю.

На фото: представники різних
галузей науково-богословської думки з Франції, України, Фламандії, Палестини під час академічної зустрічі
у Хресто-Воздвиженському монастирі.
Ігумен Філарет (ЄГОРОВ),
настоятель храму Преподобної
Параскеви Сербської
с. Лишня,
голова постійно діючої комісії
з благодійництва Макарівської
районної ради.

ГРАФІК

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

проведення “прямого” телефонного зв’язку з населенням області
керівництвом Київської облдержадміністрації у першому півріччі 2011 року
№ Прізвище, ім’я, січень лютий березень квітень травень червень
з/п по батькові
1. Присяжнюк А.Й.
19
16
16
20
18
15
2. Москаленко Я.М.
21
18
18
15
20
17
3. Шевченко О.О.
18
15
15
19
17
21
4. Подашевська Т.Л.
17
21
21
18
16
20
5. Максименко В.М
26
23
23
27
25
22
6. Головін Є.А.
20
17
17
21
19
16
7. Чижмарь Ю.В.
25
22
22
26
24
11
8. Спаський А.С.
28
25
25
22
27
24

З 1 січня почалася реєстрація бажаючих взяти
участь у зовнішньому незалежному
оцінюванні
знань, яка триватиме до 28
лютого. Оцінювання буде
проводитися з 12 предметів: українська мова та
література (обов’язково),
історія України, російська
мова, хімія, математика,
фізика, біологія, географія,
іноземна мова - англійська,
німецька, французька або
іспанська.
Для тестування абітурієнт може вибрати тільки
п’ять предметів.

“Прямий” телефонний зв’язок проводиться у приймальні громадян облдержадміністрації (каб. №36) з 10.00 до 12.00, Т.Л.Подашевською, В.М.Максименком - з 14.00
до 16.00.
Контактні телефони: 286-84-11; 286-10-06.
Андрій СПАСЬКИЙ,
заступник голови - керівник апарату адміністрації.

ГРАФІК

особистих виїзних прийомів громадян керівниками
райдержадміністрації в населених пунктах району в першому кварталі 2011 року
№ Прізвище, ім’я, по батькові,
посада керівника,
який веде прийом
1

2

4

6

ДОБРЯНСЬКИЙ
Ярослав Вікторович - голова
райдержадміністрації
ГРІНЕНКО Андрій Юрійович перший заступник голови
райдержадміністрації
ГУМЕНЮК
Олександр Миколайович заступник голови
райдержадміністрації
ПРУНЦЕВ
Сергій Євгенійович керівник апарату
райдержадміністрації

січень

Мар’янівка
26.01

В.Карашин
20.01

Кодра
17.01

Липівка
21.01

лютий
Людвинівка
9.02
Пашківка
23.02
Вільне
3.02
Яблунівка
17.02
Грузьке
7.02
Опачичі
21.02
Маковище
4.02
Мостище
18.02

березень
Андріївка
9.03
Борівка
23.02
Гавронщина
3.03
Забуяння
17.03
Королівка
7.03
Лишня
21.03
Копилів
4.03
Комарівка
18.03

Дату проведення виїзного прийому визначає голова села, керівник підприємства за
погодженням з головою райдержадміністрації або його заступниками.
Інформація про кількість відвідувачів, порушені питання і вжиті заходи передається
на другий день після виїзного прийому громадян в юридичний відділ апарату адміністрації для узагальнення.
Сергій ПРУНЦЕВ,
керівник апарату адміністрації.
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ОСНОВНА НАША МЕТА –
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД,
РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ
І ЗВІЛЬНЕНИХ
В 2006 році на виконання Закону України “Про соціальну
адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк”, постанови Кабінету
міністрів України “Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних
установах”, доручення голови Київської облдержадміністрації від 22.03.2006 № 11-22-11873” Про організацію роботи
комісій” при райдержадміністрації відновлена та працює на
громадських засадах спостережна комісія.
Основна мета її - забезпечення прав і свобод осіб, які перебувають на обліку в кримінально – виконавчій інспекції,
контроль за виконанням вимог і рішень по соціальній реабілітації громадян, які відбувають покарання, та звільнених. Використання різних заходів реагування на випадки порушення
прав засуджених та звільнених.
Голова спостережної комісії - заступник голови райдержадміністрації О.М.Гуменюк, заступник голови комісії
- директор районного центру зайнятості В.Д.Халіманчук. До
складу комісії входять: начальник Макарівського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Валентина Олександрівна Васильєва, начальник юридичного відділу
райдержадміністрації Алла В’ячеславівна Дядюра, головний
інженер АТ “Світанок” (за згодою) Іван Анатолійович Жигалко, начальник відділу соціальної роботи районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Валентина Володимирівна Кашуба, директор цегельного заводу (за згодою)
Микола Іванович Лупашко, голова Макарівського районного
відділення Всеукраїнської громадської організації “Громадський контроль” (за згодою) Валентин Васильович Мартинович, спеціаліст першої категорії Макарівської селищної ради
(за згодою) Лариса Степанівна Соломенко, начальник виробничого управління житлово-комунального господарства
(за згодою) Денис Олександрович Стешенко.
Спостережна комісія має “Положення про спостережну
комісію при Макарівській райдержадміністрації”, затверджене
розпорядженням голови адміністрації від 20.03.2007 № 456.
Ми тісно співпрацюємо з працівниками Макарівського відділення Ірпінського МВ КВІ у ДДУ ПВП в місті Києві та Київській
області, з сільськими та селищними радами, з дільничними
інспекторами сектору дільничних інспекторів Макарівського
РВ ГУ МВС України в Київській області, управлінням праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Діяльність спостережної комісії торік була направлена
на захист законних прав та інтересів громадян, звільнених
з місць позбавлення волі, їх соціальної адаптації, вирішення
питань реєстрації, отримання різних довідок та документів
(зокрема - паспортів). Протягом року відбулось 11 засідань
комісії, на яких розглядались питання про соціальну адаптацію громадян, які повернулись з місць позбавлення волі;
про можливість направлення матеріалів засудженого на заміну невідбутої частини покарання у виді виправних робіт на
штраф. На засідання викликались 18 громадян, які повернулись з місць позбавлення волі чи були звільнені від відбування
покарань з випробуванням.
Громадяни, які повертаються з місць позбавлення волі,
засуджені до виправних робіт, звільнені від відбування покарання з випробуванням, часто звертаються до членів комісії
не тільки під час проведення засідань, а й в інші дні, де отримують консультативну, юридичну допомогу.
Громадян до 35 років, які повертаються з місць позбавлення волі, бере під соціальний супровід районний Центр соціальних служб для сім’ї та молоді.
Випадків порушень прав людини, зареєстрованих та розглянутих спостережною комісією щодо засуджених в 2010
році, не було.
Роман ЯЦИК,
головний спеціаліст взаємодії
з правоохоронними органами, оборонної
та мобілізаційної роботи апарату
райдержадміністрації,
секретар спостережної комісії.

ГРАФІК
проведення “прямого” телефонного зв’язку з населенням району
керівництвом райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації на 2011 рік
Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника
Дата Телефон
№
18.01. 5-35-55
1. Прунцев Сергій Євгенійович - керівник апарату
райдержадміністрації
2. Луценко Валентина Іванівна - начальник загального відділу 18.02. 5-12-81
апарату адміністрації
24.03. 5-15-42
3. Гуменюк Олександр Миколайович - заступник голови
райдержадміністрації
4. Карпець Володимир Арсенович - начальник відділу місто- 21.04. 6-00-86
будування, архітектури та розвитку інфраструктури райдержадміністрації
5. Дядюра Алла В’ячеславівна – начальник юридичного відді- 19.05. 5-15-46
лу райдержадміністрації
14.06. 5-26-60
6. Шумак Тетяна Вікторівна - начальник служби у справах
дітей райдержадміністрації
19.07. 6-05-56
7. Гріненко Андрій Юрійович - перший заступник голови
райдержадміністрації
8. Пономаренко Віталій Володимирович - начальник управ- 11.08. 5-11-88
ління агропромислового розвитку
5-12-88
8.09.
9. Підоріна Оксана Володимирівна - начальник відділу
житлово-комунального господарства
14.10. 5-15-48
10. Гартфіль Віктор Омелянович - начальник відділу освіти
райдержадміністрації
11. Факторович Ліна Леонідівна - начальник управління культу- 10.11. 5-13-80
ри та туризму
5-29-88
12. Островська Наталія Миколаївна - державний адміністратор 8.12.
“Прямий” телефонний зв’язок проводиться з 14.00 до 16.00.
Сергій ПРУНЦЕВ,
керівник апарату адміністрації.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ТЕТЯНА ТУРЯНИЦЯ: “ЗАКОНОПРОЕКТОМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

ОДНИМ
АБЗАЦОМ

БУДЬ-ЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ У ВИПЛАТІ ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ
ПЕНСІОНЕРАМ, ЗА ВИНЯТКОМ НОВОПРИЗНАЧЕНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕНСІЙ”
– Тетяно Олексіївно, ви, певне, згодитеся
зі мною в тому, що пенсійна реформа отримала неоднозначну думку в суспільстві. Цей
крок, який, як стверджує Уряд, необхідний,
у багатьох викликав побоювання. Чи не призведе впровадження реформи до зниження
добробуту пенсіонерів?
– Уже упродовж нинішнього року згідно із
Законом «Про державний бюджет України на
2011 рік» поетапно - чотири рази - будуть підвищуватися пенсійні виплати окремим категоріям
осіб. Йдеться, зокрема, про розміри підвищень
до пенсій ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, додаткову пенсію особам, постраждалим унаслідок чорнобильської
катастрофи, державну соціальну допомогу на
догляд, надбавки до пенсій донорам, а також
про розміри мінімальних пенсійних виплат, у
тому числі шахтарям. Будуть збільшені й надбавки до пенсій за понаднормовий стаж, які обчислюються, виходячи з розміру прожиткового
мінімуму. Якщо узагальнити, то поетапно підвищуватимуться ті пенсійні виплати, розмір яких
залежить від величини прожиткового мінімуму.
Також законопроектом не передбачено
будь-яких обмежень у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам, за виключенням новопризначених спеціальних пенсій. Та й виплата трудових
пенсій їм буде здійснюватися в повному обсязі,
незалежно від розміру отримуваної зарплати.
До того ж механізм перерахунку пенсій для
працюючих пенсіонерів збережено. Пенсіонер,
який після призначення пенсії продовжуває
працювати, через два роки матиме право на
черговий перерахунок.
- І все ж нинішній прожитковий мінімум,
до якого дотягують мінімальну пенсію, не забезпечує існування пенсіонера, якщо він вийде на пенсію і не буде працювати. Як держава буде допомагати в цьому випадку?
- За наявності мінімально необхідного стажу (для жінок - 30 років, для чоловіків - 35 років)
розмір пенсії не може бути меншим прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За кожний рік страхового стажу понад 30
та 35 років встановлюється доплата у розмірі 1
відсотка мінімального розміру пенсії за віком.
Крім того, прожитковий мінімум зростатиме
і кожного разу розмір пенсії буде переглядатися
в сторону збільшення.
– Серед основних змін, що внесені в законопроект, є підвищення пенсійного віку
жінок. Що пропонує реформа?
– Пропонується розпочати десятирічний
етап збільшення пенсійного віку для жінок з 55
до 60 років на 6 місяців кожного року. Як компенсатор на період підвищення віку пенсія жінок
буде збільшуватися на 2,5% за кожні півроку. За
десять років розмір пенсії може зрости максимально на 2,5 відсотка.
- За скільки років заробіток треба буде
брати тим, хто виходитиме на пенсію? Чи
зберігається правило, що майбутній пенсіонер за бажанням може виключати із розрахунку заробіток за «невдалі» роки і в якому
саме обсязі?
- Для обчислення пенсії враховуватиметься
заробітна плата за весь період за даними персоніфікації. При цьому передбачається зберегти нині існуючі правила «оптимізації» заробітку
і навіть деяким чином розширити їх. Мінімально необхідний страховий стаж для одержання
пенсії за віком буде підвищено з 5 до 15 років.

Для призначення пенсії братиметься розмір середньої заробітної плати за 3 календарні роки,
що передують року звернення за призначенням
пенсії. Страховий стаж для призначення пенсії
за віком у мінімальному розмірі підвищується
для жінок з 20 до 30 років та для чоловіків з 25
до 35 років.
– Як проводитиметься перерахунок пенсії?
– Із середньої заробітної плати, з якої призначено (перераховано) пенсію. Якщо це працюючий пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, то розраховувати на перерахунок він
може тільки після досягнення пенсійного віку.
- Як саме змінюється база розрахунку
надбавки за понаднормовий стаж? Якою,
починаючи з 2011 року, буде вартість одного року понаднормативного стажу при призначенні трудових і спеціальних пенсій?
- Доплата за понаднормовий стаж роботи
встановлюється у розмірі 1 відсотка основного
розміру пенсії, але не більше 1 відсотка мінімального розміру пенсії за віком. При обчисленні спеціальних пенсій на сьогодні відсутнє таке поняття,
як доплата за понаднормовий стаж. Ця норма залишається і після 1 січня 2011 р. Вартість одного
року стажу становить 1,35 відсотка.
- Якщо нормативний стаж для призначення пенсій за віком збільшиться на 10
років, на ці ж 10 років зменшиться понаднормовий стаж, що зумовлює виплату відповідних надбавок. Тож розмір надбавок
для пенсіонерів буде суттєво зменшено.
Наскільки це справедливо?
- Закон не має зворотної дії. Зазначена норма поширюватиметься лише на пенсії, які вперше будуть призначатися після набрання чинності новим законом. Раніше призначені пенсії
виплачуватимуться у встановлених розмірах,
без будь-яких обмежень.
- Пенсії вчителів, лікарів, працівників
культури — чи будуть зміни?
- Наразі працівники бюджетної сфери (працівники освіти, охорони здоров’я, культури)
мають право на призначення пенсії за вислугу
років за наявності вислуги від 25 до 30 років, незалежно від віку.
Передбачається підвищити престижність
роботи працівників бюджетної сфери шляхом
виплати їм одноразової грошової допомоги при
виході на пенсію як державним службовцям - у
розмірі 10 призначених місячних пенсій.
Всі запропоновані зміни для працівників бюджетної сфери жодним чином не стосуються
вже призначених пенсій. Пенсії, що були призначені до набрання чинності законопроектом,
виплачуватимуться у тих самих розмірах, без
будь-яких змін. Крім того, законопроектом збережено право на пенсію за вислугу років, тобто
за наявності 25 років спеціального стажу призначається пенсія незалежно від віку.
– Тетяно Олексіївно, яку позицію ухвалено щодо скорочення надвисоких пенсій? Чи
торкнеться це тих, хто оформив пенсію до
2011 року?
- Пропонується встановити максимальний
розмір пенсії на рівні 12 розмірів прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
виходячи із розміру прожиткового мінімуму на
грудень 2010 року (734 грн.), це становить 8808
грн. У 2011 році обмеження розміру пенсії стосуватиметься приблизно 400 осіб, які вийдуть
на пенсію вперше.

Закон зворотної дії не має, тому обмеження
пенсій максимальним розміром не стосується
тих пенсіонерів, які оформили пенсію до 2011
року.
- Чи є відмінність у тому, яким чином обмежуватимуть розмір спеціальних пенсій і
трудових?
- Обмеження пенсій максимальним розміром стосується всіх категорій пенсіонерів, незалежно від того, за нормами якого закону їм
призначено пенсію.
- Чи зберігається в нинішньому вигляді
механізм призначення спеціальних пенсій?
- Передбачається встановити досить суттєві обмеження для спеціальних пенсій (народні депутати, судді, працівники Національного банку України, митної служби, наукові
працівники, журналісти державних та комунальних засобів масової інформації тощо).
Зокрема, їх стосуватиметься: встановлення
максимального розміру пенсії на рівні 12 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність; збільшення до 5 років періоду, за
який їм враховується заробітна плата для обчислення пенсії; зниження з 90 до 80 відсотків
заробітної плати, яка є підставою для призначення пенсії. А також їм виплата спеціальних
пенсій при продовженні роботи проводитиметься у розмірі трудової пенсії.
- Більш детальніше про це.
- Виплату спеціальних пенсій (державним
службовцям, науковим працівникам, депутатам,
працівникам органів прокуратури та суду органів місцевого самоврядування тощо) за період
роботи передбачається здійснювати у розмірі
трудової пенсії. Після звільнення з роботи виплата пенсій здійснюється у розмірах, визначених спеціальними Законами. Особам, які мають
право на пенсію зі зниженням пенсійного віку
(чорнобильці, шахтарі), спеціальні пенсії будуть
призначатися лише при досягненні загальновстановленого пенсійного віку, а до цього часу в
розмірі – визначеному за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
- Чому реформа не торкнеться тих, хто
вже пішов на заслужений відпочинок, особливо тих, хто отримує по 50 тис. грн?
- Згідно із Конституцією України (стаття 22)
при прийнятті нових законів або внесенні змін
до чинних не допускається звуження змісту та
обсягу існуючих прав і свобод. Зважаючи на це,
пенсії, що були призначені до набрання чинності
новим законом, виплачуватимуться у розмірах,
які не можуть бути нижче від вже встановлених.
У той же час передбачається, що пенсії, які перевищують встановлений максимальний розмір, не будуть індексуватися або підвищуватись
у випадках, передбачених законодавством, до
того часу, коли їх розмір відповідатиме максимальному.
- Чому майбутні пенсіонери поставлені в
невигідні умови порівняно з нинішніми?
- Дійсно, після прийняття закону раніше призначені пенсії виплачуватимуться в розмірах, які
не можуть бути нижче від раніше встановлених.
Проте нові пенсії призначаються з більш високого показника середньої заробітної плати і вже
сьогодні перевищують раніше призначені пенсії
на 70%.
- Дякую за інтерв’ю.
Анна СУХЕНКО.

” Згідно Закону «Про
державний бюджет на 2011
рік» з 1 січня нинішнього
року зросла мінімальна
зарплата з 922 грн. до 941
грн. та мінімальна пенсія з
734 грн. до 750 грн.
” Підвищилася матеріальна допомога за народження дитини:
- за 1-у дитину – 22 прожиткові мінімуми, або 17952
грн. (було 12240 грн);
- за 2-у дитину – 45
прожиткових
мінімумів,
або 36720 грн. (було 25000
грн);
- за 3-ю і наступних
дітей – по 90 прожиткових мінімумів, або 73440
грн. При цьому 7344 грн.
виплатять зразу, а інші
виплати
рівномірними
платежами будуть виплачувати 12 місяців для однієї дитини і 36 місяців для трьох і більше.
” Упродовж 5 років малий бізнес України буде
звільнений від сплати ПДВ
і податку на прибуток.
Стосується це, правда,
не всіх бізнесменів: щоб
отримати податкові канікули, підприємство повинно мати доходи не більше 3 млн.грн., а заробітна
плата кожного працівника
не може бути нижчою двох
мінімальних зарплат.
” Цьогоріч вирішили майже вдвічі скоротити держзамовлення на незатребувані спеціальності.
Для отримання рівня
фахівця і магістра рекомендується залишити 90%
випускників-бакалаврів
(з них лише 30% зможуть
стати магістрами). Як планують у Міністерстві освіти, скорочення безкоштовних місць стосуватиметься
усіх спеціальностей. Проте
«перевага» надаватиметься «модним» спеціальностям — юристам, економістам, менеджерам. Адже
сьогодні цих фахівців —
надлишок. Що стосується
технічних спеціальностей,
яких нині потребує країна,
освітяни обіцяють аналізувати ситуацію в кожному
регіоні.

МАЙБУТНЄ ШКОЛИ — ЗА «РОСТКОМ»
Світ вступив у такий етап історичного розвитку, однією з характерних рис якого є зміни, котрі докорінно відрізняються від тих, що були
в минулому. Майбутнє світу - в навчанні. Місія школи полягає в тому,
щоб змінити життя учнів і виховати
громадян, які зможуть жити і продуктивно працювати в суспільстві,
що стає все динамічнішим і складнішим. Саме тому педагогічний
колектив Макарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 свою
діяльність спрямовує на реалізацію
основних положень Національної
доктрини розвитку освіти України в
XXI столітті, впровадження Державних стандартів початкової, базової і
повної загальної середньої освіти,
оновлення
навчально-виховного
процесу через ефективне застосування досягнень педагогічної
науки й практики, ефективне впровадження інноваційних технологій,
апробацію сучасних підручників та
навчальних посібників.
П’ятий рік школа працює за
науково-педагогічним
проектом
«Росток».
Координує цю роботу учитель
початкових класів, керівник методичного об’єднання, вчитель
вищої кваліфікаційної категорії

Л.Г.Суходольська. Усі педагоги початкових класів пройшли навчання
та отримали сертифікати на право
викладання предметів за експериментальною програмою. Сьогодні
за нею учні молодших класів вивчають предмети «Математика» та
«Українська мова».
Завдяки турботі райдержадміністрації та методкабінету районного
відділу освіти стала наша школа з
2007 року експериментальним навчальним закладом регіонального
рівня з упровадження цього проекту. З минулого року при школі
працює творча група педагогів
району. Нещодавно на базі школи
відбулося чергове її засідання. Відкрила його методист відділу освіти Н.М.Українець, яка зупинилася
на діяльнісному підході в роботі за
програмою «Росток», що дає змогу
організувати навчально-виховний
процес через творчу діяльність
учнів у межах кожного навчального
предмету. Такий підхід обумовлено великою потребою дати учням
радість від навчання для постійної
підтримки у них глибокої зацікавленості в навчальній праці. Творчі
педагоги відвідали майстер-клас з
математики, проведений учителем
3-А класу С.А.Левковською. Керів-

ник творчої групи Л.Г.Суходольська
проаналізувала результати інноваційного пошуку за п’ять років
роботи (діагностичні дані, їх порівняння з попередніми), зробивши
висновок, що учні класів, які навчаються за програмою «Росток»,
вчаться швидко і легко набувати
нових знань, використовувати їх
у повсякденному житті в різних
ситуаціях.
Науково-педагогічний
проект сприяє розвитку швидкого
запам’ятовування прочитаного або
почутого. Учні цих класів знають багато про події, проблеми, про які їх
однолітки і не здогадуються. Уміння
розв’язувати складні задачі, що потребують розумових зусиль, краще
розвинуто в учнів, які навчаються
за програмою «Росток», аніж в учнів
старших класів, навіть у дорослих.
Серед учнів четвертого, п’ятого
класів найбільше переможців Всеукраїнського природничого конкурсу «Колосок» та Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».
Загалом, аналізуючи результати інноваційного пошуку, можна
стверджувати: цілеспрямована робота на розвиток особистості приносить відчутні результати. Кожен
член учнівського колективу виявляє
здобутки, що є черговим кроком у

психічному, фізичному, духовному
розвитку. Більшість учнів уміють
працювати самостійно у незнайомих умовах, знаходити шляхи
виходу із складних ситуацій, формулювати в мовленні ці шляхи, застосовувати вже здобуті знання
як основу для оволодіння новими.
У школярів - значний прогрес в
умінні аналізувати, систематизувати, класифікувати, порівнювати. Здійснення навчання за новою
технологією значно активізує дітей, спонукає їх до самостійної
навчально-пізнавальної діяльності.
Вони усвідомлено будують свою
діяльність і оцінюють її результати.
Кожна дитина відповідно до своїх
здібностей вибирає «свій максимум», який дає можливість завжди
досягти успіху. Навчання, в якому
реалізується принцип варіативності, знімає в учнів страх перед
помилкою, учить сприймати невдачу не як трагедію, а як сигнал
до виправлення ситуації. Ми переконалися, що навчання за програмою «Росток» зводить до мінімуму
такі негативні явища, як питання
дисципліни на уроці та конфліктні
ситуації; виховує почуття колективізму, відповідальності, взаємоповаги. Навіть зовсім не підготовлені

до школи учні, завдяки цій програмі, успішно засвоюють навчальний
матеріал і не втрачають інтересу до
навчання. А якщо батьки майбутніх першокласників не завжди виявляють бажання навчати дітей за
програмою, то тільки через страх
перед труднощами та тим, що потрібно закупити підручники і зошити за власні кошти, але батьки
учнів, які навчаються за програмою
«Росток», відзначають високий ріст
загального розвитку, інтерес до
навчання, самостійність у роботі,
гордяться рівнем освіти власних
дітей. І нічого дивного у цьому немає, адже гордість приходить тільки після клопіткої праці. А світові,
який так швидко змінюється, має
відповідати освіта, здатна постійно урізноманітнюватися, щоб відігравати роль своєрідної «машини
часу», форпосту майбутнього, в
якому людина житиме в гармонії
з природою та собою. Лише тоді
майбутнє буде таким, яким ми його
уявляємо. І комплексна програма
розвитку дітей «Росток» - це ключ
до школи майбутнього.
Галина БІЛИМ,
директор
Макарівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів №3.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
П`ятниця, 14 сiчня
УТ-1

8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 “Легко бути жiнкою”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
11.55 “Надвечiр`я”.
12.30 Х/ф “Червоне i чорне”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Х/ф “Лiтня подорож до
моря”.
17.00 Магiстраль.
17.20 Ян Табачник. “Честь маю
запросити...”.
20.15 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чол.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Фольк-music. Старий
Новий рiк.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1

1+1

6.15 Т/с “Янгол-охоронець”.
7.00 “Легенди Ретро FM”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Старi пiснi про головне”.
14.10 Т/с “Таке життя”.
15.10 Комедiя “Весiлля на
Рiздво”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Сiмейнi драми”.
18.30 “Не бреши менi”. “Мати
пiдозрює, що у сiм`ї є
злодiй”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Бойовик “Мiцний
горiшок”.
22.45 Бойовик “Пипець”.
0.55 Трилер “Приманки”.
2.30 Мелодрама “Iлюзiонiст”.
4.10 Т/с “Монте-крiсто”.
5.50 “Сiмейнi драми”.

* * *

УТ-1

21.45 Х/ф “Ветеринар”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Х/ф “Ветеринар”.
23.40 Ера здоров`я.
0.10 З новим роком!
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Х/ф “Ветеринар”.
3.15 Чоловiчий клуб.
Бокс. Турнiр серед
професiоналiв.
4.25 Фестиваль “Цирк майбутнього”.
5.25 “Надвечiр`я”.

1+1

6.35 М/ф: “Малюк та Карлсон”,
“Карлсон повернувся”.
7.20 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Свiт навиворiт”.
11.00 “Шiсть кадрiв”.
12.00 “Велике перевтiлення”.
12.50 “Анатомiя слави”.
13.35 “Шiсть кадрiв”.

Недiля, 16 сiчня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.40 З новим роком.
7.20 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля-моя
власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це? Новорiчний подарунок.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок.
11.05 Квартира-2011.
13.00 Шеф-кухар країни.
13.55 Ближче до народу.
14.20 В гостях у Д. Гордона.
С.Жигунов, ч. 2.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чол.)
16.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiн.)
18.10 Спiває Йосип Кобзон.
19.15 Кумськi байки.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Х/ф “Ветеринар”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00 Х/ф “Ветеринар”.
23.30 Автодрайв.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.10 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
2.05 Х/ф “Ветеринар”.

1+1

6.00 М/ф: “Гидке каченя”,
“Вiннi-Пух”.
6.55 “Легенди Ретро FM”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
12.15 “Розкiшне життя”.
13.15 “Мiняю жiнку 2”.
14.50 Мелодрама “Будинок iз
сюрпризом”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Комедiя “Кавказька полонянка”.
21.55 “Свiтське життя”.
22.45 Комедiя “Весiлля на
рiздво”.
0.35 Комедiя “Квiтка тисяча i
однiєї ночi”.

понеділок, 17 січня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Ревiзор.
12.55 Право на захист.
13.15 Темний силует.
13.30 Х/ф “Гори, гори, моя зiрко”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Нащадки.
16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Ян Табачник. “Життя на
бiс”.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
21.50 Шеф-кухар. Вечеря.
22.05 Красиво.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.

2.20 Т/с “В останню мить”.
3.00 “Судовi справи”.
3.40 Знак якостi.
4.10 Позаочi.
4.55 Т/с “До смертi 3”.

ICTV

9.30 Надзвичайнi новини.
10.15 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Уральськi пельменi.
15.00 Т/с “Даїшники”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Шибайголова”.
21.20 Х/ф “Спiвучасник”.
0.00 Х/ф “Чужий квиток”.
2.00 Факти.
2.40 Т/с “Бостонське правосуддя 5”.
3.25 Т/с “Згiдно iз законом”.

4.10 Т/с “Мене звуть Ерл 4”.

СТБ

8.30 Х/ф “Гусарська балада”.
10.30 Х/ф “Я не повернуся”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Я не повернуся”.
20.00 “Смiшнi люди”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Ширлi-Мирлi”.
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Старий Новий рiк”.

НОВИЙ КАНАЛ

9.00 Т/с “Курсанти”.
11.20 Х/ф “Тимчасово вагiтна”.
13.15 Т/с “Батьковi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.35 Син за батька.
20.35 Iнтуїцiя.
21.40 Т/с “Воронiни”.
22.45 Очевидець.

23.40 Репортер.
0.10 Х/ф “Техаська рiзанина
бензопилою”.
1.50 Т/с “Колишня”.

УКРАЇНА

9.00 Т/с “Шахта”.
10.00 Т/с “Петля”.
11.00 Т/с “Кохання та iншi
дурощi”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Охоронець 2”.
20.20 Т/с “Шахта”.
22.20 Х/ф “Малахольна”.
0.25 Х/ф “Найманцi”.
2.15 “Граєш або не граєш”.
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.30 Подiї.
4.00 Критична точка.

2.55 Х/ф “Гори, гори, моя зiрко”.
4.30 “Свiт для молодих”.

“1+1”

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Шiсть кадрiв”.
11.40 Комедiя “Чому нi”.
13.35 “Велике перевтiлення”.
14.20 “Розкiшне життя”.
15.15 Х/ф “Тариф Новорiчний”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.45 Комедiя “Кавказька полонянка”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Гарячi новини”.
22.20 Т/с “Маргоша 3”.
23.20 “ТСН”.
23.35 “Шiсть кадрiв”.
0.00 Комедiя “Квiтка тисяча i
однiєї ночi”.
2.20 Т/с “Маргоша 3”.
3.10 Т/с “Монте-крiсто”.

ІНТЕР

6.15 “Формула кохання”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Останнiй секрет
майстра”.

14.00 Бойовик “Мiцний
горiшок”.
16.40 Комедiя “Тариф
Новорiчний”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Будинок iз
сюрпризом”.
23.45 “Легенди Ретро FM”.
2.35 Бойовик “Пипець”.
4.20 Т/с “Монте-крiсто”.

ІНТЕР

6.00 Х/ф “Пригоди Шарк-боя
i Лави”.
7.20 “Городок”.
8.15 “Формула кохання”.
9.10 “Позаочi”.
10.10 М/с “Маша i ведмiдь”.
10.20 Х/ф “Золота подорож
Синдбада”.
12.25 Х/ф “Двi iсторiї про
кохання”.
14.25 Х/ф “Зимова вишня”.
16.10 “Найрозумнiший”.
17.55 Х/ф “Зворотний шлях”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Надбання республiки”. К.
Меладзе.
2.50 Трилер “Приманки”.
4.20 Т/с “Монте-крiсто”.

ІНТЕР

6.00 М/ф.
6.55 “Найрозумнiший”.
8.25 “Таємницi Тихого океану”.
9.30 “Школа лiкаря Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
10.45 Х/ф “Битва титанiв”.
13.05 Х/ф “Пес-Барбос i
незвичайний крос. Самогонники”.
13.40 Х/ф “Нiжна зима”.
17.50 Х/ф “Остання
репродукцiя”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Остання
репродукцiя”.
23.00 Х/ф “Кохання за правилами... i без”.
1.20 Х/ф “Коматозники”.
3.10 “Подробицi тижня”.
3.55 “Таємницi Тихого океану”.

ICTV

5.45 Факти.
6.05 Х/ф “Чужий квиток”.
7.55 “Смак”.
8.40 Анекдоти по-українськи.
11.00 Т/с “Боєць”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
13.55 “Судовi справи”.
14.45 Т/с “Спецкор вiддiлу
розслiдувань”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.05 Т/с “Завжди говори “Завжди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.25 Т/с “Знахар”.
23.15 “Аїда Ведiщева. “Десь на
бiлому свiтi...”
0.10 День Дакара.
0.15 Х/ф “У мережах павутини”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 “Майстри iлюзiй”.
3.10 Т/с “В останню мить”.
3.55 “Знак якостi”.
4.20 Х/ф “У мережах павутини”.

ІСТV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.40 Свiтанок.
7.25 Дiловi факти.
7.40 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
10.35 Т/с “Солдати 15”.
11.40 Анекдоти по-українськи.
12.05 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.

23.15 Х/ф “Хлопчики-дiвчатка”.
1.10 Х/ф “Аферисти”.
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Т/с “До смертi 3”.
3.35 Х/ф “Золота подорож
Синдбада”.

ICTV

4.55 Факти.
5.25 Х/ф “H20”.
6.55 Real Comedy.
7.25 Козирне життя.
8.00 Х/ф “Електра”.
10.00 “Смак”.
10.30 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.25 Квартирне питання.
12.40 Х/ф “Шибайголова”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф “Стирач”.
22.55 Х/ф “Спiвучасник”.
1.30 Голi i смiшнi.
2.35 Х/ф “Електра”.
9.00 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
9.25 Квартирне питання.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.45 Наша Russia.
14.05 Х/ф “Стирач”.
16.40 Велика рiзниця.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти.
19.00 Х/ф “Вiдставник”.
20.55 Х/ф “Вiдставник 2: Своїх
не кидаємо”.
22.55 Голi i смiшнi.
0.15 Х/ф “Мамонт”.
2.00 Iнтерактив. Тижневик.
2.15 Т/с “Довiрся менi”.

СТБ

5.25 М/ф.
7.05 Х/ф “Веселi хлоп`ята”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.05 “Х-фактор. Невiдома
версiя”.
14.00 Х/ф “Подорож у
закоханiсть”.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Х/ф “Вiдставник”.
15.20 Х/ф “Вiдставник 2: Своїх
не кидаємо”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Даїшники”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Свобода слова.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.50 Спорт.
2.05 Провокатор.
3.30 Факти.
4.05 Свобода слова.

СТБ

6.10 Д/ф.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.40 Х/ф “Вечiрня казка”.
11.50 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.50 “Давай одружимося”.
16.50 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
17.50 “Вiкна-Новини”.
18.00 “Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”.
1.25 “Вiкна-Спорт”.
1.35 “Бiзнес+”.
1.40 Х/ф “Кожного вечора об
одинадцятiй”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.

СТБ

5.30 М/ф:
6.45 Х/ф “Вусатий нянь”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.15 М/ф: “Бобик в гостях у
Барбоса”, “Вiннi-Пух”.
11.55 Концерт М. Задорнова
“Сандiрiбурiндi бабаясми
ха-хаясi”.
13.50 Х/ф “Ширлi-Мирлi”.
16.50 “Смiшнi люди”.
19.00 “Х-фактор. Невiдома
версiя”.
20.45 Х/ф “Подорож у
закоханiсть”.
22.55 Х/ф “Чужi душi”.
0.40 Х/ф “Гусарська балада”.
2.20 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Х/ф “Тимчасово вагiтна”.
7.25 Аналiз кровi.
8.00 Ексклюзив.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
16.10 “Зоряне життя. Вiтчими
зiрок”.
17.05 “Моя правда. Йосип
Кобзон”.
18.00 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.50 Х/ф “Вечiрня казка”.
22.55 Т/с “Доктор Хаус”.
2.15 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
3.00 Х/ф “Вусатий нянь”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.20 М/с “Дональд Дак”.
9.45 Даєш молодь.
10.40 М/ф “Дорога на Ельдорадо”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.20 Х/ф “Матриця: Перезавантаження”.
19.20 Х/ф “Матриця:
Революцiя”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Т/с “Курсанти”.
11.30 Х/ф “Мiстер Магу”.
13.20 Т/с “Татусевi дочки”.
14.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Живий до запитання 2”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.05 Т/с “Воронiни”.
22.05 Новий погляд “Вiчна
молодiсть”.
23.05 Очевидець.
0.00 Репортер.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Новий погляд “Вiчна
молодiсть”.
1.30 Очевидець.
2.20 Т/с “Колишня”.

УКРАЇНА

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Шахта”.
11.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросердне зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя”.
19.00 Подiї.

4.40 Т/с “Кохання та iншi
дурощi”.
5.25 Срiбний апельсин.

НТН

9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
9.50 Т/с “Закон i порядок”.
10.40 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
11.30 Т/с “Мiс Марпл”.
13.35 Т/с “Iнструктор”.
14.30 Т/с “Крiт 2”.
15.40 Х/ф “Дежа вю”.
17.30 Х/ф “Випадковий запис”.
19.00,21.30,0.00,3.15, 5.20
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Iнструктор”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 “Щоденники Дакара 2011”.
0.40 Т/с “Мiс Марпл”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.40 “Легенди бандитської
Одеси”.

* * *

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

Субота, 15 сiчня
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Крок до зiрок.
7.20 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
8.00 Ера здоров`я.
8.25 М/ф.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
10.00 Кумськi байки.
11.45 Магiя Цирку.
13.30 Х/ф “Червоне i чорне”.
14.40 Наша пiсня.
15.15 В гостях у Д. Гордона. С.
Жигунов, ч. 1.
16.05 Спiває Муслiм Магомаєв.
17.20 Золотий гусак.
17.55 Контрольна робота.
18.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiн.)
19.45 Чоловiчий клуб.
Бокс. Турнiр серед
професiоналiв.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Свiт спорту.

ІНТЕР

9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.15 Т/с “Останнiй секрет
майстра”.
11.15 Т/с “Боєць”.
12.10 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Спецкор вiддiлу
розслiдувань”.
16.10 Т/с “Здрастуй, мамо!”
17.05 Т/с “Завжди говори “Завжди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.30 Ювiлейний концерт Надiї
Бабкiної.
23.45 “День Дакара”.
23.50 Х/ф “П`ятниця 12-е”.
1.25 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Т/с “До смертi 3”.
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10.05 Х/ф “Принцеса”.
12.00 Файна Юкрайна.
13.10 Даєш молодь.
14.15 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 М/ф “Дорога на Ельдорадо”.
18.50 Х/ф “Матриця”.
21.40 Х/ф “Матриця: Перезавантаження”.
0.40 Спортрепортер.
0.45 Х/ф “Нiхто не знає про
секс”.
2.50 Т/с “Колишня”.

УКРАЇНА

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Х/ф “Пригоди Електронiка”,
1 с.
8.35 Ласкаво просимо.
9.35 Без ГМО.
10.00 Т/с “Кохання та iншi
дурощi”, 27 с.
11.00 Х/ф “Малахольна”.
13.00 Т/с “На вiстрi ножа”, 1
i 2 с.
15.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”,
8 i 9 с.
18.00 Х/ф “Якби я тебе кохав”.
20.10 Т/с “Глухар”, 17 i 18 с.
22.10 Файна Юкрайна Best.
22.35 “Красунi”.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Фантоми”.
1.40 Т/с “Колишня”.

УКРАЇНА

6.00 Срiбний апельсин.
6.20 Х/ф “Пригоди
Електронiка”.
9.00 Х/ф “Двiчi в одну рiчку”.
11.00 Т/с “Глухар”, 17 i 18 с.
13.00 Т/с “На вiстрi ножа”, 3
i 4 с.
15.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
18.00 Т/с “Я - охоронець”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Я - охоронець”.
22.20 Х/ф “Тато”.
1.10 Х/ф “Якби я тебе кохав”.
3.00 Х/ф “Пригоди
Електронiка”.
5.10 Срiбний апельсин.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 “Легенди бандитської
Одеси”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.20 М/ф “Казка про попа та
наймита його Балду”.
19.20 Т/с “Охоронець 2”.
21.15 Т/с “Лiгво змiя”.
22.15 Х/ф “Скарб Амазонки”.
0.20 Т/с “Любов на вiстрi ножа”.
3.30 Подiї.
4.00 Критична точка.
4.40 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
5.25 Срiбний апельсин.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Гидке каченя”.
6.40 Х/ф “Каїр-2” викликає
“Альфу”.
8.20 “Правда життя”. Анатомiя
страху.
8.50 “Щоденники Дакара 2011”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
9.50 Т/с “Закон i порядок”.
10.40 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
11.30 Х/ф “Сутичка”.
13.25 Т/с “Iнструктор”.
14.25 Т/с “Крiт 2”.
15.30 Х/ф “Бiлий вибух”.
16.55 Х/ф “Гладiатор за наймом”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Iнструктор”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Щоденники Дакара 2011”.
0.40 Х/ф “Людина-личинка”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.00 “Свiдок”.
3.25 “Легенди бандитської
Одеси”.

22.10 Х/ф “Двiчi в одну рiчку”.
0.10 Х/ф “Сайд-степ”.
2.15 Х/ф “Найманцi”.
3.50 Х/ф “Пригоди Електронiка”.
5.00 Срiбний апельсин.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф.
6.55 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.00 “Вайп Аут”.
9.15 “Щоденники Дакара 2011”.
9.35 Т/с “Подруга особливого
призначення”.
11.30 “Речовий доказ”. Свiт
розпусти.
12.00 Х/ф “Каїр-2” викликає
“Альфу”.
13.30 Х/ф “Дежа вю”.
15.35 Х/ф “Випадковий запис”.
17.10 Т/с “Каменська 5”.
19.00 Х/ф “Цiна божевiлля”.
21.10 Х/ф “Хоттабич”.
23.00 Х/ф “Розплата 2”.
1.00 “Щоденники Дакара 2011”.
1.15 Х/ф “Породження пекла”.
2.50 Т/с “Пiтбуль”.
4.20 “Легенди бандитської Одеси”.
8.50 М/ф “Казка про мертву
царiвну й про сiмох
богатирiв”.
9.20 М/ф “Василина Микулiвна”.
9.45 Т/с “Каменська 5”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Кiнець абвершколи
“Орiон”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
13.30 “Щоденники Дакара
2011”.
13.40 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.15 Х/ф “Цiна божевiлля”.
17.20 Х/ф “Хоттабич”.
19.00 Х/ф “Замiна”.
21.15 Х/ф “Прихована загроза”.
23.00 Х/ф “Людина-личинка”.
0.50 “Щоденники Дакара 2011”.
1.00 Х/ф “Розплата 2”.
2.35 Т/с “Пiтбуль”.
4.05 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.25 “Речовий доказ”.
5.05 “Агенти впливу”.
5.35 “Правда життя”.

АНОНС

СТБ. 9.40 “Вечiрня
казка”. (Росiя, 2007р.)
Мелодрама. Антон,
багатий бiзнесмен, один
виховує сина. Але Даня
рiдко бачить вiчно зайнятого батька i, позбавлений до того ж материнської ласки, вимушений
вiртуально спiлкуватися
з ведучою передачi
“Вечiрня казка”, привабливою “тiткою Машею”.
I ось - о, диво! Батько випадково знайомиться
з телеведучою Машею
Пчолкiною. Виникає взаємна симпатiя, подальшi
плани. Антон, завзятий
альпiнiст, вiдправляється
в гори. Несподiвано в
горах сходить лавина i
експедицiя Антона пропадає безвiсти. Тут же
оголошується i колишня
дружина - дiлити спадок...
Режисер: Ю. Стицьковський.
У ролях: А. Дедюшко,
Р. Мянник, С. Низовська,
С. Чернишкова, О. Булдаков.

Макарівські вісті
вісті
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Вівторок, 18 січня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Хай щастить.
12.35 Персона.
13.10 Наша пiсня.
13.45 Х/ф “Заради декiлькох
рядкiв”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 Герой дня.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Ян Табачник. “Честь маю
запросити...”.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
21.50 Шеф-кухар. Вечеря.
22.05 Красиво.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Чоловiк
iз тяжкими травмами”.
11.55 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
12.55 Т/с “Таке життя”.
13.55 “Шiсть кадрiв”.
14.50 Бойовик “Гарячi новини”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”.
“Неповнолiтня дочка
зв`язалася iз 47-рiчним”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку”.
21.10 Т/с “Iнтерни”.
22.15 Т/с “Маргоша 3”.
23.15 “ТСН”.

середа, 19 січня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00 Новини.
6.10 ,7.05,8.05,0.10 Спорт.
6.20,6.35,23.15,23.35 Вертикаль
влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
7.50,8.30 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40 Кориснi поради.
9.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона. С.
Жигунов.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Крок до зiрок.
13.20 Х/ф “Таємниця “Чорних
дроздiв”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30,19.25,21.45,23.50 Погода.
15.35,5.05 Т/с “Зона”.

16.20 Нащадки.
16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 Герой дня.
19.00 Про головне.
19.40 Ян Табачник. “Честь маю
запросити...”.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Свiт спорту.
21.50 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,23.30 Пiдсумки.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.55 ТелеАкадемiя.

КАНАЛ “1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 Снiданок
з “1+1”.
10.00,17.30 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Дочка не
приймає батькової партiї”.

четвер, 20 січня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05, 6.30,7.00,7.30,8.00
Новини.
6.10,7.05,8.05 Спорт.
6.20,6.35 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
8.15 Огляд-преси.
8.40,0.50 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до
Я. Святi мiсця.
13.00 Кордон держави.
13.15 Х/ф “Гарячий снiг”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,5.05 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.55 Т/с “Сусiди”.

18.00 Герой дня.
19.00 Про головне.
19.40 Ян Табачник. “Честь маю
запросити...”.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Шеф-кухар. Вечеря.
22.00 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
1.50 ТелеАкадемiя.

УТ-1

3.35 Т/с “В останню мить”.
4.15 Знак якостi.
4.45 “Судовi справи”.

6.15 “Аїда Ведiщева. “Десь на
бiлому свiтi...”
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Останнiй секрет
майстра”.
11.00 Т/с “Боєць”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Спецкор вiддiлу
розслiдувань”.
16.10 Т/с “Здрастуй, мамо!”
17.05 Т/с “Завжди говори “Завжди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.30 Т/с “Знахар”.
23.15 “Прокляття скiфських
курганiв”.
0.20 Х/ф “Гра на виживання”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.50 “Майстри iлюзiй”.

5.50 Факти.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.15 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Уральськi пельменi.
15.20 Т/с “Даїшники”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Даїшники”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Українська мрiя.
23.55 Уральськi пельменi.
1.25 Надзвичайнi новини.

11.55 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
12.55 Т/с “Таке життя”.
13.55 “Грошi”.
14.55,17.25 “Шiсть кадрiв”.
15.05,23.50 Комедiя “Сусiд”.
17.00,19.30,23.25,2.25 “ТСН”.
18.25 “Не бреши менi”. “Доросла
донька не вiрить, що її мати самогубця”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Шоу на два мiльйони”.
21.20,22.00 Т/с “Iнтерни”.
22.25,1.35 Т/с “Маргоша 3”.
2.40 Т/с “Монте-крiсто”.

15.10 Т/с “Спецкор вiддiлу
розслiдувань”.
16.10,20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
17.05 Т/с “Завжди говори “Завжди”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 Т/с “Знахар”.
23.20 “Родiон Нахапетов. Росiянин
в мiстi янголiв”.
0.20,4.20 Х/ф “Вулицi милосердя”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.55 “Майстри iлюзiй”.
3.40 Т/с “В останню мить”.

ІНТЕР

ІНТЕР

6.05 “Прокляття скiфських
курганiв”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Останнiй секрет
майстра”.
11.00 Т/с “Боєць”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
11.55 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
12.55 Т/с “Таке життя”.
13.55 “Особиста справа”.
14.55 “Свiт навиворiт”.
15.50 “Шоу на два мiльйони”.
17.00,19.30,23.15 “ТСН”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. “Мати
знiмається у порно”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Сусiдськi вiйни”.
21.10,21.50 Т/с “Iнтерни”.
22.15,1.20 Т/с “Маргоша 3”.
23.30 Трилер “Мамо, можна я
пересплю з убивцею?”
2.10 Т/с “Монте-крiсто”.

ІСТV

СТБ

6.15 “Бiзнес+”.
6.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Чужi душi”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05,3.10 Факти.
6.20,9.25,12.55,19.20,2.15 Спорт.
6.25,7.30 Дiловi факти.
6.40 Свiтанок.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.30 Надзвичайнi
новини.
10.15,17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.20,13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Версiя”.
16.10,20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
17.05 Т/с “Завжди говори “Завжди” .
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 Т/с “Знахар”.
23.20 “Брама часу. Геопатогеннi
зони землi”.
0.20,4.10 Х/ф “Монтана”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.45 “Майстри iлюзiй”.

ICTV

6.05 “Родiон Нахапетов.
Росiянин в мiстi янголiв”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
18.00 Новини.
7.10, 7.40, 8.10, 8.40 “Ранок з
Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Останнiй секрет
майстра”.
11.00 Т/с “Боєць”.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.

6.05,3.10 Факти.
6.20,9.25,12.55,19.20,2.15
Спорт.
6.25,7.30 Дiловi факти.
6.40 Свiтанок.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.15 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
11.15 Т/с “Солдати 15”.
12.20,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.

16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 Дурейтер.
18.40 Магiстраль.
19.00, 21.25, 22.50 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
22.45 Трiйка, Кено.
0.00 Пiдсумки.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки).
4.40 Хай щастить.
4.55 Д/ф “Сейшели - перлина
Iндiйського океану”.

14.40 “Шiсть кадрiв”.
15.10 Мелодрама “Чужий у
домi”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. “Жiнка
безслiдно зникла”.
19.25 “Погода”.
20.00 Бойовик “Мiцний горiшок
2”.
22.30 Бойовик “Ласкаво просимо до раю”.
0.40 Х/ф “Гризлi”.
2.15 Трилер “Мамо, можна я
пересплю з убивцею?” .
3.45 Т/с “Монте-крiсто”.

15.10 Т/с “Версiя”.
16.10,20.50 Т/с “Здрастуй,
мамо!”
17.05 Т/с “Завжди говори “Завжди” 2”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
21.50 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
0.15,4.00 Х/ф “Снiданок на
узбiччi”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Т/с “Майстри iлюзiй”.
3.20 Т/с “В останню мить”.

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30
“ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Мати
пiдозрює, що в сiм`ї є
злодiй”.
11.55 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
12.55 Т/с “Таке життя”.
13.55 “Анатомiя слави”.

6.05 “Брами часу. Геопатогеннi
зони землi”.
7.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з
Iнтером”.
7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Останнiй секрет
майстра”.
11.00 Т/с “Боєць”.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00,6.35,7.40,1.40,3.40 Погода.
6.05,3.15 Факти.
6.20,9.25,12.55,19.20,1.35
Спорт.
6.25,7.30 Дiловi факти.
6.40 Свiтанок.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.15 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
11.15 Т/с “Солдати 15”.
12.20,13.00 Анекдоти поукраїнськи.

КАНАЛ “1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”.
“Зруйнованi мрiї”.

п’ятниця, 21 січня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00 Новини.
6.10,7.05,8.05 Спорт.
6.15,7.10,8.10,0.15,1.40 Погода.
6.20,6.35,0.20 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
7.50 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40,0.50 Кориснi поради.
9.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10, 21.20 Дiловий свiт.
12.15, 15.30 Погода.
12.20 “Надвечiр`я”.
13.00 Околиця.
13.30 Х/ф “32 грудня”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.

23.30 Комедiя “Чому нi”.
1.25 Т/с “Маргоша 3”.
2.15 Т/с “Монте-крiсто”.

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ІНТЕР

ICTV

12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Моя правда. Йосип
Кобзон”.
14.50 “Давай одружимося”.
16.50 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
17.50 “Вiкна-Новини”.
18.00 “Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”.
1.25 “Вiкна-Спорт”.
1.35 “Бiзнес+”.
1.40 Х/ф “Дами запрошують
кавалерiв”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Т/с “Курсанти”.
11.30 Х/ф “Дочка мого боса”.
13.15 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Живий до запитання 2”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Факти. День.
13.30 Уральськi пельменi.
15.10,20.10 Т/с “Даїшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Українська мрiя.
0.00 Уральськi пельменi.
2.30 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
3.45 Т/с “Бостонське правосуддя 5”.
4.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
5.10 Т/с “Мене звуть Ерл 4”.

СТБ

6.00,1.35 “Бiзнес+”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
Профiлактика.
10.00 Х/ф “Дами запрошують
кавалерiв”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.45 “Правила життя. Елiксир
молодостi”.
14.50 “Давай одружимося”.
16.50 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
17.50,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.00 “Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв”.
20.00 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
13.30,0.00 Уральськi пельменi.
15.10,20.10 Т/с “Даїшники”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,1.30 Надзвичайнi новини.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Українська мрiя.
2.30 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.

СТБ

6.10,1.35 “Бiзнес+”.
6.15 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.40 Х/ф “Американська дочка”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Зоряне життя. Вижити i
подолати”.
14.50 “Давай одружимося”.
16.50 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
17.50 “Вiкна-Новини”.
18.00 “У пошуках iстини. Українське чаклунство”.
20.00 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”.
1.40 Х/ф “Рiдня”.
12.45 Факти. День.
13.35 Уральськi пельменi.
15.15 Т/с “Даїшники”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Х/ф “О, щасливчик!”
22.25 Українська мрiя. Фiнал.
23.20 Х/ф “Примара будинку на
пагорбi”.
1.45 Х/ф “Нульовий кiлометр”.
3.45 Т/с “Довiрся менi”.

СТБ

5.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.15,0.35 “Бiзнес+”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 Х/ф “Жiноча логiка”.
17.35 “Вiкна-Новини”.
17.45 Х/ф “Жiноча логiка”.
20.00 “Смiшнi люди”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 Мюзiкл “Пригоди Вєрки
Сердючки”.
0.25 “Вiкна-Спорт”.
0.40 Х/ф “Максим Перепелиця”.
2.15 Х/ф “Тридцять три”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Руйнiвники мiфiв.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.

7
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Здрастуйте, я - ваша мама!
23.05 Очевидець.
0.05 Репортер.
0.20 Спортрепортер.
0.30 Здрастуйте, я - ваша мама!
1.30 Очевидець.
2.20 Т/с “Колишня”.

УКРАЇНА

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Лiгво змiя”.
11.00 Т/с “Охоронець 2”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Охоронець 2”.
21.15 Т/с “Лiгво змiя”.
22.15 Х/ф “Точка повернення”.
1.00 Х/ф “Скарб Амазонки”.
2.45 “Граєш або не граєш”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
Костiциним”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”.
1.25 “Вiкна-Спорт”.
1.40 Х/ф “Американська дочка”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф “Мiстер Магу”.
6.25 Х/ф “Дочка мого боса”.
Профiлактика.
14.00,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Живий до запитання 2”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.00 Репортер.
19.15,0.15 Спортрепортер.
21.05 Т/с “Воронiни”.
22.05 Зроби менi смiшно.
23.00,1.25 Очевидець.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Зроби менi смiшно.
2.15 Т/с “Колишня”.

ТРК “УКРАЇНА”

6.00,5.25 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,21.15 Т/с “Лiгво змiя”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.00 Репортер.
7.35,9.05,19.20,0.25 Погода.
9.10 Т/с “Курсанти”.
11.30 Х/ф “Операцiя “Слон”.
13.55,19.35 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Живий до запитання 2”.
16.50,21.05 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.20 Спортрепортер.
22.05,0.35 Свiтлi голови.
23.05,1.30 Очевидець.
0.30 Служба розшуку дiтей.
2.20 Т/с “Колишня”.

ТРК “УКРАЇНА”

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10 18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.20,14.00 22.15 Т/с “Слiд”.
9.00 20.20 Т/с “Лiгво змiя”.
11.00,19.20 Т/с “Охоронець 2”.
12.00 Т/с “Любов та iншi
дурощi”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,23.40 Репортер.
7.35,9.05,19.20,0.05 Погода.
9.10 Т/с “Курсанти”.
11.30 Х/ф “Давайте потанцюємо”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Живий до запитання 2”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.00 Спортрепортер.
19.35 Син за батька.
20.35,0.10 Iнтуїцiя.
21.40 Т/с “Воронiни”.
22.45,1.15 Очевидець.
2.00 Т/с “Колишня”.

ТРК “УКРАЇНА”

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.20 Т/с “Лiгво змiя”.
11.00 Т/с “Охоронець 2”.
12.00 Т/с “Любов та iншi
дурощi”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Охоронець 2”.

6.25 М/ф “Брек”.
6.35 М/ф “Як мавпочки
обiдали”.
6.45 Х/ф “Гладiатор за наймом”.
8.30 “Свiдок”.
8.50 “Щоденники Дакара 2011”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
9.50 Т/с “Закон i порядок”.
10.40 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
11.30 Т/с “Мiс Марпл”.
13.40 Т/с “Iнструктор”.
14.35 Т/с “Крiт 2”.
15.40 Х/ф “Ненависть”.
17.00 Х/ф “Один шанс iз тисячi”.
18.30 “Речовий доказ”.
Днiпропетровський
бойовик.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Iнструктор”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Щоденники Дакара 2011”.
0.40 Т/с “Мiс Марпл”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.05 “Свiдок”.
3.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.20 “Свiдок”.
5.40 “Полiттерор”.
11.00,19.20 Т/с “Охоронець 2”.
12.00,4.40 Т/с “Любов та iншi
дурощi”.
13.00,2.15 “Граєш або не граєш”.
15.40,3.00 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
0.00 Х/ф “Точка повернення”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Обережно, мавпочки!”
7.00 Х/ф “Ненависть”.
8.30,19.00,21.30,0.00,3.00,5.15
“Свiдок”.
8.50 “Щоденники Дакара 2011”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
9.50,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.40,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
11.30 Т/с “Мiс Марпл”.
13.40,19.20 Т/с “Iнструктор”.
14.35 Т/с “Крiт 2”.
15.40 Х/ф “Поїзд поза розкладом”.
17.00 Х/ф “Стамбульський
транзит”.
18.30 “Правда життя”. Тату: на
вiстрi голки.
0.25 Т/с “Мiс Марпл”.
2.10 “Речовий доказ”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
0.00 Х/ф “Та, що вбила бiль”.
1.40 Т/с “Життя як вирок”.
3.00 Щиросерде зiзнання.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Остання пелюстка”.
6.50 Х/ф “Стамбульський
транзит”.
8.40,19.00,21.30,0.00,3.25,5.20
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
9.50,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.40 20.20 Т/с “CSI: ЛасВегас”.
11.30 0.25 Т/с “Мiс Марпл”.
13.40 Т/с “Iнструктор”.
14.40 Т/с “Крiт 2”.
15.45 Х/ф “Забудьте слово
“смерть”.
17.10 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Вовчий квиток.
19.20 Т/с “Iнструктор”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.50 “Легенди бандитської Одеси”
21.20 Т/с “Офiцери 2. Одна доля
на двох”.
1.40 Х/ф “Та, що вбила бiль”.
3.00 Щиросерде зiзнання.
4.00 Критична точка.
4.40 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Машинка часу”.
6.45 М/ф “Срiбне копитце”.
7.00 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
8.40,19.00,21.30,0.00,3.00,5.20
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
9.50 Т/с “Закон i порядок”.
10.40,20.20 Т/с “CSI: ЛасВегас”.
11.30,0.20 Т/с “Мiс Марпл”.
13.40,19.20 Т/с “Iнструктор”.
14.30 Т/с “Крiт 2”.
15.35 Х/ф “Екiпаж машини
бойової”.
16.40 Х/ф “Подвиг Одеси”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
2.20 “Речовий доказ”.
3.25 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.
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2010-Й — РЕКОРДСМЕН ТЕМПЕРАТУР

Держись, Хома, прийшла зима! Хоча січень і
започатковує рік, але після грудня вважається другим місяцем зими і чи не найхолоднішим. Саме на
січень припадають водохрещенські морози, що
стали символом зимової холоднечі. Тож серединний період, що січе (ділить) зиму навпіл, на думку
деяких мовознавців, і дав назву місяцеві.
За іншими свідченнями, наші пращури заготовляли деревину для зведення осель взимку,
коли дерево "спало”. Вважалося, що житло з такого матеріалу довговічніше, краще зберігає тепло, його не точить шашіль, і в нього не влучають
блискавки. Відтак сезон лісосік, який припадав
на другий зимовий місяць, і прислужився його
первісній назві - "січень”.
У народі казали: у січні сонце повертає на
літо, а зима - на мороз. У цьому місяці найясніші,
сонячні, але разом з тим морозні дні. Сонце іноді при сильному морозі видається наче у кільцях.
Це ознака стійких морозів. За таку особливість і
дістав січень у давнину назву просинець.

Минулий рік побив усі
рекорди добової температури повітря на планеті
за всю історію метеорологічних спостережень.
Температурні рекорди зафіксували 16 країн, причому п'ятнадцять з них
були пов'язані із максимальною температурою,
і лише один - з мінімальною.
Як повідомив директор
Центральної геофізичної
обсерваторії МНС Олександр Косовець, Україна
не стала винятком - у серпні цього року в Луганську
встановлено новий рекорд
абсолютного максимуму

температури повітря для
нашої країни - 42°С. Попередній рекорд, що було
зафіксовано у липні 2007
року у Вознесенську Миколаївської області, становив
41,3 °С.
Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії МНС України проаналізували
результати
метеорологічних спостережень за 2010-й і дійшли
висновку, що цей рік, як
і його попередник, став
третім у рейтингу найтепліших років за 130-річний
період
метеорологічних
спостережень. "Найтеплішим залишився 2007 рік

з середньою річною температурою 9,9 °С. 2008 рік
повторив значення 1975 та
1989 років - середня річна температура повітря в
ці роки досягла 9,6 °С. "У
2010-му температура становила 9,4 °С, що перевищує кліматичну норму на
1,7 °С", - наголошує Олександр Косовець.
Однак, за його словами, за кількістю рекордів
добової температури повітря минулий рік виявився
на першому місці: лише за
липень-серпень було встановлено 49 нових рекордів, а в цілому за рік - 73 (за
2007-й - 57 ).

“ЗАСНІЖНИК” МОРОЗУ ДОДАСТЬ

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ:

•
•
•
•
•
•
•
•

Якщо ж тепло й безсніжно, хліб уродить погано.
У січні - березень, бійся в березні січня.
Якщо січень холодний, то липень - сухий і спекотний. Грибів не ждіть до осені.
Якщо торішній січень був холодний, то нинішній буде теплий.
Якщо січень сухий, морозяний, то буде сухе спекотне літо.
Якщо дерева в січні часто покриваються інеєм - на щедрий врожай.
Не промерзла земля - врожаю доброго не дасть.
У січні луна йде далеко - морози міцнішатимуть.

За думкою популярного самодіяльного синоптика з Луцька Володимира Лиса,
сильний морозець зі сніжком перших днів
року зійде навіть на короткочасну відлигу.
Послаблення ж морозу очікується у середині місяця. І нове надходження холоду
17-18 січня, або на день-два пізніше.
Особливо ж морозною передбачається кінцівка січня, якого в народі ще звуть
"засніжником".
Саме в ці дні письменник і журналіст

Володимир Лис веде свої спостереження
за погодою, щоб спрогнозувати її на 2011
рік. Адже згідно з народним прогностиком, котрим він користується уже кілька
десятиліть, якими були дні з 26 грудня по
6 січня - такою і буде погода у відповідному місяці нового року. До речі, погоду січня "спроектувало" 26 грудня.
Зіновій ЖИЖАРА,
(УКРІНФОРМ).

Н АРОДНІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ

ЗДРАСТУЙТЕ, З НОВИМ РОКОМ, З ВАСИЛЕМ!
ЩЕДРИЙ ВЕЧІР,
ДОБРИЙ ВЕЧІР!
У православному місяцеслові значаться три свята: 13 січня
- Маланки, 14 січня — свято на
честь Василія (Василя) Великого, в цей день також відзначають перший день Нового року
за старим стилем. У язичні часи
Новий рік відзначався на Русі
22 березня – у день весняного
рівнодення, і зв’язано це було із
землеробським циклом. Із прийняттям християнства на Русі
візантійський календар почав
потроху витісняти старий, і тепер уже Новий рік починався 1
вересня. Довгий час ще зберігався різнобій, і в деяких місцях
Новий рік продовжували відзначати навесні. Тільки в кінці
15 століття на Русі офіційно визначили початок Нового року - 1
вересня.
У 1699 р. за наказом Петра I
Новий рік був перенесений на 1
січня по старому стилю, тобто на
14 січня по новому стилю. Після
революції в 1918 р. більшовики
«скасували» ще 13 днів у році, які
становили різницю між нашим
літочисленням й європейським.
Так утворилися два святкування
Нового року — по новому й старому стилю.
Традиція відзначати старий
Новий рік у ніч із 13 на 14 січня
виникла після 1918 року, коли
було введено нове літочислення.
Переддень Нового року своєю
обрядовістю нагадує переддень
Різдва. Вечір в народі називався щедрим, або багатим, що
пов'язано зі звичаєм готувати
багатий святковий стіл, де на відміну від Свят-вечора обов'язково
були й скоромні страви.
Найважливішими моментами
традиційного новорічного свята
в Україні виступають: ритуальний стіл, щедрування й засівання
(обходи домівок із поздоровленнями, побажаннями), ворожіння,
рядження, веселощі й забави.
На Новий рік, як і на Різдво, носили «вечерю», але цього
разу не родичам і знайомим, а
лише сільській бабі-повитусі. В
селянському господарстві виконувався цілий ряд ритуальних дій
виробничого характеру (господарська магія). Так, було прийнято у цей день привчати до роботи
молодих коней і волів, їх вперше
запрягали. У деяких місцевостях

на Меланки ловили горобців і палили їх у вогні. Попіл, що лишався, разом із насінням засівали у
землю навесні, сподіваючись у
такий спосіб захистити поля від
птахів.
Характерною прикметою новорічного свята в Україні було
щедрування — давній народний
звичай церемоніальних обходів
хат із побажанням щастя членам
сім'ї й розквіту господарства.
На відміну від колядування,
обряд щедрування був завжди на
Україні справді народним, позацерковним — звідси його радісне, оптимістичне звучання.

СИМВОЛІКА
Й АТРИБУТИКА СВЯТ
Треба
відмітити,
що
українське село і робітниче
місто у дожовтневий період
не знали звичаю новорічної
ялинки. Як елемент традиційної новорічної обрядовості вона взагалі не характерна для східних слов'ян у
минулому і була запозичена
ними, очевидно, з Німеччини, де згадується вже в XVI
ст.
Саме ялинка або точніше — різні види хвойних
дерев здавна використовувалися в обрядовій практиці
східнослов'янських народів.
З вічнозеленими гілками
були пов'язані анімістичні вірування в існування рослинних духів. Так, в XIX ст. підвішували у дворі «відьмине помело»,
тобто гілку сосни або ялини, що в
одному випадку розглядалось як
оберег від домовика, а в іншому
— як місце його проживання.
За давніми народними уявленнями ялинка втілювала в собі
ідею рослинної або життєвої
сили. Саме в такому символічному значенні вічнозелена хвоя
як специфічний атрибут широко використовувалась (а нерідко й тепер використовується) у
традиційно-побутовій обрядовості українців: весільній, поховальній, виробничій (при будівництві житла).
В ніч на Василя прийнято
було ворожити ще й на добробут. Перспективи врожаю овочів
визначали за допомогою жевріючих вуглин, витягнутих із печі.
Вуглики розкладали на пранику,
даючи кожному назву рослини,
яку передбачалось вирощува-

ти наступного року. Вуглик, що
згорав повністю, віщував урожай
відповідних овочів і навпаки. Іноді подібний магічний прийом використовувався й у ворожіннях
про здоров'я членів сім'ї.
Щоб дізнатися, котрий місяць року буде дощовим, розрізали навпіл 6 цибулин і в кожну
половинку сипали солі. Цибуляні «блюдця» залишали на ніч на
столі, позначивши попередньо,
який місяць року кожне символізуватиме.
Але найбільше Новий рік
пов'язаний із дівочими ворожіннями про шлюб, що характерно і
для інших європейських народів.

Магічні прийоми цієї ночі багато в
чому схожі із тими, які мали місце
на Катерини та Андрія. Приступаючи до ворожінь, дівчата звичайно
намагалися отримати відповідь на
чотири питання: чекати у новому
році шлюб чи смерть; якщо шлюб
— то куди; хто буде чоловіком; чи
буде шлюб щасливим.
Відповідь на перше питання у
багатьох місцевостях давала вишнева гілка, поставлена в день
Катерини у воду на покуті. Якщо
вона розквітала до Нового року,
це вважалося хорошою ознакою.
Поширеним прийомом ворожінь
було слухання різних звуків: гавкоту собак, відлуння, людських
голосів тощо, які трактувались
у негативному або позитивному
плані.
Новорічна ніч, як і різдвяна,
вважалась у народі чарівною,
з нею було пов'язано чимало
повір'їв. Очевидно, під впливом
християнства виникло уявлен-

ня про те, що в ніч із 13 на 14
січня «відкривається небо» і в
Бога можна попросити що завгодно, або що «вода у криницях перетворюється на вино».
До Нового року, як і до свята
Купайла, приурочені українські
перекази і легенди про «палаючі гроші» та скарби. Існували
й певні заборони. Так, у гуцулів у новорічну ніч не спали на
печі, вважаючи, що в цю ніч на
ній танцюють Василь і Меланка.
Можливо, тут позначились якісь
давні пережитки культу предків, тісно пов'язаного із культом
вогнища.

ЗАСІВАЛЬНИКИ
НА ПОРОЗІ
Чимало різноманітних
народних звичаїв та обрядів зв'язано із святом
Василя — Нового року. Виразний аграрно-магічний
зміст носив обряд «засівання», «посипання», розповсюджений не лише в
Україні, а й у східних слов'ян
у цілому. Ще вдосвіта по
селу ходили посипальники
— хлопчики 7—14 років. У
руках вони носили торбинки або рукавиці, наповнені
зерном. Заходячи до хати,
посипальники здійснювали
символічне посівання.
Перших посівальників
господиня садовила на порозі й роззувала, щоб "вдома краще кури неслись", а господар тим часом ішов з коцюбою
до сідала і згонив курей, аби "починали скоріше нестись".
Крім індивідуальних, були й
гуртові посівальники - так звані "товариства". Вони вибирали
з-поміж себе старшого. На Чернігівщині головного посівальника
садовили на лаву, приказуючи:
- Сядь же у нас та посидь,
щоб усе добре садилося: кури,
гуси, качки, рої та старости! Тому
нерідко юні посівальники водили
з собою ще й перевдягнутого в
козу "парубка" з великими вухами, зробленими з колосків.
Донедавна новорічне вітання
було таким: «Сію, сію, посіваю,
з Новим роком поздоровляю!
На щастя, на здоров'я, на Новий
рік! Щоб краще родило як уторік.
Жито, пшениця, горох, сочевиця! Коноплі до стелі, а льон по
коліна! Щоб хрещена голівка не
боліла!»

Відмічений звичай, згідно з
яким перший засівальник повинен був обмолотити макогоном сніп жита, що стояв на покуті від Різдва. Це зерно давали
курам — щоб краще неслися,
або домішували до посівного
зерна. Ця процедура носила
явний аграрно-виробничий характер. Після закінчення всіх
обрядових дій господарі пригощали посипальників, давали
їм яблука, бублики, пиріжки
та інші ласощі, а часто й дрібні гроші. Зерно, що хлопчики
розкидали по хаті, господиня
збирала і давала курам, щоб
вони краще неслися.
Як і на Різдво, на Новий рік
у багатьох районах України повторювалось магічне «лякання» дерев сокирою: дерева
підв'язували солом'яними перевеслами або зрідка вовною (у
Карпатах). У деяких обрядових
діях бачимо елемент доцільного,
адже утеплення стовбурів соломою і багаття в садку допомагали фруктовим деревам перенести зимові морози.
Можна назвати ще чимало
різноманітних звичаїв та повір'їв,
пов'язаних із днем Василя в народному побутовому календарі.
Цього дня було прийнято поздоровляти чоловіків, яких звали
Василями. На Закарпатті їх тричі
піднімали вгору.
В деяких регіонах України в
день Василя парубки засилали
сватів, сподіваючись на добрі
наслідки у новому році (магія
першого дня). Весілля ж можна
було справляти лише після святок, коли розпочинався новий
шлюбний період, що тривав до
масляної.
У доповнення до сказаного
про традиційні новорічні обряди слід додати, що українці не
знали міфологічного персонажа, який би символізував Новий
рік, подібно до французького
«П'єр Ноеля», чи німецького
«Санта Клауса». В українських
казках і демонології зустрічається такий фольклорний персонаж, як «Мороз», «Морозко»,
«Морозенко», — старий лисий
дід із великими червоними
губами, крижаними бурульками під носом — проте він не
пов'язувався з Новим роком.
Образ «Діда Мороза» порівняно новий, він з'явився в російській літературі XIX ст.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 2 14 січня 2011 р.

9

РАДИТЬ ЛІКАР

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ГРИП СТРАШНИЙ
УСКЛАДНЕННЯМИ

МЕНЮ “РОЗУМНОЇ” ЇЖІ

Грип – це гостре інфекційне захворювання. Початкові його ознаки - це загальний дискомфорт, озноб, закладеність
носа, сухість та першіння в горлі. Вже через кілька годин з’являється гарячка (3840°), що супроводжується інтенсивними
головними болями, особливо в лобній,
скроневій та надбрівних ділянках. Вже на
третю добу неускладненого грипу температура тіла знижується до 37° С, стан
значно поліпшується, загальна слабкість
зменшується. Такий стан триває близько
3-5 днів, після чого настає видужання, але
ще протягом 1-2 тижнів спостерігається
кволість, адинамія, зниження працездатності.
Грип не такий страшний своїм перебігом, як своїми ускладненнями. Можливі
пневмонія, стенозуючий ларинготрахеїт,
менінгоенцефаліт, геморагічний набряк
легень, гостра дихальна недостатність,
інфекційно-токсичний шок. Якщо у вас висока температура тримається більше 3-х
днів, при вираженому головному болі, порушенні свідомості, падінні артеріального
тиску, тахікардії, при появі крововиливів на
шкірі та слизових оболонках, судомах, діареї (більше 3-4 разів на добу) обов’язково
потрібно звертатись до лікаря. Також не
мешкайте з походом у лікарню коли покращення не настало на 4-ий день хвороби, при погіршенні після покращення,
задишці, посиленні кашлю, коли при підвищенні температури тіла не допомагають або дуже ненадовго допомагають
вживання парацетамолу та ібупрофену.
При грипі необхідно дотримуватись
ліжкового режиму, пити багато теплої рідини (чай, компот, сік, морси, мінеральну
воду негазовану), зволожувати слизову
носа - спреї на основі кухонної солі або
морської води. Необхідно провітрювати
приміщеня кожні 2 години.
Температуру тіла потрібно знижувати в
дітей старших 2-х років і дорослих – вище
38,5о С, а в дітей до 2-років від 38,0 – парацетамолом або ібупрофеном (ні в яко-

му разі не ацетилсаліциловою кислотою!)
При болю в горлі використовувати місцеві
антисептичні засоби без подразливого
ефекту – настої або відвари трав (ісландського моху, ромашки, шавлії, евкаліпту,
чебрецю), при необхідності посилять дію
фітозасобів таблетки, льодяники або пастилки для розсмоктування.
При нежиті застосовують деконгістанти (місцеві судинно-звужуючі засоби
– ксилометазолін 0,05% -0,1%, оксиметазолін 0,05%-0,1% нафтизин 0,05% -0,1%,
але не більше 7 днів).
Від кашлю - відхаркувальні та муколітичні засоби. Не слід застосовувати лікарські
засоби, що пригнічують кашльовий рефлекс (з кодеїном), із-за можливості виникнення синдрому «затоплення легень».
Велике значення має індивідуальна
профілактика: застосування марлевих
пов’язок (масок), різного типу респіраторів,
уникнення ситуацій, при яких ймовірність
інфікування значно зростає (користування
громадським транспортом, відвідування
видовищних закладів, зборів), використання 0,25% оксолінової мазі в ніс, провітрювання приміщень, уникнення рукостискань,
не торкатись руками очей, носа, рота, частіше мити руки з милом.
До специфічної профілактики грипу
належить вакцинація - це найефективніший і найбезпечніший спосіб профілактики грипу. В Україні на сьогоднішній день
зареєстровано їх сім, але наявні чотири:
«Інфлувак», «Ваксігрип», «Грипол нео»,
«Грипол плюс». Ефективний імунітет утворюється через 2-3 тижні після щеплення.
Тривалість і рівень імунітету залежить від
індивідуальних властивостей організму
та становить 6-12 місяців після щеплення. Для забезпечення належного захисту
проти грипу треба повторювати щеплення
кожного року перед початком епідемічного сезону.
Вікторія ПИТЕЛЬ,
лікар – терапевт.

ДО ВІДОМА КУРЦІВ

МЕНТОЛОВІ СИГАРЕТИ
- НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШІ
Так, принаймні, стверджують співробітники Пенсільванського університету.
Ментол - це з’єднання, що міститься в м’яті або виробляється синтетично. Відомо, що воно здатне активувати нейрони в нервовій системі, що відповідають за
відчуття холоду. Тому під час куріння сигарет із ментолом
людина не відчуває всю тяжкість тютюну, що не виключає
його небезпеку для здоров’я.
Адже вони становлять приблизно 25% тютюнового
ринку, і перевагу ментоловим сигаретам віддає найнезахищеніша група громадян - підлітки (50% від загальної
кількості курців).
Тести показали: сигарети з ментолом мають більш
високий рівень окислу вуглецю, нікотину і котиніну в одній сигареті порівняно зі звичайними. Холодок сприяє
більшому вживанню нікотину з розрахунку на сигарету,
що провокує більшу залежність від тютюну. Але краще
кинути курити.

КОРИСНІ ПОРАДИ

ЯК ЗМУСИТИ СЕБЕ
ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ
НОВОРІЧНИХ СВЯТ
Прості рекомендації допоможуть уникнути більшості
неприємних емоцій.
Не зациклюйтесь на фізичній втомі. Звичайно, неприємно зранку почуватися розбитим, але це ще не привід
для паніки. Заважає працювати напад ранкових лінощів? Трапляється з кожним. Порахуйте до десяти, глибоко вдихніть і повільно видихніть, з’їжте яблуко — і світ
здасться вам значно світлішим.
Не можете зосередитися на роботі? Зробіть щонебудь нескладне, наприклад, приберіть на робочому столі, наведіть порядок у шухлядах. Такі автоматичні дії заспокоюють і допомагають прийти до тями.
Не полінуйтеся скласти список того, що потрібно
зробити протягом дня — він допоможе зібратися з
думками.
Зрештою, займіться зарядкою в офісі. Поворушіть
пальцями рук і ніг, плечима, зробіть ще кілька подібних
вправ. Зарядка підсилить кровообіг і допоможе вам поновити сили. Та й думки про тисняву в громадському
транспорті відійдуть на другий план.

Після низки експериментів учені дійшли висновку, що
для людського мозку і серця досить корисними є одні й ті
ж самі продукти харчування, і склали рейтинг так званої
“розумної “їжі, до якого увійшли кілька видів продуктів.
Журнал
“Psychology
Today”, який його опублікував, виніс на першу позицію журавлину. “Ягода
здоров’я” і “північний виноград”, як її ще називають,
найпозитивніше впливає
на розум людини, а також
містить дуже велику кількість антиоксидантів. Крім
цього, дослідження показали, що журавлина здатна покращувати пам’ять і
роботу опорно-рухового
апарату.
На другому місці - чорниця. За своїми властивостями ця ягода дуже
схожа на журавлину, але
містить трохи меншу кількість антиоксидантів. Проте володіє речовиною, що
здатна поліпшувати зір.

Буряк і капуста розташувалися на третьому
місці. За словами вчених,
ці овочі містять достатню кількість
речовин для
боротьби
з
шкідливими
ферментами,
які
можуть
призводити
до розвитку
хвороби Альцгеймера.
Жирна риба йде слідом за овочами і посідає
четверте місце у рейтингу. Деякі види риби,
зокрема, лосось, оселедець, сардини, містять
жирні кислоти, які мо-

жуть руйнувати шкідливі
ферменти.
Замикає рейтинг “розумної” їжі шпинат. Проте це не означає, що дана
трав’яна рослина найменш
корисна. Як з’ясувалося,

шпинат може перешкоджати виникненню порушень
пізнавальних здібностей, а
також сповільнювати появу
проблем у нервовій системі людини.
Валерій БАРСЬКИЙ.

ГОТУЄМО РАЗОМ
ПЛОВ
ІЗ СУШЕНИХ ГРИБІВ

Сушені гриби - 40 г, вода - 1,5 склянки, рис - 150-200 г, олія - 80 г, морква
-100 г, ріпчаста цибуля - 50 г, мелена кіндза - 3-4 г, сіль, перець - за смаком.
Сушені гриби промити і замочити в
холодній воді на 3-4 години. Потім дрібно нарізати і зварити в тій же воді. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти
на великій тертці. Все це підсмажити на
олії. Покласти в бульйон із грибами, туди
ж додати перебраний промитий рис, посолити. Закрити кришкою і тушкувати.
За 10 хвилин до готовності додати мелену кіндзу (коріандр) і мелений чорний
перець.

ШАРЛОТКА
З ЯБЛУК З ЧОРНИМ ХЛІБОМ

Яблука - 3 шт., цукор - 100 г, горіхи
мигдалю - 20 г, сухе біле вино - 20 г, чорний протертий хліб - 1 склянка, олія - 20 г,
цедра лимона - 0,5 г, апельсинові шкірки
- 20 г, кориця, гвоздика, ванілін - за смаком.
Яблука очистити, нарізати скибочками, вийняти зерна, покласти 2 столо-

ві ложки цукру, додати корицю, товчені
горіхи, апельсинову шкірку, біле вино.
Злегка потушкувати, але так, щоб яблука не розварилися. Тим часом розтерти
черствий чорний хліб з олією, додати
лимонну цедру і залишок цукру, дрібно стовчену корицю, гвоздику і ванілін.
Форму змазати олією, обсипати просіяними сухарями з чорного хліба. Покласти
в неї половину маси з чорного хліба, потім яблука і знову хлібну масу. Поставити
в духовку на 1 годину, періодично повертаючи форму, щоб підрум’янилася. При
подачі на стіл облити шарлотку журавлиним соусом.

САЛАТ З ЧЕРВОНОКАЧАННОЇ
КАПУСТИ З ЯБЛУКАМИ

Червонокачанна капуста - 250 г, яблука - 1 шт., рослинна олія - 30 г, сіль, цукор,
оцет - за смаком.
Капусту тонко нашаткувати, посипати сіллю і перетерти руками. Яблуко,
очищене від шкірочки, дрібно нарізати.
За бажанням можна додати натертий на
великій тертці корінь селери. Все перемішати, заправити цукром і оцтом. Додати олію. Посипати зеленою цибулею.

РОСЛИНИ НА ПІДВІКОННІ

МАЄМО НА СТОЛІ ЗАВЖДИ СВІЖУ ЗЕЛЕНЬ
Різноманітна зелень тепер продається цілий рік, однак багато хотіли
б вирощувати її самі. По-перше, тоді вони будуть впевнені в її якості. Подруге, її можна зрізати у міру потреби, тобто завжди мати на своєму столі
свіжий продукт у потрібній кількості. По-третє, ніжна зелень на підвіконні
радує око, а самі рослини насичують повітря киснем. Як влаштувати мінігород.
Городнім рослинам повинно ви- для рододендронів, у неї дуже низьстачати світла і землі, тому для міні- кий рівень рН). Грунти, які є в продагороду бажано виділити окреме під- жу, містять багато торфу, тому бажано
віконня.
додати в них трохи річкового піску.
Тепер про ємності для посадЗемлю потрібно обробити, щоб
ки. Якщо планується вигонка зелені уникнути розвитку всякого роду цвілі
цибулі або часнику, то можна вико- та інших грибкових захворювань. Її
ристовувати пластмасові ємності на можна просмажити в духовці при
зразок фотографічних кюветів за- слабкому нагріванні протягом 10ввишки 7-8 см. Для посадки моркви, 15 хвилин, розсипавши товщиною
буряка, ріпи або інших коренеплодів 5-7 см в плоскій ємності типу дека і
потрібні ємності висотою не менше час від часу перевертаючи.
25-30 см. Для посіву насіння салату,
Посівний матеріал повинен
кропу та іншої зелені найкраще під- бути досить свіжим. Насіння кресходять дерев’яні ящики довжиною салату зберігає схожість 3-4 роки,
40 см, шириною 20-25 см і висотою кріп – 2-3 роки, петрушка – 1-2
15-20 см. Згодяться й пластмасові роки. Якість насіння легко перевіящики, тільки не забудьте зробити рити, кинувши кілька штук у воду:
в днищі маленькі отвори для відтоку повноцінне насіння потоне, а позайвої вологи, на дно покладіть тон- рожнє буде плавати на поверхні.
ким шаром шматочки битої цегли або Потонуле насіння вибрати, злегка
дрібний гравій, або великий річковий обсушити і замочити для знезарапісок, а потім вже насипаєте грунт.
ження в рожевому розчині марганЗемлю візьміть звичайну садову цівки на 20 хвилин, а потім потримати
або городню, наприклад, запасену кілька годин у розчині стимуляторів
з осені для вирощування розсади. росту.
Можна повторно використовувати
Паросткам для повноцінного
землю, яка слугувала грунтом для кві- розвитку потрібно багато світла.
тів на балконі. Якщо нічого подібного Оскільки в зимовий час сонячнов господарстві немає, придбайте у го світла недостатньо, доведеться
квітковому магазині землю (тільки не встановити штучне освітлення. Якщо

цього не зробити, сходи будуть слабкими, листя – блідо-зеленим, рослини будуть тягнутися до світла, а кріп,
наприклад, не набуде свого чудового
аромату. Додаткове освітлення, зазвичай, влаштовують за допомогою
ламп денного світла потужністю 4060 Вт, які поміщають на висоті 50-60
см над підвіконням. У період з листопада по березень їх включають вранці, приблизно з 8 до 13-14 годин. Не
можна використовувати звичайні
лампи розжарювання.

Для зимового городу годяться усі види зелені, які швидко сходять, добре ростуть, невибагливі,
тобто не потребують якихось особливих умов для вирощування. Не
варто братися відразу, наприклад,
за огірки: потренуйтеся спочатку
на салатах, кропі та інших швидкозростаючих рослинах.
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Літературний куточок

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ
НЕЛЕГКО КОХАНИМИ БУТИ
Як часто чомусь із роками
Прості забуваєм слова.
А в ніжному слові «Кохана»
Є сила якась неземна.
Кохана! — і крига на серці розтане,
Кохана! — і зникне у темряві зло,
Дозріє зерном поміж нами
Все те, що в бур’ян проросло.
Кохана! — і дихають легко так груди,
Кохана! — і серце заб’ється,
мов птах.
Як хочеться слово це чути
Так само і в сорок, і в шістдесят.
Нелегко коханими бути,
Та все ж умудряємось ми
В часи розквітання чи скрути
Що маєм святе зберегти.
Олена ЛІМАНСЬКА,
с. Ясногородка.

НЕ СУМУЙ
Не сумуй, що надворі зима,
І птахи у садах не співають.
Подивись: за вікном – пелена,
Білий пух скрізь зима розсипає,
Перші кроки по білім снігу
В білу казку, і давню, і нову.
Ти ідеш, я з тобою іду,
І ми разом, як завжди і знову.
Подивись, як чарують сніги,
Білим сріблом скрізь грають
іскринки.
І вже знову на наші сліди
Тихо стелються ніжні сніжинки.
Не сумуй, скоро прийде весна,
Всі сніги попливуть у струмочках,
І заграє чарівна струна

У лісах, у гаях і садочках.
Марія ВЕРХОВЕЦЬ,
смт Макарів.

***

Я так його люблю,
що можу небо розірвати,
Готова всесвіт у руці
перевернуть.
Зірки розсипать й знову їх зібрати
За те, щоб лиш в очах його втонуть.
Та він мовчить, у самоті закутий,
І льодом вкрита глиб його душі.
Не хоче бачити, не хоче чути
І відкривати серце не спішить.
Чому, чому кричиш в німу пустелю?
Навіщо у безодню ти летиш?
Його обійми - не твоя оселя.
Ти просто думати про це облиш.
Юлія РАДЗИВІЛОВА,
с. Андріївка.

***

Венеро, ти з прадавніх днів
Квітуєш юністю й понині,
Мов дар богів, аби людині
Кохання образ пломенів.
Твій зваби усміх не темнів,
Чоло не вкрили смутку тіні,
Краса твоя сія в промінні —
Щасливий той, хто нею снив.
Я — раб, зневажена істота,
Мій слід поглине забуття,
Та в цьому світі, де марнота,
Я кожен день свого життя
Тобі, Венеро, як святині,
Під небом мрій молюсь єдиній.
Іван ЗАХАРЧЕНКО,
с. Ситняки.

Цьогорічна зима - непередбачувана. Ще тиждень тому все навкруг нагадувало
казку про Снігову Королеву, ось як на цьому фото, а вже сьогодні скрізь - калюжі.
Розтає сніг, а з-під нього визирають острівці зеленої трави. Несподівано серед
січня у володіння зими завітала весна. Та чи довго гостюватиме? Попереду ж Водохреща, та й лютий, як стверджують синоптики, завжди сюрпризи гарантує. І
все ж весну, як і кохання, ми ладні чекати.
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І ВСЕ-ТАКИ ВОНА
ПЕРЕХИТРИЛА ДОЛЮ

40 років з дня смерті
(1883-1971),
французького модельєра,
фундатора “Дому Шанель” у Парижі
Своєю долею вона довела: з минулого
майбутнє не витікає, кар’єру можна почати у будь-який момент. Вона закрила
на багато років головне своє дітище - Дім
моди, щоб у 71 рік, коли її і до уваги вже
не брали, повернутися у бізнес і досягти
колишніх висот. Вона залишила після себе
безліч таємниць і загадок. Не допускала у
своє життя випадкових людей, чутко розпізнавала тих, кому не подобалася, і йшла
першою. За 88 років життя Мадемуазель
Шанель дала своє ім’я стилю одягу, костюму, Дому моди, духам. Вона творила
свою легенду самостійно, вигадуючи факти і заплутуючи своїх біографів.
Габріель Бонер Шанель
з’явилася на світ наприкінці
минулого століття. Майбутня
мати Коко, 19-річна провінціалка Жанна Дюваль, вступила у позашлюбний зв’язок
з бродячим торговцем, що
у ті часи прирівнювалося до
тяжкого злочину. Коли батько Жанни дізнався про секрет доньки, то прокляв і її
саму, і всіх жінок її роду. Але
Жанна цього вже не почула,
вона втекла від батьків з Альбером Шанелем, який після
народження першої дитини
все-таки погодився на ній
одружитися. Габріель народилася другою. Коли через
кілька років, ставши вже багатодітною матір’ю, Жанна
померла від астми, чоловік
просто втік в інше місто, залишивши своїх дітей на піклування родичів.
Бідні кочівні торговці з
роду Шанель не могли виховати п’ятьох дітей, тому
хлопчиків віддали у селянські
сім’ї, а дівчаток відправили
у сирітський притулок при
монастирі Святого Етьєна.
Незабаром прокляття діда
знову далося взнаки: вслід
за Жанною, яка передчасно
пішла з життя, померли молодими дві сестри Габріель.
Вона залишилася зовсім самотньою у стінах холодного
притулку - єдиною жінкою з
роду своєї матері.
До вісімнадцяти років Габріель перетворилася на красуню. Вечорами вона співала
на сцені кабаре веселу пісеньку “Qui qua vu Coco”, за що її
й прозвали Коко. А зранку до
вечора працювала продавцем
у крамниці жіночого одягу, іноді сама шила вбрання для клієнток і була одержима ідеєю
відкрити свій Дім моди.
Серйозний поворот у
житті дівчини стався, коли
вона зустріла молодого,
красивого і багатого офіцера Етьєна Бальзана. Він був

зачарований
мініатюрною
провінціалкою і відвіз її у свій
паризький фамільний замок. Проживши кілька років
з Бальзаном і отримавши від
нього в подарунок невеликий магазин, Коко серйозно
зайнялася роботою і почала виготовляти елегантні
солом’яні капелюшки. І в
цей час в її житті з’явилося
справжнє кохання.
Друг Бальзана, англійський промисловець Артур
Кейпел на прізвисько Бой
часто приїздив у маєток і катався на конях разом з Коко.
В один прекрасний для дівчини день він запропонував
їй жити разом. Час, проведений з Артуром, був найщасливішим у житті Шанель: коханий щиро вірив в її талант,
купив великий магазин одягу
на престижній вулиці і постійно піклувався про дівчину.
Але в одну мить цей щасливий світ був зруйнований:
Бой загинув в автокатастрофі. Убита горем Коко почала
носити тільки чорне вбрання.
У цей період вона створила
знамениту “маленьку чорну
сукню”, і мало хто тоді знав,
що це не чергова модна примха, а особиста трагедія.
Вона не була ні хіміком,
ні парфумером. Але завдяки князю Дмитрію познайомилася з видатним спеціалістом Ернестом Бо, сином
службовця російського царського двору, який поділився
з Шанель своїми унікальними парфумерними пізнаннями. Коко нюхала, вибирала і
зупинилася на формулі духів
“Шанель № 5”, які досі у паризьких бутіках пропонують
покупцям першими.
Незалежність була її богом, аксіомою життя. Ще з
першим коханцем Коко відкрила свободу, яку дають
гроші, якщо не ти служиш
їм, а вони служать тобі. Друзі
жили за її рахунок, вона опла-

чувала їх величезні борги. Це
був її принцип - платити, щоб
забути, що за неї колись платили. За допомогою грошей
вона перемогла свою соромливість. Колосальні прибутки
давали їй впевненості.
З роками багата, але незаміжня Мадемуазель вирішила за будь-яку ціну вийти
заміж за аристократа і обрала герцога Вестмінстерського. Шанель була всього за
два кроки від щасливого заміжжя, але герцог поставив
умову - народити спадкоємця. Коли лікування у кращих
лікарів і спеціальна гімнастика виявилися безсилі, вона
зрозуміла, що й цього разу
обдурити долю не вдалося.
Герцог пішов з її життя, як
ішли багато хто. Але Шанель
ніколи не залишалася одна, у
неї було власне королівство Дім моди.
Захід життя Коко зустріла в розкоші, але абсолютно
самотньою - вона пережила
всіх коханих і багатьох друзів. Останнім притулком художниці моди став шикарний
номер паризького готелю
“Ritz”. Вона, як і раніше, багато працювала. Здавалося,
доля спеціально подарувала їй довге, дуже яскраве,
шикарне життя, але забрала
найцінніше - жіноче щастя.
На Коко обірвався рід її матері, прокляття мстивого
діда збулося. І все-таки вона
перехитрила долю - замість
спадкоємців залишила світу
свої вбрання, духи, аксесуари, афоризми і всепереможне бажання жити, творити,
боротися і кохати...
Коко Шанель померла 10
січня 1971 року. Її поховали у
Лозанні та встановили біля
надгробка п’ять статуй левів
- її улюблених тварин - Мадемуазель народилася під знаком Лева.
За матеріалами
періодичної преси.

ЖИТТЯ, СПОВНЕНЕ ОБОВ’ЯЗКОМ І ЖЕРТВОЮ
6 січня - 206 років від дня народження княгині Марії Миколаївни Волконської (1805-1863)
27 грудня 1826 року в Москві на прощальному вечорі на честь
доньки прославленого генерала Раєвського Пушкін читав свій знаменитий вірш “В Сибирь” (Во глубине сибирских руд ...). Але Марія Миколаївна виїхала тієї ж ночі, і Пушкіну довелося передати його Олександрі Муравйовій, яка на короткий час зупинилася в Москві. Пізніше
барон Розен у своїх записках розповів про неї так: “Молода, струнка,
вище середнього зросту, брюнетка з очима, що світяться, з напівсмуглявим обличчям, з гордою ходою, ми її називали діва Ганга. Ніколи
не виявляла туги, була люб’язна з товаришами чоловіка, але горда і
вимоглива з комендантом і начальником острогу”.
Ставши дружиною немолодого генерала, Марія Миколаївна,
по суті, не встигла навіть як слід
дізнатися про нього до арешту у
січні 1826 року. В листопаді 1825
року, коли вона була на останньому місяці вагітності, чоловік
відвіз її у маєток Раєвських (сьогодні село Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області), а сам повернувся
до місця служби, де був негайно
заарештований і перепроваджений до Петербурга.
Важкі пологи, двомісячна
лихоманка... Марії Миколаївні
довго не говорили про дійсне
становище справ, але вона за-

підозрила недобре, а дізнавшись
істину, твердо вирішила розділити долю чоловіка. Зі спогадів
Волконської: “Мого чоловіка позбавили титулу, стану і цивільних
прав і засудили до дванадцятирічних каторжних робіт і до довічного заслання. Я заклала свої
діаманти, заплатила деякі борги
чоловіка і написала лист государю, благаючи дозволу їхати
слідом за чоловіком...” Рішення
про від’їзд до Сибіру було, по
суті, першим проявом її неабиякого характеру, вважає історик,
дослідник декабристського руху
Елеонора Павлюченко. Генерал
Раєвський, який у 1812 році, не

вагаючись, кидався у вогонь ворога, тепер не витримав. “Я прокляну тебе, якщо ти не повернешся через рік!” - кричав він,
стуливши кулаки.
А її серце рвалося навпіл:
узяти новонародженого сина з
собою їй не дозволили, з батьком, якого гаряче любили всі діти
Раєвські, доводилося прощатися
назавжди. Але вона поїхала! У
своєму останньому “вольному”
листі юна княгиня писала: “Дорога, люба матінко, я вирушаю
цієї ж миті; ніч чудова, дорога дивна... Сестри мої, ніжні, хороші сестри, я щаслива, тому що
задоволена собою”.
Родичі декабристів передали
їй стільки листів і посилок для засланих, що довелося взяти другу
кибітку. До Сибіру Волконська
приїхала другою з декабристок.
Найважчими були сім місяців
у Благодатській копальні, потім три роки у Читинському острозі.
І за ці роки - три тяжкі втрати: у
січні 1828 року помер дворічний
Миколка Волконський, залишений на піклування родичів. У ве-

ресні 1829-го помер батько, генерал Раєвський, який пробачив
Марію Миколаївну перед смертю, у серпні 1830-го - донька Софія, що народилася в Сибіру і не
прожила й дня.
Ні брати, ні мати так і не пробачили Марії Миколаївні її “провини”, вважаючи її винуватицею
смерті шістдесятирічного батька. Незважаючи на майже повний розрив з рідними, Волконська намагалась триматися: все
її життя проходило тепер у турботах про дітей. Вона народила
сина Михайла і доньку Неллі, які
стали втіхою матері. З 1836 року
Волконські жили у вісімнадцяти
верстах від Іркутська, в селі Урик.
Стосунки з чоловіком не завжди
були безхмарними. Сімейного
щастя не вийшло. Але, до честі обох, - до останніх днів вони
відзивалися одне про одного з
великою повагою і в цій традиції
виховали дітей.
У 1856 році Михайло Волконський, який жив уже в Петербурзі, привіз декабристам звістку
про звільнення. Після цього з

Сибіру повернувся його батько.
Зовсім хвора, Марія Миколаївна
виїхала роком раніше.
Повернувшись на батьківщину, вона почала писати спогади
про пережите. Її розумні і скромні “Записки” витримали багато
видань. Одним з перших, ще у
рукописі, їх прочитав поет Некрасов, автор поеми “Російські
жінки”.
Марія Миколаївна у супроводі
своєї дорогої Неллі їздила на лікування за кордон, але це не допомогло. У 1863 році Волконська
померла від нажитої в Сибіру
хвороби серця, похована у селищі Вороньки Чернігівської губернії, що належало сім’ї її доньки
Неллі. А Сергій Григорович жив
у цей час у маєтку сина Михайла
під Ревелем (нині - Таллінн). Він
сподівався з’їздити попрощатися з Марією Миколаївною, але
від нього приховали її останню
хворобу, про що він довго жалкував. А через два роки не стало і
його.
(УКРІНФОРМ).
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Макарівські вісті
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ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
Поздоровляємо від щирого серця з Новим роком,
Різдвом Христовим та ювілейним 80-річчям від Дня народження наших славних ветеранів:
КУЗЬМИЧА Івана Максимовича,
БАРАНОВСЬКОГО Василя Івановича та
БЄЛІКОВА Володимира Васильовича з Макарова,
ЛЕВЧЕНКО Меланію Захарівну та
ЧУМАКОВУ Ольгу Петрівну з Королівки,
ГРИЦАКА Федора Талимоновича з Кодри,
КУЗЬМЕНКО Лідію Михайлівну з Борівки,
ПЕТРУСЯ Дмитра Андрійовича з Грузького,
ФЕДОРЕНКО Людмилу Михайлівну з Копилова,
ЯГОТЕНКО Марію Прокопівну з Мостища,
РУДЕНКО Віру Павлівну з Пашківки та
МОСТИЦЬКУ Любов Степанівну з Лишні.
Шановні іменинники, сердечно бажаємо
Вам міцного здоров’я, безхмарного неба над
головою та радісних днів у житті. Нехай всі негаразди та печалі обминають Вас стороною,
а щастя, злагода, достаток і благополуччя
будуть завжди поруч. Поваги, шани та любові
від дітей, онуків та близьких людей.
Президія районної організації ветеранів України.

*****

Сердечно поздоровляємо із ювілейною датою –
70-річчям від Дня нродження дорогого чоловіка,
батька та дідуся
ПЕТРЕНКА Григорія Опанасовича з Макарова.
Тату, рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є – і милий нам цей світ.
Хай вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ.
Хай ніколи не болять Вам руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять діти й внуки
І всі люди поважають Вас!
З любов’ю дружина, сини,
невістки та внуки.

*****

6 січня відзначила свою ювілейну дату від Дня народження оператор котельні села Калинівка
КОЗЮРА Серафима Корніївна.
Тож з такої чудової нагоди колектив КП КОР «МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА» шле їй сердечні, теплі й щирі поздоровлення та побажання міцного здоров’я, молодості душі, енергії, сили, добра, тепла, радості, достатку та
благополуччя. Щоб Ваш дім, шановна
імениннице, був повною чашею, життя
– довгим, а настрій – прекрасним.
50 – це зовсім небагато, це в житті
коротка й світла мить, зичим Вам у цю
прекрасну дату при здоров’ї й сотню
літ зустріть!

*****

Цієї чудової зимової пори, 18 січня, відзначатиме
свою ювілейну дату – 50-річчя від Дня народження
МАКАРЕНКО Микола Васильович.
Якнайтепліше поздоровляємо його з цієї нагоди.
Ми любим Тебе і щиро бажаєм,
Найкращі вітання в цей день посилаєм,
Низько вклоняємось і просимо долю,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі.
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки Твої золоті і невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Тобі силу Господь посилає,
Нехай Тобі шлях благодать осяває.
Живи Ти сто років, рідненький, на світі
І будемо всі ми за Тебе радіти!
З любов’ю дружина, тесть та теща.

*****

Колектив Соснівської сільської ради адресує найсердечніші привітання з нагоди Дня народження сільському голові
ЙОВЕНКО Олені Василівні.
Шановна імениннице! Від душі зичимо Вам довголіття, наснаги, успіхів у роботі та здійснення всіх мрій і побажань.
Знову рік проминув, наче день промайнув,
І у гості прийшло Ваше свято.
Ми бажаємо Вам, щоб на Вашім віку
Свят було цих багато-багато.
Щоб здоров’я приніс ніжний вітер кохання,
І щоб серце раділо, усмішка цвіла,
І щоб наша шановна, Прекрасна Олена
Завжди юна, красива й щаслива була!

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК – 097-605-60-60.

Дирекція, профком та весь колектив СТОВ «ЗОРЯ»
с. Соснівка щиро поздоровляють з ювілейним Днем
народження (17січня) водія товариства
СТУКАЛА Миколу Миколайовича.
Зичимо Вам, шановний імениннику, міцного здоров’я,
особистого щастя, душевної злагоди, благополуччя і віри в добре майбутнє.
То не біда, що швидко роки линуть,
То не біда, що сорок п’ять уже прийшло.
Хай добрі спогади в душі не гинуть
Про все прекрасне, що в житті було!

*****

Дорогого, рідного, доброго та турботливого батька і
дідуся
МАКАРЕНКА Миколу Васильовича
від усієї душі та щирого серця вітаємо з ювілейною
датою – 50-річчям від Дня народження, яке буде він
святкувати 18 січня.
В цей прекрасний день – день Твого народження –
прийми від своїх найдорожчих людей щирі та сердчні
побажання міцного здоров’я, радості, миру і безмежного людського щастя, терпіння, злагоди, добробуту,
святкового настрою, польоту мрій та перемог на життєвих стежинах. А ще:
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб та сіль,
Своїм теплом завжди хай сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя, Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа!
Смійся більше і менше сумуй,
Щораз багатій, ще краще газдуй,
Хай думи ніколи спочину не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живи до ста років на радість всім людям.
Здоров’я міцного ми зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа!
З великою шаною, любов’ю і повагою син,
дочка, зять та любляча онучка Настуся.

*****

Працівники фірми ПП ВКФ „Буян” якнайщиріше
поздоровляють з Новим 2011 роком, Різдвом Христовим та 45-річчям від Дня народження директора
ЮХИМЕНКА Віктора Івановича.
Зичимо Вам міцного здоров’я, гараздів у родинному
колі, завзяття, снаги та щедрої долі. Нехай кожен день
нового року несе Вам щирість людську, тепло, добро,
злагоду, радість, любов та сімейне благополуччя. А ще Вам:
Бажаємо сонця та світлих надій,
Миру і втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому новому році!

*****

Колектив Комарівського НВО щиро вітає з ювілейним 40-річчям від Дня народження
ГОРЛІНСЬКУ Людмилу Миколаївну
і сердечно зичить міцного здоров’я, родинного
благополуччя, достатку, миру та злагоди.
Нехай всі дні рясніють добротою,
Любов’ю серце повниться святою,
Не гасне іскра радості в очах,
Щасливим буде Ваш життєвий шлях!

*****

Сердечно й щиро, з повагою вітаємо шановного кума
ПОЛІЩУКА Івана Григоровича
із золотою датою – 50-річчям від Дня народження і зичимо йому міцного здоров’я, достатку, любові, тепла,
добра та всього сповна.
Сьогодні в день
Зимовий тихий
Прийміть вітання наші щирі:
Бажаємо сто літ прожити
У радості, злагоді і мирі.
Удача хай завжди тече рікою
І щастя буде повсякчас,
Душа хай буде молодою,
Хай сам Господь боронить Вас!
Куми КОСТЮШИНИ.

ПРОЕКТ НОВИХ ТАРИФІВ
КП КОР «МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА»

на послуги з теплопостачання, наданий на розгляд виконавчому комітету Макарівської селищної ради та на обговорення споживачами
селища Макарів.
Для населення:
- в неопалювальний період – 11,93 грн. за 1 кв. м;
- в опалювальний період – 21.69 грн. за 1 кв. м;
При наявності лічильника вартість 1Гкал теплової енергїї – 852,84 грн.
Адміністрація
КП КОР «МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА».
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ НА ДОВГІ РОКИ!

Від щирого серця вітаємо з Новим роком та Різдвом
Христовим чудових лікарів від Бога з Макарівської центральної районної лікарні: завідуючу терапевтичним
відділенням Остафійчук Світлану Іванівну та заступника головного лікаря з лікувальної частини Йовенка
Анатолія Анатолійовича. Висловлюємо їм та всьому
медичному персоналу найщирішу вдячність за їх золоті, чарівні руки, добре серце, прекрасну душу і велике
сердечне співчуття до людського болю, страждань усіх
людей, яких вони лікують, підтримують
морально та духовно.
Від усього серця Вам бажаєм
Щастя, злагоди, миру та сміху,
Міцного здоров’я, радості й успіху,
Прожити Вам багато літ,
Не знати горя, сліз та бід!
З повагою сім’ї: КОНОНЕНКІВ,
ВАСИЛЕНКІВ та ЛАВРИНЕНКІВ з Ясногородки.

МАКАРІВСЬКЕ РВУЖКГ

повідомляє про те, що на підставі рішення виконавчого комітету Макарівської селищної ради
№ 014 від 27 грудня 2010 року „Про погодження
тарифів на житлово-комунальні послуги” з 14
лютого 2011 року вводяться нові тарифи на послуги централізованого водопостачання, вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот за 1 мЗ для таких категорій споживачів:
для населення
- централізоване водопостачання - 4,70 грн.,
- вивіз твердих побутових відходів - 50,78 грн.,
- вивіз рідких нечистот - 42,58 грн.;
для бюджетних установ
- централізоване водопостачання - 5,04 грн.,
- вивіз твердих побутових відходів - 57,78 грн.,
- вивіз рідких нечистот - 48,67 грн.;
для госпрозрахункових організацій
- централізоване водопостачання - 5,88 грн.;
для населення житлових будинків по вул. Садовій 1,1-а та Фрунзе 62, 64
- централізоване водопостачання - 8,27 грн.
Адміністрація рай ВУЖКГ.

ПЕДАГОГ З ДОСВІДОМ РОБОТИ
ПРОПОНУЄ ПОСЛУГИ НЯНІ.
ТЕЛЕФОН 097-49-13-043.

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.
ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право власності на земельну
частку (пай) серії РН №388648, виданий 28 серпня 2000
року на підставі рішення Макарівської райдержадміністрації від 25 травня 2000 року №108 по Мар’янівській
сільській раді (КСП “Шепелицький”) на ім’я МУСТАФАЄВА Фархада Балул-Огли, вважати недійсним.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ

ТУРЯНИЦІ Петра Михайловича
(12.07.1962 – 02.12.2010 р.).
Вже 40 днів, як ми без тебе...
Намагаємось навчатись, працювати...
Вчимось жити по-іншому... Поки не
виходить... Кричить, стогне та рветься на
частини душа, а осиротілі серця не можуть
змиритись з непоправною втратою, біль якої неможливо
виразити словами. Не передати невимовну тугу за твоїми
ніжними словами, мудрими порадами, смішними жартами
та веселим сміхом. Не навчиш вже малолітнього сина всьому, що знав і вмів сам, не даси йому путівку в доросле життя, не допоможеш дочці та дружині. Сумуєм, страждаєм,
молимся... Запитуєм у долі, чому людину, яка врятувала
за 25 років самовідданої роботи лікарем-хірургом не одну
тисячу життів, не зміг врятувати ніхто? Запитуєм і не знаходим відповіді...
Висловлюємо велику подяку рідним, друзям, сусідам,
кумам, колективам ЦРЛ та Пенсійного фонду, ТОВ „Мобілемодус”, депутатам Макарівської райради від Соціалістичної партії, а також всім чуйним людям за те, що в тяжкі для
нас хвилини не залишили наодинці зі своїм горем, надали
моральну та матеріальну підтримку, допомогли в організації похорону.
Міцного вам здоров’я та сімейного благополуччя.
А тобі, рідний наш, Царство небесне та вічна пам’ять.
Сумуючі дружина та діти.

Колектив редакції районної газети “Макарівські вісті”
глибоко сумує з приводу смерті колишнього працівника
ОСТАПЧУКА Володимира Федоровича
і висловлює щирі співчуття сім’ї, рідним та близьким
покійного.
Колектив Мотижинської медамбулаторії глибоко сумує з приводу передчасної смерті колишнього медреєстратора
СЛАВІНСЬКОЇ Раїси Митрофанівни
і висловлює щирі співчуття сім’ї, рідним та близьким
покійної.
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ГОРОСКОП

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
17-23 січня 2011 р.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Настає достатньо складний i
вiдповiдальний перiод, якому може супроводжувати деяка
внутрiшня напруга. Для досягнення успiху в праці знадобляться
сила волi, зосередженiсть i душевна рiвновага, але якщо проявите
оптимiзм, то все задумане збудеться. Постарайтеся бiльш-менш адекватно сприймати те, що вiдбувається в навколишньому свiтi i не піддаватися
власним iлюзiям. Спiлкування з друзями подарує вам немало приємних
хвилин i масу цiкавої та корисної iнформацiї.
ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05). Цього тижня доведеться розбиратися
з невiдкладними справами, що накопичилися. На вiвторок не варто
планувати серйознi дiловi зустрiчi, оскiльки вам можуть перешкодити несприятливі обставини. Рiшення спiрного питання, що виникло в середу, варто вiдкласти до наступного тижня. Не покладайтеся на
поради друзiв, вони можуть збити вас з толку. В п`ятницю пiд час дiлових
переговорiв покажiть партнерам новий пiдхiд до справ - тодi вашi стосунки
стабiлiзуються. Суботу присвятіть спiлкуванню з батьками або родичами, у
них для вас є дiлова порада.
БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06). Цього тижня ви можете вiдкрити
в собi незвiданi ранiше гранi i таланти. Професiйне життя пожвавиться, i багато людей з найближчого оточення пiдтримають вашi
починання. В середу варто остерігатися доброзичливцiв, особливо
люблячих поговорити. У другiй половинi тижня ви можете раптово змiнити
стиль своєї поведiнки. У четвер варто видiлити час для побудови планiв на
найближчий мiсяць. У вихiднi як вiдпочинок бажана поїздка на природу в
невеликiй компанiї.
РАК (22.06 - 23.07). Першi два днi тижня сприятливi для далеких поїздок, подорожей. У четвер постарайтеся уникати тiсного
контакту з начальством, офiцiйними особами, людьми старшого вiку i взагалi з будь-якими структурами влади, як державної,
так i вашої власної - домашньої. Цього дня вам можуть бути пред`явленi
претензiї з приводу минулих провин i боргiв. Можливо, вони виявляться
необгрунтованими, але сил на те, щоб це довести, доведеться витратити
багато. П`ятницю постарайтеся використовувати для виправлення своїх
помилок, особливо по вiдношенню до колег. У суботу ввечерi вам потрiбно
багато вiльного часу, щоб улагодити раптово виниклу проблему.
ЛЕВ (24.07 - 23.08). Цього тижня вам, ймовiрно, доведеться
багато часу присвятити вирiшенню особистих проблем. Четвер i
п`ятниця можуть бути наповненi суєтою, рiзноманiтнi подiї будуть
змiнюватися як в калейдоскопi. Вам потрiбні рiшучiсть i швидкiсть
реакцiї. Прагнiть не шукати негайних змiн, прислухайтеся до голосу
iнтуїцiї. Перш нiж що-небудь сказати, спочатку гарненько подумайте.
Якщо ви в емоцiйному поривi не бовкнете зайвого, то у вас з’явиться хороший шанс для службового зростання. Начальство може пiдтримати новi
iдеї. Найсприятливiшим днем цього тижня буде недiля, несприятливим п`ятниця.
ДIВА (24.08 - 23.09). Цей тиждень слiд присвятити побудовi
планiв на майбутнє. Варто задуматися про те, що вам належить, i
своєчасно пiдготуватися до прийдешнiх подiй. Не дозволяйте близьким людям i родичам перенавантажувати вас своїми проблемами.
Цiкавим днем буде середа - при деякiй вправностi ви навiть з неприємностей
зможете отримати для себе користь. У п`ятницю не соромтеся зажадати свого в дискусiї з колегами i начальством. Вихiднi варто провести в спiлкуваннi зі
старими друзями. В недiлю не варто починати новi справи.
ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10). Тиждень, що настав, сприятливий для
творчостi - особливо цей прогноз важливий для людей мистецтва,
але i всiм iншим буде розумно до нього прислухатися. Проте будьте готовi до того, що ваше життя стане предметом пильної уваги з
боку колег. У вiвторок, максимально використовуючи свою чарiвнiсть, ви
зможете добитися практично будь-яких цiлей. Вашi смiливi рiшення приведуть у захоплення тих, з ким ви працюєте, але втiлювати цi iдеї доведеться самостiйно. В кiнцi тижня можливі повернення старих дружнiх зв`язкiв i
поява нових знайомств.
СКОРПIОН (24.10 - 22.11). Перша половина тижня буде
вдалою, нiж друга. У вiвторок i середу напевно пройдуть успiшно
зустрiчi i дiловi переговори. Вам необхiдно розiбратися в своєму
емоцiйному станi i навчитися контролювати емоцiї. Якщо ви не станете впадати в крайностi, перед вами вiдкриються довгожданi професiйнi
i творчi перспективи. Цей шлях плiднiший i перспективнiший, нiж просто
пливти за течiєю. Можливо, цього тижня все таємне може стати явним.
Пiдготуйтеся до цього - приведiть всi документи в порядок. Вихiднi бажано
провести в будинку, не плануючи нiчого глобального.
СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12). Прислухайтеся до своєї iнтуїцiї
- чуйно слухаючи її голосу, ви зможете ухвалити рiшення, що забезпечать вам успiх. На роботi вiрогiднi змiни на краще. Проявiть
комунiкабельнiсть, навiть якщо вам дуже не хочеться, - i не пошкодуєте про це. Вам необхiдно весь час бути в курсi подiй, щоб не пропустити
якусь важливу iнформацiю. У вихiднi постарайтеся вiдкласти всi турботи i
повеселитеся вiд душi в колi друзiв.
КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01). Справи можуть пiти не зовсiм так, як
ви чекали. Якщо ви не упевненi в своїх дiях, краще не поспiшати така передбачливiсть дозволить уникнути багатьох проблем надалi.
Не економте час на снi, щоб ще i неуважнiсть була вiд утомленостi.
Плануючи на майбутнє, залиште в резервi декiлька варiантiв, щоб раптовi
змiни не застали вас зненацька. Вiвторок i середа вiдмiнно пiдходять для
здiйснення подвигу. Цього тижня слiд якомога обережнiше ставитися до
пропозицiй оточуючих, зараз великий ризик пiддатися на провокацiю. У
п`ятницю скоротіть до мiнiмуму спiлкування з сусiдами i родичами.
ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02). На роботi справи йдуть благополучно, є вiрогiднiсть висновку вдалих контрактiв iз зарубiжними
або iногороднiми партнерами. Можливi дальнi поїздки, закордонні відрядження, пiдписання нових договорiв. Дiловi партнери
не пiдведуть вас в реалiзацiї планiв. Якщо знадобиться допомога, ви можете розраховувати на друзiв. Захистiть себе вiд непотрiбних зустрiчей,
оскiльки вони можуть негативно вiдобразитися на вашiй енергетицi.
Найсприятливiшим для вас днем цього тижня буде понедiлок, невдалою
може виявитися субота.
РИБИ (20.02 - 20.03). Цього тижня варто орiєнтуватися на
власнi сили i можливостi, а девiзом узяти такий вислiв: “Хочеш,
щоб вийшло добре, - зроби сам”. У понедiлок можливi поїздки i
плани, пов`язанi з новими справами. У четвер близькi люди можуть
вiдмовитися беззаперечно пiдкорятися, тому варто запастися вагомими
аргументами i умовляти, а не повелiвати. У п`ятницю якась приємна новина змiнить вашi плани - до кращого. У вихiднi сприятливо зайнятися облаштуванням будинку, заздалегiдь викинувши з нього непотрiб.
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БЕРЕМО КОВЗАНИ –
І ГАЙДА КАТАТИСЯ!

Незабаром в спортивно - розважальне життя
мешканців району прийдуть позитивні зміни. В селі
Калинівка біля кафе «Калиновий
міст» буде відкрито льодову ковзанку, де всі бажаючі зможуть
покататися на ковзанах та пограти в хокей.
Ідея створити нове місце
для активного відпочинку виникла у приватного підприємця
Олександра Заріцького. Його
наміри підтримав й нинішній
Макарівський селищний голова Олександр Іващенко. На
черговій сесії селищної ради
було прийнято рішення виділити земельну ділянку під будівництво ковзанки. Після його
затвердження робота закипіла.
Власними силами та за свої кошти Олександр Володимирович розпочав втілювати в життя
свій проект. За два місяці встановив коробку, закріпив ворота для гри в хокей, провів освітлення,
збирався залити водою для утворення льодового

покриву. Та цьому завадило потепління, яке настало після новорічних свят. Проте організатор
все ж сподівається, що коли
зима набере свої оберти і
вдарить морозець, - задумане здійсниться.
За словами підприємця,
кататися вдень можна буде
всім бажаючим безкоштовно.
Ввечері на ковзанку буде приїздить тренуватися хокейна
команда району, яка до цього
часу тренувалася в Житомирі
та Києві.
В наступному році організатори планують накрити коробку куполом та встановити
генератор підморозки, щоб
можна було використовувати
ковзанку протягом 9-ти місяців. Також у планах на майбутнє – запросити кваліфікованих
тренерів навчати всіх бажаючих гри в хокей та фігурному катанню.
Інф. “М. в.”.

ДОВГООЧІКУВАНЕ РІШЕННЯ

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВСІХ МАРОК
МОБІЛЬНИКІВ ТЕПЕР БУДУТЬ УНІВЕРСАЛЬНИМИ
Європейська комісія, вищий орган виконавчої влади ЄС, ініціювала процес уніфікації “зарядок” ще кілька років тому, закликавши найбільших виробників мобільних телефонів домовитися
щодо цих питань.
Довгоочікуване рішення нарешті ухвалене. Зарядні пристрої провідних марок мобільних
телефонів використовуватимуть

кабель стандарту micro-USB.
ЄК доручила органам ЄС, що
відповідають за процеси стандартизації, прийняти необхідні

ЗНАХІДКИ І ВІДКРИТТЯ

ШКОЛЯРКА ВІДКРИЛА
НЕВІДОМУ НАДЗІРКУ В
СУЗІР’Ї ЖИРАФА
10-річна Кетрін Аврора Грей, яка проживає з батьками в канадському місті Фредеріктоні (провінція
Нью-Брансуїк), напередодні Нового року відкрила невідому раніше надзірку, яка розташована в далекій галактиці UGG 3378, на відстані 240 мільйонів світлових
років від Землі, в сузір’ї Жирафа.
Школярка зробила своє відкриття, вивчаючи знімки
космічного простору, отримані її батьком, астрономомлюбителем Полом Греєм, з обсерваторії. Він допоміг
дочці впевнитися в тому, що вона, дійсно, виявила нову
зірку. Надзірка дістала назву “Supernova 2010lt”.
Королівське астрономічне товариство Канади вже
повідомило, що Кетрін наймолодша з тих, кому колинебудь вдавалося зробити подібне відкриття. Дівчинка знаходиться на різдвяних канікулах і ще не встигла
повідомити про свою зірку однокласників.

рішення. Всі позитивні висновки
були отримані, і тепер нові стільникові апарати найближчим часом вийдуть на ринок.
Нагадаємо, що у даний час в
Європі, зокрема і в Україні, продається майже 30 різних типів
зарядних пристроїв з різними
розніманнями.

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

ВИРІШИЛИ СЕРЙОЗНО
ВЗЯТИСЯ І ЗА ДІТЕЙ,
І ЗА БАТЬКІВ

Проект закону Таджикистану “Про відповідальність батьків за виховання дітей” зобов’яже
батьків давати своїм дітям імена “з врахуванням
національних цінностей”.
Хто визначатиме, наскільки конкретне ім’я
“красиве” і чи відповідає воно “цінностям”, у
ньому не говориться. Але законопроект забороняє дітям і підліткам брати участь у релігійних
службах, крім поминальних обрядів, і бути членами релігійних товариств і організацій.
А також відвідувати розважальні установи
та комп’ютерні центри в нічний час доби (після
22:00), дивитися фільми “непристойного змісту”, вживати спиртні напої, включаючи пиво,
наркотичні і тютюнові вироби, у тому числі популярний у республіці насвай - сорт жувального
тютюну.

КІНЕЦЬ СВІТУ ВІДМІНЯЄТЬСЯ. БУДЕМО ЖИТИ!
Багато езотеричних джерел
переконані, що наступний рік
принесе грандіозні зміни в житті
планети. Так, згідно літочислення
Майя, у 2012 році прийде кінець
Ери Риб, яка продовжувалася
більше п’яти тисяч літ, поклавши
початок Ери Водолія. Древній календар Майя унікальний та надзвичайно точний, він ділить все
існування Всесвіту на декілька
циклів. Згідно його прогнозам 21
грудня 2012 року відбудеться закінчення одного циклу і початок
нового.
Ця дата викликала чимало
панічних неправдивих пророцтв
та езотеричних спекуляцій. На
чутках про наближення кінця світу наживаються тисячі шахраїв.
Вони пропонують для спасіння

життя людей спеціальні капсули, холодильники, навіть почали
збирати кошти на будівництво
суперковчега, який зможе витримати ударну хвилю атомної бомби, наслідки всесвітнього потопу і навіть перечекати на земній
орбіті глобальне похолодання.
Але вартість білетів на «корабель
спасіння» виявилася космічною –
20 мільйонів доларів.
Спостерігаючи за цим масовим психозом людства, один із
старійшин племені Майя офіційно заявив, що ні про який апокаліпсис, який за словами науковців та езотериків, передбачений
древнім індійським календарем,
не може бути й мови. Мовляв,
кінець епохи п’ятого й початок
епохи шостого Сонця, згідно ві-
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рування центральноамериканських аборигенів, ніяк не означає
кінець світу:
- Наші предки, – розповів він,
– і справді передбачали початок
нової епохи в розвитку людства,
але вони не мали на увазі те, що
всі мають загинути. Календар
наших пращурів – це скоріше попередження для наступних поколінь. Нове життя обов’язково повинно настати, кажуть наші боги,
проте воно не принесе за собою
знищення цивілізації.
Подібним спекуляціям на
культурі Майя повинен бути покладений край, впевнені верховні жреці індійського народу. А це
означає, що кінець світу в 2012
році відкладається!
Інф. “М. в.”.
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