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29 СІЧНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ
Щиро вітаємо всіх працівників пожежної охорони
Макарівського району з професійним святом! Відзначення вашого професійного свята є державним визнанням людей цієї мужньої професії - людей сильних
духом, котрі з честю забезпечують надійний захист
національного багатства, життя людей від вогню та
стихії. Цілодобово підтримують постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом і завжди готові
якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше потребує
невідкладної допомоги.
Цього святкового дня бажаємо усім вам міцного
здоров’я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ
і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає
вас від усіх негараздів!
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

„ЄДНАЙМОСЯ Ж, БРАТИ МОЇ!..”

22 січня українці відзначили знаменну дату – День соборності України та 92-у річницю Акта Злуки Української
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. В цей день наш розділений народ об’єднався в
соборній українській державі, здійснивши мрію та прагнення українців жити однією сім’єю на своїй землі.
У Макарові відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника великому борцю за єдність нашої держави
Тарасу Григоровичу Шевченку представниками райдержадміністрації, районної та Макарівської селищної рад,
громадськістю.

Віктор ГУДЗЬ,
голова
районної ради.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ!

Сердечно вітаю вас із професійним святом. На
ваші плечі покладено нелегку та дуже почесну місію –
захищати Макарівську землю від вогняного лиха. Ця
професія об’єднує сильних духом, загартованих нелегкими випробуваннями, високопорядних людей. Ви
присвятили себе боротьбі з вогнем та готові у будьяку хвилину прийти на допомогу.
В цей святковий день хочу низько вклонитися за
врятовані людські життя та подякувати за відвагу,
мужність і самовідданість. Нехай якомога рідше виникають умови, за яких ви вимушені ризикувати власним
життям і здоров’ям.
Бажаю вам та вашим рідним щастя, здоров’я, добробуту, оптимізму, наснаги та нових звершень у благородній справі – служінню українському народові.
Мужньо перемагайте вогонь і надалі! Зі святом вас!
Олександр ІВАЩЕНКО,
Макарівський селищний голова.

АНАТОЛІЙ ПРИСЯЖНЮК: „У НАС ОДНЕ ЗАВДАННЯ —
ДОНЕСТИ ДО ЛЮДЕЙ ПРАВДУ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ,
ПРО СВОЇ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ І СПРИЯТИ ВІДКРИТОСТІ
ВЛАДИ ПЕРЕД ГРОМАДОЮ”
Голова Київської обласної адміністрації Анатолій Присяжнюк взяв участь у першому засіданні клубу “Ділових зустрічей”, ініційованому УКРІНФОРМом та Київською організацією Національної спілки
журналістів України (НСЖУ).
Діалог між владою та ЗМІ
має бути якомога відвертішим та
проходити на постійній основі.
На цьому наголосив генеральний
директор Українського національного інформаційного агентства УКРІНФОРМ Віктор Чамара,
відкриваючи перше засідання
клубу “Ділових зустрічей”.
“Ми плануємо таким чином
розпочати відвертий діалог між
представниками влади та ЗМІ,
куди постійно запрошуватимемо перших осіб, щоб наше суспільство ставало більш відкритим. Окрім того, доносячи до
людей інформацію про діяльність державних органів влади,
для нас не менш важливо, аби
і влада дослухалася до думки журналістів та проймалася
проблемами, які нерідко доводиться вирішувати редакторам ЗМІ сам на сам”, - сказав
Віктор Чамара, додавши, що,
виконуючи побажання журналістів, такий діалог розпочався
сьогодні із зустрічі з головою
Київської обласної державної
адміністрації Анатолієм Присяжнюком.
За словами голови Київ-

ської організації НСЖУ Михайла
Сороки, особливо зацікавлені у
таких зустрічах члени Київської
журналістської організації, яка
сьогодні налічує 4 тисячі спілчан:
“Переважно це журналісти столиці, але є й значний загін журналістів Київщини, передусім, працівники районних газет, які також
мають потребу в якнайповнішій

інформації про діяльність влади”.
Як констатували учасники засідання, за останні десять років
це перша зустріч із головою Київської обласної державної адміністрації у такому колі.
Анатолій Присяжнюк зазначив: сьогодні є брак достовірної
інформації для жителів області
про те, що насправді відбуваєть-

ся в регіоні. Зокрема, обласне
телебачення покриває лише 1012 адміністративних одиниць.
“Тобто, не більше половини області”, - уточнив голова Київської
ОДА.
При цьому він наголосив, що
проблем багато, і завдання влади - вирішувати їх оперативно
та доводити інформацію до людей, аби впливати на ситуацію:
“Тому допомога журналістів у
цих питаннях є дуже важливою
для нас”.

За його словами, Київська
область довгий час була своєрідним трампліном для керівників,
які згодом ішли на вищі посади
чи у велику політику, а проблеми
звичайних людей роками не вирішувалися.
“Київщина єдина не має свого адміністративного центру, по
цілому Києву розкидано чимало структур, які підпорядковані
облдержадміністрації. Тому нині
особисті прийоми я проводжу за
принципом “єдиного вікна”. На
них запрошуються керівники
всіх служб, аби оперативно вирішити питання людей”, - сказав керівник області.
“Нинішній рік буде непростим, але, незважаючи на відсутність достатніх коштів, ми
зробимо все від нас залежне,
щоб поліпшити життя людей
і загалом підняти соціальноекономічний рівень області”, пообіцяв А.Присяжнюк.
Він зауважив, що на початку
минулого року область за всіма
соціально-економічними показниками була на 24-му місці: “А
закінчили ми 2010 рік у першій
десятці. Я ставлю перед собою
завдання, аби за результатами
роботи у нинішньому році область опинилася вже у першій
п’ятірці”.
СТОР. 2.
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АНАТОЛІЙ ПРИСЯЖНЮК: „У НАС ОДНЕ ЗАВДАННЯ —
ДОНЕСТИ ДО ЛЮДЕЙ ПРАВДУ ПРО СВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРО СВОЇ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
І СПРИЯТИ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ ПЕРЕД ГРОМАДОЮ”

Закінчення. Поч. на 1 стор.
У багатьох починаннях голова
ОДА не має наміру розраховувати
лише на державні кошти. Він налаштований залучати в область, насамперед, кошти меценатів, інвесторів, приватного сектору. Як приклад,
А.Присяжнюк навів відкриття на
період зимових канікул в області 45
ковзанок, яких торік було лише 5.
“Це чималі гроші, але жодної копійки державних коштів сюди не пішло.
Було підключено спонсорів, меценатів, представників місцевого бізнесу”, - констатував він.
Серед пріоритетів на найближчу
перспективу голова ОДА назвав наведення ладу в питаннях виділення
землі, залучення інвестицій як внутрішніх, так і з-за кордону, створення мінімум 30 тисяч нових робочих
місць. Ставка робитиметься на агропромисловий сектор, переробну
промисловість, розвиток тваринництва. Обладміністрація має намір
вдихнути нове життя у віддалені села
та в депресивні райони. Постійна

увага приділятиметься Чорнобильській зоні, поліпшенню життя мешканців Поліського та Іванківського
районів.
У засіданні “Ділового клубу”, ініційованого УКРІНФОРМом, також узяли участь головний редактор газети
“Голос України” Анатолій Горлов,
головний редактор районної газети
“Вісник Сквирщини” Катерина Бондарчук, головний редактор обласної газети “Київська правда” Вадим
Долганов, відповідальний секретар
Київської організації НСЖУ Алла Малієнко, перший заступник голови Київської організації НСЖУ Віктор Шпак
та начальник управління інформації
та зв’язків із ЗМІ облдержадміністрації Ярослав Мазуркевич.
Учасники зустрічі звернули увагу
на створення сприятливих умов для
розвитку фермерства. Особливо
наголошувалося і на проблемі викоренення корупції у чиновницьких
кабінетах. Редактори ЗМІ порушили
також питання про обов’язковість
укладання угод між засобами масо-

ДО БЮДЖЕТІВ НАДІЙШЛО
БІЛЬШЕ КОШТІВ, НІЖ ТОРІК

вої інформації та органами влади,
які виступають співзасновниками видань. Не менш важливою, йшлося на
засіданні, є й необхідність створення
спеціальної Ради редакторів газет
Київщини при облдержадміністрації.
Це, на переконання учасників зустрічі, сприятиме підвищенню авторитету журналістів в очах місцевої влади
і допомагатиме вирішенню багатьох
соціально-економічних питань, зокрема, щодо надання приміщень,
оплати комунальних послуг, виділення паперу тощо.
Анатолій Присяжнюк пообіцяв уже
найближчим часом провести спеціальне засідання колегії облдержадміністрації за участю журналістів.
“У нас одне завдання - донести до
людей правду про свою діяльність,
про свої плани на майбутнє і сприяти
відкритості влади перед громадою.
Тому ми зацікавлені у якнайтіснішій
співпраці із журналістами”, - резюмував голова КОДА.
УКРІНФОРМ.

ОДНИМ АБЗАЦОМ

• Тарифи на місцевий телефонний зв’язок цього
року зростуть на 15 відсотків. Про це сповістив го-

Протягом січня - грудня 2010 року за податками, зборами
та платежами, які контролюють органи державної податкової
служби, ДПІ у Макарівському районі до Зведеного бюджету
України мобілізовано коштів на загальну суму 115031,6 тис.
грн., що на 30923,9 тис. грн., або на 36,8 % більше, ніж за 2009
рік.
До місцевих бюджетів надійшло 70640,7 тис. грн., що на
14709,4 тис. грн., або на 26,3% більше надходжень, ніж за 2009
рік.
До Державного бюджету України надійшло 44390,9 тис.
грн., що на 16214,5 тис. грн., або на 57,5 % більше надходжень
до Державного бюджету України, ніж за 2009 рік.

Загальна сума імпорту овочів в Україні в 2010
•
році у порівнянні з 2005 роком зросла в 4,5 раза

Ярослава УНІЧЕНКО,
головний державний податковий інспектор
ДПІ в Макарівському районі.

(77%), перевищивши 860 млн. доларів. Сьогодні
Україна не може повністю забезпечити себе цією
продукцією. Урбанізація і старіння сіл не сприяють
росту цього сектору економіки.

ОДИН ДЕНЬ В
ІСТОРІЇ РАЙОНУ
28 січня 1950 року
об’єднані колгоспи «Перемога», х. Зурівка та ім.
Сталіна, с. Наливайківка в
один колгосп - ім. Сталіна,
с.Наливайківка;
«Червона
Армія» та ім. Жовтневої Революції, с.Мотижин - в колгосп ім.Жовтневої Революції, с.Мотижин; ім. 1 Травня
х.Лозовик та ім.Ворошилова,
с.Липівка - в колгосп ім. Ворошилова, с.Липівка; ім.
Ворошилова та «1 Травня»,
с.Копилів - в колгосп «1 Травня», с.Копилів; ім. Тельмана,
х.Ульянівка та «Нове життя», с.Ніжиловичі - в колгосп
«Нове життя», с.Ніжиловичі;
ім. Сталіна, х.Садки, ім. Карла Маркса, х.Лисиця та ім.
Карла Лібкнехта, х.Строївка
- в колгосп - ім. Карла Лібкнехта,
с.Садки-Строївка;
ім.Крупської,
с.Червона
Гірка та «Молодий більшовик», с.Андріївка - в колгосп «Молодий більшовик»,
с.Андріївка. (Постанови №№
26-32 виконкому Макарівської районної ради).
28 січня 1950 року
х.Зурівка відокремлений від
Юрівської сільської Ради
та приєднаний до Наливайківської сільської Ради;
с.Червона Гірка відокремлене від Плахтянської сільської
Ради і приєднане до Андріївської сільської Ради. (Постанови №№ 26, 32 виконкому Макарівської районної
ради).
(Використано інформацію, що міститься в архівному фонді № 1).
Юлія КРАВЕЦЬ,
начальник архівного
відділу
райдержадміністрації.

лова Національної комісії регулювання зв’язку Володимир Олійник. Тарифи планується підвищити у
два етапи в середині року.
Соціальні пільги доречно частково монетизува•
ти для того, щоб люди могли отримати конкретні
гроші. Про це заявив віце-прем’єр Сергій Тігіпко.
У цьому питанні уряд буде діяти в залежності від
ефективності експериментів у цій галузі.

ОФІЦІЙНО

РОЗГЛЯНУТО
ЖИТТЄВО
ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ
Минулого вівторка у залі засідань райдержадміністрації голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський разом з головою районної ради Віктором Гудзем
провів нараду з сільськими та селищними головами. На
її розгляд, як підкреслив Ярослав Вікторович, відкриваючи нараду, було винесено життєво важливі питання.
По першому «Про оренду земельних паїв у адміністративних межах Козичанської, Гружчанської та Бишівської
сільських рад. Проведення весняно-польових робіт на
орендованих землях компанією «Агрохолдінг» виступив президент компанії «Агрохолдінг» Юрій Карасик.
Юрій Михайлович також відповів на численні запитання
учасників наради щодо перспективи розвитку компанії
у Макарівському районі, основні напрямки сільськогосподарського виробництва.
Про реорганізацію у сфері державних повноважень,
що надаються управлінням Держкомзему у Макарівському районі та Київської обласної філії Центру ДЗК,
проінформував директор ДП Київського інституту землеустрою Йосип Дорош, доповнив його виступ начальник управління Держкомзему у Макарівському районі
Олег Матвієнко.
Активно обговорювалося питання із внесенням зауважень та пропозицій «Про стан поводження з твердими побутовими відходами та забезпечення благоустрою територій населених пунктів району», по якому
доповіла начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації Оксана Підоріна.
Учасників наради зацікавив виступ голови Макарівського органу самоврядування дітей та молоді «Лідерська нація», учениці НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – природничо-математичний ліцей» Катерини
Ілюшенко.
На нараді було заслухано також питання «Про формування бюджету Макарівського району на 2011 рік»
(доповідач начальник фінансового управління райдержадміністрації Світлана Дідківська) та «Про проект Програми перспективного розвитку Макарівського району
до 2015 року». Голова райдержадміністрації Ярослав
Добрянський повів мову конкретно по кожній селищній
та сільській раді. Основну увагу було сконцентровано на
максимальному й за призначенням використанні землі,
наповненості місцевих бюджетів. Зауваження й пропозиції будуть враховані при подальшому розгляді й затвердженні даної Програми.
Інф. “М. в.”.

РАДИ І ЖИТТЯ

М А К А Р І В , Я К І І Н Ш І Н АС Е Л Е Н І П У Н К Т И ,
ПОТРЕБУЄ ОНОВЛЕННЯ
На території Макарівської селищної ради розташовані чотири
населені пункти, кожен з яких потребує вкладення коштів для їх
розвитку. Маємо чотири дошкільні
навчальні заклади, два НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
– природничо-математичий ліцей»
та «Загальноосвітня школа І ступеня – районна гімназія», дві бібліотеки, Центр творчості для дітей та
юнацтва, ДЮСШ, дитячу школу
мистецтв. У Макарові – центральну
районну лікарню, стоматполіклініку, у Калинівці – медамбулаторію
загальної практики сімейної медицини, мережу аптек та магазинів,
46 кафе, два ринки. Ефективна
діяльність соціальної сфери – це
дзеркало, в якому відображається
соціальний та культурний розвиток
наших населених пунктів. І пріоритетними завданнями, викладені у
Програмі соціально-економічного
і культурного розвитку територіальної громади селища Макарів
та сіл Зурівка, Калинівка, Фасівочка на 2011 рік, котра прийнята
депутатами на п’ятій сесії VІ скликання, є підвищення рівня доходів
населення, сприяння повній його
зайнятості, впровадження соціальних стандартів та підвищення
якості послуг, які надаються жителям; створення належних умов для
всебічного та повноцінного розвитку дітей; впровадження культурних та просвітницьких традицій,
поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в селищі та інші. За прогнозними розрахунками на реалізацію Програми
потрібно 12,422 млн. грн.
Ключовим питанням було і залишається благоустрій населених

пунктів. Проводитиметься він як за
кошти селищної ради, так і за позабюджетні.
Дошкільні заклади «Барвінок»,
«Пролісок» та «Веселка» потребують реконструкції, тож готується
технічна документація, вартістю
300 тисяч гривень. До речі, у «Барвінку» будемо будувати автономну
котельню.
На сьогодні в райцентрі залишаються проблемними водо- та
каналізаційна мережі, які застарілі. У цьому році плануємо встановити системи очистки води по вул.
Проектна, замінити водопровід по
вул. Фрунзе. Продовжуємо будівництво КНС по вул. Маяковського.
Більше 500 тисяч гривень коштуватимуть ці роботи. У другому півріччі плануємо відповідно до державних програм провести перебудову
та утеплення дахів багатоповерхових комунальних будинків по вул.
Проектна, 1, Леніна, 70, Садова, 1,
Фрунзе, 64, Фрунзе 71/30.
Передбачається проведення
реформи житлово-комунального
господарства. Починаючи вже з
нинішнього року, створюватимемо конкурентне середовище на
ринку житлово-комунальних послуг, залучаючи інших виконавців.
Адже на сьогодні їх надає тільки
райВУЖКГ. Приділятимемо увагу й поліпшенню рівня та якості
надання
житлово-комунальних
послуг населенню. У межах реалізації
регіональної
програми розвитку та реформування
житлово-комунального господарства передбачається здійснити
заходи, спрямовані на зменшення
споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом заміни

котелень застарілих конструкцій
на сучасні енергозберігаючі системи, реконструкції електромереж
вуличного освітлення з встановленням світильників із енергозберігаючими джерелами світла і т.д.
Сьогодні вже актуальним є питання про створення об’єднань мешканців багатоквартирних будинків.
Тож і над цим будемо працювати
цілеспрямовано з людьми. Потрібно довести всім і кожному зокрема
перевагу такої форми власності.
Вже маємо позитивний приклад
ОСББ «Калина», «Льонок».
Якщо говорити про транспортне обслуговування та зв’язок, то
й тут є невідкладні завдання. Насамперед, потребує поліпшення перевезення пасажирів, яким
займається ТОВ “АТП “Стріла”. У
2011 році передбачається продовжити розвиток та модернізацію
місцевих мереж зв’язку на основі новітніх технологій, зокрема
стільникового, послуг Інтернету,
електронної пошти та кабельного
телебачення.
У селищі зберігається тенденція активного розвитку підприємництва, що є наслідком забезпечення стабільних сприятливих
умов для нового функціонування,
удосконалення регуляторних процесів, знаття штучних бар’єрів для
виходу на ринок нових суб’єктів
підприємницької
діяльності.
Зростання загального обсягу
роздрібного товарообороту прогнозується за рахунок розширення торгових площ, підвищення
ефективності роботи підприємств
торгівлі, впровадження нових технологій і методів обслуговування.
Поступово збільшуватимуться ме-

режі підприємств побутового обслуговування за рахунок відкриття
нових і малої потужності.
І насамкінець зупинюся на питаннях збереження довкілля, охороні навколишнього середовища.
Передбачено комплекс заходів
щодо безпеки проживання населення у зоні підвищеного радіаційного контролю. Впровадження їх дозволить знизити рівень
техногенно-екологічних
ризиків
та оптимізувати галузеві, регіональні та місцеві структури для
запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного
характеру. Актуальним для макарівчан є очищення річки Здвиж,
тож уже нинішньої весни плануємо
розпочати цю роботу.
Проте, якими б дієвими заходи не були, результативності
у збереженні навколишнього середовища можливо досягти лише
спільно, громадою, коли кожен її
член вболіватиме за своє рідне
селище, село. Ось тут і доречно
подумати, куди викидаємо сміття,
тверді побутові відходи? Й досі
не можемо «побороти» стихійні
сміттєзвалища. Мине ще місяць і
знову настане весна, а разом із таненням снігу відкриються непривабливі картини сміття. Тож закликаю мешканців Макарова та інших
населених пунктів не викидати непотріб у невстановлених місцях, з
усією відповідальністю віднестися
до благоустрою вулиць, прилеглих
прибудинкових територій. Від нас
усіх залежить, яким бути рідному
селищу, селу.
Олександр ІВАЩЕНКО,
Макарівський
селищний голова.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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МАЙЖЕ 2000 НАСЕЛЕННЯ
ОБСЛУГОВУЄ АМБУЛАТОРІЯ В ЗАБУЯННІ

П’ять років тому в Забуянні
відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Закупили нове обладнання:
кардіограф, мікроскоп, сухожарові шафи, стоматологічне обладнання.
У 2008 році за кошти райдер-

жадміністрації, районної та сільської рад, меценатів було проведено капітальний ремонт. Перекрили
дах, зробили євроремонт в кабінетах, провели опалення, замінили
тин, облагородили навколишню
територію. Старі фруктові дерева зрізали, а натомість посадили
туї, зробили великі
клумби, на яких висадили декоративні кущі та багаторічні квіти. На алеї
встановили лавки,
на яких відвідувачі

можуть відпочити, поспілкуватися,
зачекати черги. На все це затрачено майже один мільйон гривень.
– У нашій амбулаторії трудиться 12 працівників. Вони обслуговують майже 2000 населення, з них – 360 дітей до 15 років,
– розповідає завідуюча амбулаторією, сімейний лікар-педіатр
Галина Гончарова. – Це жителі
Забуяння, Королівки, Волосіні,
Макарівської Буди, Соболівки,
Ферми, Новомирівки. Щодня до
нас звертаються до двадцяти пацієнтів.

До основних завдань амбулаторії відносяться: раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і
лікування хворих.
Працівники амбулаторії оперативно виїжджають на виклики.
Центральна районна лікарня забезпечує амбулаторію необхідними ліками та пальним для автомобіля швидкої допомоги.

ОБГОВОРЕННЯ

ТРИВАЄ

НА ЧАСІ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА
Як відомо, наприкінці грудня минулого року Кабінет Міністрів виніс на всенародне обговорення
проект пенсійної реформи. Розгляду цього документа була присвячена розширена нарада, що відбулася за участю Віце-прем’єр-міністра України Сергія Тігіпка, голови Київської облдержадміністрації
Анатолія Присяжнюка, заступника голови Пенсійного фонду Валентини Никитенко, директора Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, керівників структурних підрозділів КОДА та
РДА, Пенсійного фонду, представників районних ЗМІ Київщини.

МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО

Запровадження керівництвом держави реформаторських перетворень на усіх напрямах соціально-економічного
розвитку суспільства потребує вмотивованих пояснень з
боку влади. Люди мають знати, що і навіщо робиться. Адже
без підтримки широкого загалу пропоновані нововведення
можуть залишитися лише задекларованими намірами, а
життя країни загалом і кожного громадянина зокрема так і
не повернеться на краще. Саме з метою пояснення громаді
Київщини необхідності впровадження однієї з найскладніших реформ – пенсійної, – в Київській облдержадміністрації й відбулося представницьке зібрання.
У вступній доповіді Сергій Тігіпко окреслив низку причин,
що спонукають до невідкладного реформування системи
пенсійного забезпечення в країні.
По-перше, упродовж багатьох років існує несправедливий розподіл пенсійних коштів, внаслідок чого більшість пенсіонерів отримують мінімальні пенсії. Якщо говорити зокрема
про Київщину, то 66 відсотків пенсіонерів від загальної кількості (652 тис. осіб) отримують пенсію до 1 тисячі гривень.
Налічується майже шість з половиною тисяч спецпенсій, що
за розмірами в 5 -10 разів більші. Має місце гендерна нерівність: якщо середній розмір пенсії у чоловіків складає 1300
гривень, то у жінок – близько 900. При цьому нарахування
розміру пенсії мало залежить від трудового стажу.
- Ми повинні чітко сказати, на сьогодні наша солідарна
система відрахувань, яка передбачає, що всі працюючі роблять свої внески у Пенсійний фонд, а потім вони розподіляються між усіма пенсіонерами, неефективна. Ми постійно
її датуємо. Причому, це дуже великі дотації. Їх можна порівнювати з бюджетами охорони здоров’я, освіти, - зазначив
Сергій Тігіпко.
Існуюча солідарна система відрахувань недосконала,
оскільки кошти сплачуються у загальний кошик і розмір пенсії
практично не залежить від суми внесків. Звідси і ставлення до
наповнення Пенсійного фонду: лише на Київщині налічується майже 2 тисячі боржників, які не сплатили близько 50 млн.
гривень внесків. Поліпшення ситуації вбачається у створенні
умов, що дали б змогу кожному накопичувати додаткові кошти до суми пенсії з власних доходів.
На думку Анатолія Присяжнюка, реформа пенсійної
системи не призведе до погіршення соціальних стандартів,
оскільки вона є середньостроковим заходом і усі нововведення впроваджуватимуться поетапно і помірковано.
- Проаналізувавши ситуації на Київщині, я зазначу, що без
рішучого втручання у нині існуючу ситуацію, коли кількість працюючих ледь перевищує загін пенсіонерів, ми просто зупинимося в своєму розвитку. Красномовний висновок випливає з
наступної ситуації: якщо тролейбусний парк у Білій Церкві заробляє 500 тисяч, то пільгове перевезення датується у розмірі
5 мільйонів гривень. Тут немає потреби вигадувати велосипед,
а необхідно подивитися, яким шляхом йде увесь світ. Наша система пенсійного забезпечення практично ще радянського зразСТОР. 8.
ка, - зауважив Анатолій Присяжнюк.

'

В амбулаторії діє кімната
денного стаціонару. Вона комфортна, встановлені зручні
ліжка з м’якими подушками та
теплими ковдрами. Багато вазонів на підвіконні, картини на
стінах, телевізор навіюють домашню атмосферу. Тож, навіть,
найменші пацієнти почувають
себе як вдома.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

У ХОЛОДНОМУ ПРИМІЩЕННІ
ВАЖКО ДОПРАЦЮВАТИ ДО
ЗАСЛУЖЕНОГО ВІДПОЧИНКУ
Я категорично не згодна з одним пунктом пенсійної реформи – підвищенням пенсійного віку жінок до
60 років. Нині не знаєш як допрацювати до 55 років,
щоб піти на пенсію. А вже потрібно думати й настроюватись на те, що ще 5 років необхідно трудитись.Наше
поштове відділення ледь-ледь опалюється у зимовий
період. Через постійне переохолодження загострюються хронічні захворювання. Тож за таких умов праці
може й не вистачити сил допрацювати до пенсійного
віку.
Ірина ВОЛОСОВСЬКА,
завідуюча Забуянським поштовим відділенням.

ЗМІНИ ДЛЯ
БЮДЖЕТНИКІВ РАДУЮТЬ
Ні для кого не секрет, що сьогодні вчителям, працівникам культури, лікарям прожити на пенсію дуже важко. Ми, згідно нинішнього пенсійного законодавства,
в нерівних умовах з державними службовцями. Вони
хоч теж бюджетники, але мають пільги, які дозволяють
отримувати їм значно більші пенсії. Тому я вважаю за позитивне в реформі те, що за новим законодавством нам
хочуть виплачувати одноразову грошову допомогу при
виході на пенсію як державним службовцям – у розмірі
10 призначених місячних пенсій. Доречно й те, що законопроектом за наявності 25 років спеціального стажу
незалежно віку, ми маємо право на пенсію за вислугу
років.
Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча районною бібліотекою для дітей.

ПЕНСІЙНИЙ ВІК
ЗБІЛЬШУЮТЬ НА РОКИ,
А ПЕНСІЇ — НА КОПІЙКИ
У нашій країні ні молодь, ні пенсіонери в пенсійну
реформу не вірять. Якщо навіть і будуть молоді робити
вклади в банки на індивідуальні рахунки, держава знайде можливість як «відібрати» ці заощадження. Наш Уряд
збільшує пенсійний вік, прирівнюючи до європейських
стандартів, а от пенсії не піднімають до рівня іноземних.
В Німеччині, наприклад, «божі одуванчики» їздять тричі на рік на курорти. А скільки років треба накопичувати
нам, «простим смертним», щоб хоч раз з’їздити на оздоровлення?
Руслан КОВАЛЬОВ,
безробітний з Макарова.

ЛЮДИ ПОВИННІ
ОТРИМАТИ ГАРАНТІЮ
ЗБЕРІГАННЯ КОШТІВ
Запровадження пенсійної реформи справа загалом
необхідна і на часі. Проте мінусів у запропонованих урядом новаціях, як на мене, багато. От, приміром, запровадження накопичувальної пенсійної системи. З одного
боку я за неї. Проте мене, як людину, яка багато вже бачила на своєму віку, турбує зберігання цих коштів. Ми, люди
старшого покоління, пройшли через величезну аферу з
Ощадбанком колишнього СРСР, через фінансові піраміди і знаємо чим все це закінчилося. І навряд, що скоро і
багато буде бажаючих вкладати зароблені нелегкою працею гроші, які через роки можуть і не повернутися. Тому,
я переконана, спершу фінансові установи мають повернути довіру до себе, а люди отримати гарантії зберігання
коштів.
До того ж водночас із запровадженням накопичувальної системи зберігатиметься й солідарна. Отже доведеться робити більше відрахувань. А за сьогоднішньої
скрути це нелегко.
Марія НАУМЕНКО,
пенсіонерка з Макарова.

СЬОГОДНІ ПРО ПЕНСІЮ
ТРЕБА ДУМАТИ МОЛОДИМ
Загалом пенсійна реформа мене не дуже цікавить, я
вже на пенсії і отримую зароблену за майже сорокарічний стаж виплату. Сьогодні треба думати про неї молодим. Саме від них залежатиме, що вони будуть отримувати через кілька років. Єдине, що мене сьогодні турбує,
це невідповідність розміру пенсії до стажу роботи. Чому
ті, хто пропрацював менше, отримують більше? У новому
законопроекті передбачено зміну цього нарахування.
Лідія ОСТАПЧУК,
пенсіонерка з Фасівочки.

ХТО ПРАЦЮВАВ, У ТОГО МАЄ
БУТИ Й ПЕНСІЯ БІЛЬША
Є багато причин, що людина не працює певний період. Скажімо, скорочення, ліквідація підприємства, або ж
хворіє. У таких випадках можна не тільки зрозуміти, а й
співчувати. Та є категорія таких, які за свій вік і не прагнули трудовлаштуватися. А все одно отримують пенсію. До
речі, сьогодні вона набула рівня з тими, у кого чималий
стаж роботи. Ці люди віднесені до категорії соціально незахищених. А про що вони думали, коли були молодими?
Знали, що держава не полишить їх без копійки в кишені,
матимуть, хоч і не працювали, на старість за що хліба купити і до хліба.
Тому, вважаю, дуже доречною є пропозиція у новому
проекті пенсійного закону підвищити мінімальний необхідний страховий стаж для одержання пенсії за віком з 5
до 15 років, а ще нараховування, як компенсації на період
підвищення віку пенсії жінок по 2,5% за кожні півроку.
А ось з тим, що у законопроекті пропонується підвищити нормативний стаж для отримання мінімальної пенсії для жінок з 20 років до 30 і для чоловіків з 25 років до
35 не згодна. Що ж тоді знову буде? І ті, хто працював 25
років, і ті, хто 15 (норма страхового стажу) знову, може
так вийти, коли людина працювала на мінімальну зарплату (а це невисокооплачувана робота, але необхідна для
суспільства) отримують однакову мінімальну пенсію?
Олена СЕМЕНЕНКО,
пенсіонерка з Калинівки.
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НА ЗАВТРА

Олена Василівна Йовенко – Соснівський сільський голова. Громаду очолила після торішніх виборів, перемігши
двох суперників. 131 голос виборців (на
49 більше, ніж у найближчого суперника)
і став вирішальним. За професією Олена
Василівна – бухгалтер, колишній підприємець. Тож наразі керувати громадою для
неї справа нова. Але вважає, якщо люди
ініціювали її обрання, найголовніше в роботі – виправдати довіру. Звісно, що про
результати судити ще рано, можна швид-

ше навпаки. На виборах Олена Василівна обіцяла соснівцям взятися за зміни в
соціально-культурному розвитку краю. Цікаво, що офіційно її керівництво почалося
зі свята – Дня села. Готувалися до нього
всі кандидати на посаду сільського голови. Тоді гуртом змогли зорганізувати сили
талановитих соснівців на концерт, щоб готували його власними силами вже не було
років десять. І навіть у „творчих муках” народився співочий колектив. Він запозичив
свою назву з популярного колись у селі і

завершення. Вчиться. Досвід запозичує.
І не цурається за допомогу подякувати.
От, приміром, сільський бюджет. Його наповнюваність — справа чи не найважливіша для громади, бо від цього залежить як
сьогоднішній день села, так і майбутній.
Торік Соснівська сільська рада виконала
бюджет на 141 відсоток. Олена Василівна, як керівник, не може цьому не радіти.
Проте в розмові одразу зауважує, що це
заслуга найбільших платників податків –
гранкар’єру та СТОВ „Зоря” і попередньої

ше мову вести про плани і перші кроки нової влади Соснівки.
Останнім часом значно розширилися
повноваження наших органів місцевого самоврядування. Громади району все
більше заявляють про себе, як про справжніх господарів на своїй території. Хоча
без труднощів не обходиться ніде. Швид-

відомого в районі фолькльорного колективу „Журавушка”. До речі, після дебюту,
він доволі успішно діє нині.
Але, як кажуть, співати хочеться, коли
справи ладнаються. Олена Василівна з
молодих очільників влади, які не гудять
попередників, а навпаки кращі справи, за
які вони бралися, доводять до логічного

місцевої влади, яка вишукувала резерви
поповнення казни. Згодьтеся, вміння не
привласнювати собі заслуги інших, але
пишатися ними, бо на користь громади,
характеризує сільського голову, як такого, котра взялася не заради посади чи
якихось власних амбіцій опікуватися цим
краєм.

НА КИЇВЩИНІ
ПРОЙДЕ ЧЕМПІОНАТ
СВІТУ НА ВОДІ
Голова Київської облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк та промоутер „Формули 1” на воді, віцепрезидент компанії “Idea Marketing SA” Лавінія Каваллеро підписали договір про проведення на Київщині у липні
2011 року Чемпіонату світу водно-моторної „Формули1”.
– Чемпіонат світу „Формули 1” на воді буде однією з
найяскравіших спортивних подій 2011 року. До того ж,
це надасть нам неабияку нагоду презентувати наш край,
державу, ми матимемо можливість залучення нових інвестицій. „Формула 1” транслюватиметься більш ніж
у ста країнах світу, подивляться шоу близько трьохсот
мільйонів глядачів, – зазначив Анатолій Присяжнюк.
Чемпіонат пройде 30-31 липня у м. Вишгород. Для
проведення непересічного спортивного дійства будуть
збудовані трибуни на 50-70 тисяч глядачів.
– Жодної копійки з державного бюджету на проведення Чемпіонату витрачено не буде. Всі організаційні
питання ми будемо вирішувати за спонсорські кошти, –
наголосив губернатор Київщини. — Хочу підкреслити,
що у Київській області є всі базові умови для проведення
заходів такого рівня. Попереду в нас ще 6 місяців роботи
над організацією Чемпіонату. Ми зробимо все можливе,
аби Чемпіонат Світу „Формули 1” на воді пройшов на високому рівні і ми ще не раз були господарями проведення „Формули 1”, – сказав голова Київської облдержадміністрації.
Промоутер „Формули 1” на воді, віце-президент компанії “Idea Marketing SA” Лавінія Каваллеро підкреслила,
що хоч ще багато питань потребують вирішення і власне проведенню Чемпіонату передує ще багато роботи,
та: „той ентузіазм, який я побачила тут, надає мені повну
впевненість у тому, що „Формула 1” пройде успішно”.
Олімпійський чемпіон, народний депутат України Ельбрус Тедеєв наголосив, що право проведення „Формули
1” виборюють у всьому світі так само, як і право проведення Євро – 2012 та Олімпійські ігри 2022.
– „Формула 1” – це боротьба між державами, це політика, економіка та інвестиції. Київська область надзвичайно мальовнича своїми водоймами, вона дуже
приваблива для туристів. Такий потенціал краю потрібно
використовувати. Хочу віддати належне Анатолію Йосиповичу, котрий зміг вибороти право проведення „Формули 1” на воді на Київщині, – зазначив Ельбрус Тедеєв.
Прес-служба облдержадміністрації.

А щодо найбільших платників податків, то не кожне село може похвалитися
такими. Завдяки їм соснівці мають робочі
місця, заробіток. Земля не гуляє, а обробляється. Не переводиться хліборобський
рід. На відміну від багатьох колишніх керівників колгоспів директору СТОВ „Зоря”
О.В.Поповичу під час розвалу радянської
системи сільського господарства вдалося
не лише зберегти сільськогосподарське
підприємство,а й дати йому нове дихання. Соснівці засівають землю, вирощують
хліб і годують худобу. До речі, керівників
цих двох підприємств І.М.Онацького та
О.В.Поповича минулої осені обрали депутатами до районної ради. Бо впевнені, що
вони зможуть і на рівні району відстоювати інтереси громади.
Для місцевої влади в селі сьогодні чи
ненайболючіше питання – аварійний клуб.
Сільський заклад культури вже десять років як не працює. Тож у найближчих планах
керівництва села – завершити переобладнання недобудови 90-х років, яка стояла
пусткою. Розпочав його ще попередник
Олени Василівни. Правда, в неї є дещо
більші задуми перепланування і розширення приміщення. Наразі вкрай потребує
ремонту й дитячий садок.
Варто зауважити і те, що одразу помічають приїжджі у Соснівку – це благоустрій. Не на словах, а на ділі тут піклуються
про село. Систематично вивозять сміття,
з ініціативи молоді проводять суботники. В планах місцевої влади – завершити
освітлення сіл, що на території сільської
ради, та асфальтувати вулиці Набережна,
Шевченка та Пролетарська.
...Це лише дещиця турбот, якими живе
ця громада і які вирішує з допомогою місцевої влади. Але саме отакий звичний
ритм буднів і дає цьому краю добру надію
на завтра.
Анна СУХЕНКО.
На світлині: ансамбль „Журавушка”, учасницею якого є й сільська голова
О.В.Йовенко.

ПОЧУТТЯ, ВИПРОБУВАНІ ЧАСОМ,
ТАКІ Ж КОШТОВНІ, ЯК ЗОЛОТО
На невеликому, припорошеному снігом подвір’ї
охайно та затишно. Вузенька стежина веде до
ошатного будиночка. Стукаю – й двері прочиняє
літній чоловік, а за його
спиною жінка, скроні якої
посріблила сивина. Обоє
усміхнені, хоч обличчя помережені зморшками. Очіозерця вже не виблискують вогниками бадьорості.
Роки ж бо не ті, обом за
70. Проте любо так і мило
гомоніти з ними, бо є старожилам що розповісти –
прожили в парі півстоліття,
5 лютого святкуватимуть
золоте весілля.
Віра і Петро Кубіцькі –
шановані в Забуянні люди.
Бо життєвий шлях пройшли
чесно й достойно.
– Народився я в Новомирівці. Школи у нашому
селі не було, тож ходив до
Забуянської, – згадує Петро Михайлович. – Там навчалась моя майбутня дружина, проте не були з нею
знайомі. Але доля вперто
намагалася звести нас разом. Отримавши водійські
права, пішов працювати
шофером у колгосп. Там
бухгалтером
працювала
Віра. Вона відразу мені
сподобалась. Я навіть не
помітив як покохав її.
Дівчина чекала його з
армії три роки. Сватати її
приходили хлопці. Вона
відмовляла їм. За все життя, що прожила пліч-о-пліч
з Петром, вона жодного
разу не пожалкувала, що
обрала його.
Зимової морозної пори
1961 року молодята стали
на весільний рушник. Щороку подружжя відзначало цей особливий для них

день спільного життя. А
цьогоріч для них це визначна подія – вони святкуватимуть 50-річчя.
–
Немов
сьогодні
пам’ятаю наше весілля,
– розповідає Віра Тихо-

ли, так би мовити, «золоту
середину». Тож дав Бог
відсвяткувати й золоте
весілля.
Віра народила коханому трьох дочок – Людмилу, Лесю, Оксану. Всі вони

збудувати будинок. Також
допомагали вивчитись й
отримати вищу освіту. Ми
намагалися дати своїм дітям все найкраще.
Шум і гам у батьківській
оселі – це звична справа.

нівна, пригорнувшись до
чоловіка. – Гуляли три дні.
Музики із Садки-Строївки
грали. Пригощали ми гостей холодцем, голубцями,
варениками, налисниками... Пили домашню горілку. Славне було весілля. Всі роки подружнього
життя прожили ми душа в
душу. Інколи траплялись
суперечки. Але для примирення завжди знаходи-

вийшли заміж й швидко
вилетіли з сімейного гніздечка. Люблячий батько
за власні кошти й своїми
силами збудував для молодят будинки.
– Тодішні ціни на будівельні матеріали не були
такими високими, як нинішні, – розповідає Петро
Михайлович. – Зарплата
у колгоспі була непогана.
Тож за два роки можна було

Діти живуть неподалік і часто навідуються. Шестеро
внуків та два правнуки Ігор
й Іван також постійні гості у
них. Теплі сімейні стосунки
– це найдорожче у родині.
На золотий ювілей подружжя Кубіцьких зустрічатиме гостей за щедро
накритим столом, прийматиме вітання від дітей, внуків, правнуків та друзів.
Марина ВІКТОРОВА.
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93-Й РІК ТРАГЕДІЇ ПІД КРУТАМИ

ВІЧНИЙ ВОГОНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВОЛІ
29 січня 1918 р. відбулася надзвичайно трагічна подія
в українській історії – бій під Крутами. Уряд УНР, опинившись без війська, кинув на протистояння з російською
армією, що йшла на Київ, кілька сотень погано озброєних
українських студентів та гімназистів. Майже всі вони полягли у нерівному бою. Цей бій отримав величезне символічне значення.
В січні 1918 року з півночі на українську землю
наступала більшовицька
армія Муравйова. Кожна
нова звістка про зайняте
більшовиками українське
місто, про розстріляних
українських селян і представників української інтелігенції змушували насторожувати
українську
молодь, майбутніх крутянських героїв. Вони кинулися боронити незалежність
Української держави, яку

оборонити не готові були їх
батьки.
Напевно, в останню передкрутянську ніч не один
із них згадував обличчя
своїх рідних і близьких,
своєї дівчини, до якої відчув першу юнацьку любов.
Але віра в Україну надихала
піднятися проти у двадцять
разів сильнішого ворога, а
після трагічного бою дала
сили недобитим і пораненим не просити милості, а
геройськи, у муках і страж-

даннях умирати.
Ці трагічні події ми згадували разом з учнями
Макарівського медичного
училища в залі центральної районної бібліотеки,
де провели з нагоди 93-ої
річниці трагедії під Крутами історико-патріотичний
урок „Вічний вогонь української волі”.
Для студентів провідний бібліотекар Ірина
Старовойтенко
провела
бібліографічний огляд літератури з даної тематики.
Ольга ЦІЛЕПА,
провідний
бібліотекар
центральної районної
бібліотеки.

ПОШАНУВАННЯ СВЯТИТЕЛЯ
Макарівське благочиння Української Православної Церкви та комісія з питань благодійництва районної ради за сприяння Фонду милосердя та здоров’я Київської облдержадміністрації, районної державної адміністрації, районної ради, Макарівської
селищної ради, телерадіокомпанії «АВІС», районного історико-краєзнавчого музею,
проводять урочисту академію, присвячену 360-річчю Святителя Димитрія Ростовського (Данила Туптала). В заході беруть участь: аматорський колектив «Сік Землі» будинку
культури с. Лишня (керівник Керусенко С.О.), лауреат всеукраїнських конкурсів гурт «Козацькі джерела» (худ. кер. Дем’янчук А.В., муз.кер. Сніжко О.М.), народний аматорський
хоровий ансамбль «Свят-Коло» (кер. Заслужений діяч мистецтв України, композитор Степурко В.І.). В програмі - перегляд фільму «Зрозуміти людину» – лауреата Гран-Прі 2010
року Міжнародного православного кінофестивалю «Покров» (режисер Столяров О.М.).
Ведучий урочистої академії ігумен Філарет (А.Ю.Єгоров) – голова комісії з питань
благодійництва, депутат районної ради.
Запрошуємо мешканців Макарова і району, гостей взяти участь в академії,
яка розпочнеться 30 січня о 14.30 (неділя) в кінотеатрі «Ольвія». Вхід - вільний.

КОРОТКО

•

Торік лелека приніс до місцевих родин
села Опачичі 10 діток.
Навідався він і цього
січня – тут народилося одне немовля.

•

Минулого
року
вузами Гіменея у Комарівці скріпили свої
стосунки 6 молодих
пар. А вже у жовтні у
селі почали святкувати родини. З’явилися
на світ 3 малюки і всі
хлопчики.

•

Кадрові
зміни
відбулися у будинку
культури села Гавронщина. Прийшла
працювати художнім
керівником
молодий спеціаліст Ольга Кузнєцова, яка
згуртувала біля себе
талановиту молодь
села.

29 СІЧНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ
Зазвичай пожежонебезпечний період припадає на літню пору. Однак
взимку теж чимало роботи у пожежників. Ось і
нещодавно чергова зміна
виїхала на одну з вулиць
райцентру, де у
приватній будівлі спалахнув
вогонь. Сусіди, побачивши дим, відразу зателефонували на 101.
Через кілька хвилин
спецмашина вже їхала.
Збентежені
перехожі
зупиняли ходу, а автомобілі давали дорогу,
забезпечуючи «зелену»
вулицю.
Діставшись
потрібної адреси, один
з рятувальників першочергово знеструмив
хатину. Інші в секунди
розвернули рукав, розбили вікно та ввімкнули
воду. Хвилина за хвилиною і стихію подолали.
- Причини загорання
ще невідомі, - пояснює
пожежник Андрій Скибун. - Можливо, це було

Кваліфіковані працівники швейного цеху приватного
підприємства
«Побутовець», що в Макарові,
задовольняють
потреби клієнтів з пошиття одягу, його ремонту.
Закрійник Світлана Лопатюк вже п’ятнадцять років працює тут. Саме вона
наносить на матеріал
ескіз, підбирає лекала та
вирізає готові елементи
одягу, з яких вже далі досвідчені швеї виготовляють замовлене вбрання.
Крім того, макарівці можуть на підприємстві отримати послуги
з виготовлення ключів,
ремонту годинників, пошиття гардин. Незабаром тут працюватимуть
ремонтники
пральних
машин-автоматів та холодильників, також буде
розміщено
апаратуру
для чистки подушок.
Планується
відкриття
хімчистки.

коротке замикання, а може
й недопалок. Якби наша
бригада була на іншому
виїзді, то врятувати будинок не вдалося б. У нашому
арсеналі три «бойові» машини, але ж чергова група
тільки одна.
- Нам небайдужа чужа

ІСТОРІЯ ЗИМОВИХ ІГОР
МАЄ ГЛИБОКІ КОРІННЯ
ковзани, ніхто не відповість. Відомо, що катання на дерев’яних
ковзанах було улюбленою розвагою за часів Київської Русі.
Дуже любив цю розвагу і цар
Петро І. Він вважається першим,
хто здогадався з’єднати черевик з ковзаном. Набридло царю
весь час прив’язувати ковзани
ремінцями до черевиків — узяв
і прибив їх до підошов.
Якщо маєш ковзани і ключку,
в морозну зиму можна і в хокей
пограти. Батьківщиною хокею
з шайбою є північ Канади, і винайшли його солдати, які палицями ганяли по льоду порожні
консервні бляшанки, що й стали
праобразами гумової шайби. Ця
історія цікава, але відомо, що в
схожу гру грали й корінні мешканці Америки — індіанці, та ще
й не тільки на півночі континенту,
а й в жаркій Мексиці. В Київській
Русі теж була відома гра, що нагадувала хокей: гравці ганяли
по льоду дерев’яну кулю (кубар), яку потрібно було загнати
у спеціальні ямки. Вважається,
що назва «хокей» походить від

біда, тому й робимо все
можливе і неможливе, приєднується до розмови
його колега Олег Грабар.
- Нерідко ризикуємо власним життям, аби врятувати
інше. Це наша робота. Добре, що сьогодні все закінчилося благополучно.

ВІСТІ З ЛЮДВИНІВКИ

300 ТИСЯЧ — ДО МІСЦЕВОЇ КАЗНИ

Минулого року наповнення бюджету Людвинівська
сільська рада виконала стовідсотково. На рахунок надійшло більше 300 тисяч гривень. Наповнюваність бюджету
в основному здійснювалася за рахунок сплати податку на
землю та видачі дозволів на торгівлю.

ПАМ’ЯТАЄМО

За кошти сільської ради торік було встановлено в селі
пам’ятник жертвам голодомору 1932-1933 років. Нині
боляче згадувати ті страшні голодні роки. Проте жителі
Людвинівки пам’ятають й шанують історію свого народу.
Також відремонтовано монумент загиблим воїнам у
Великій Вітчизняній війні та облагороджено навколишню
територію.

ЗБУДОВАНО КАПЛИЧКУ

Людвинівці вірують у Бога. Проте в селі немає храму. Віруючі постійно відвідують церкву в Фасовій. А
нещодавно в селі збудували капличку. Як годиться, за
православними релігійними канонами провели її освячення. Сюди щоднини приходять віруючі припасти до
ікон, поставити свічку, помолитися за рідних, попросити допомоги у Господа.

РОЗЧИСТИЛИ СТАВОК

Торік на одній із сесій Людвинівської сільської ради
було прийнято рішення не віддавати в оренду ставок, яке
розташоване на території села. Громада за власні кошти
провела розчищення та зариблення водойми. Також облаштовано зону відпочинку. Нині жителі самостійно підтримують порядок біля ставка та на прилеглій території.
Затятих рибаків у селі чимало. Тож у зимовий час вони
не забувають піклуватися про мешканців водойми. Постійно встановлюють продухи, щоб вода насичувалася
киснем й рибі було чим дихати. До речі, територія ставка
ще й охороняється.
Інф. «М.в.».

ЦЕ ЦІКАВО

У кожного з нас є улюблена
пора року. Комусь подобається тепле літо. Комусь більше до
вподоби весна, тому що все навколо розпускається і зацвітає.
Хтось віддає перевагу осені. А
я люблю зиму. Як чудово пронестись з гірки на лижах. Дослідники вважають, що з’явились вони
20-30 тисяч років тому. Місце
їх народження треба шукати на
півночі, посеред неозорих снігів.
Найдавніші лижі — це дерев’яні
дощечки, що прив’язувались до
ніг. На них можна було, не провалюючись, ходити по глибокому снігу. Називали такі лижі
дерев’яною підошвою. Потім
з’явились сплетені з лози лижіснігоступи, якими й досі користуються мисливці Сибіру. Пізніше виявилось, що на лижах
можна не тільки ходити, але й
швидко бігати.
Якщо лижі з’явилися в тих
краях, де багато снігу, то ковзани — там, де багато льоду. А таких місць на Землі можна знайти
скільки завгодно. Тому на питання, де і коли з’явились перші
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назви посоха французьких пастухів, які грали ним у схожу гру. А
в Ірландії ключка для гри в хокей
одночасно була і зброєю воїна.
Підготувати гарний лід для гри
– справжнє мистецтво. Спочатку майданчик засипають снігом,
гарно утрамбовують, а вже після
цього заливають водою, слідкуючи, щоб лід був гладеньким.
А чи знаєте ви чому лід
слизький? Всім відомо, що лід
— це вода, яка замерзла. Коли
люди чи транспорт рухаються
по льоду, вони тиснуть на нього
зі значною силою і під цим великим тиском він тане, а між твоїм
взуттям і льодом з’являється
незначний прошарок води. Завдяки йому лід стає слизький і
на ньому можна ковзатися.
А ще взимку можна погратися в сніжки. Але не варто забувати і про небезпеку. Граючись
в сніжки, не можна дуже міцно
стискати сніг руками, поливати
його водою: така сніжка може
серйозно травмувати того, в
кого вона влучить.
Сергій РООТ.

«ЗДВИЖ» ОХОРОНЯЄ
ВОДОЙМИ

Районна громадська організація «Здвиж» охороняє, відтворює та займається збереженням природних багатств річок і водойм, дбає за раціональне їх
використання. А ще вона сприяє аматорському рибальству, активному розвитку рибальського спорту
та екологічного туризму. Хоча лише два роки як вона
діє, проте результат вже видно неозброєним оком.
В літню пору члени організації обходять прибережну
зону річки Здвиж і прибирають сміття, яке збирають
в поліетиленові пакети. Два рази на тиждень техніка, котру надає керівництво Макарівського РВУЖКГ,
їх вивозить. У зоні греблі, що в Гавронщині, де пляж,
відпочивати приємно. Пляжники беруть приклад зі
„здвижівців” і теж після себе не залишають сміття.
Громадська організація постійно контролює незаконний вилов риби під час нічних рейдів, у ході
яких виявляють порушників, бо ж саме в цей час охочі поласувати свіжою рибою, ставлять сітки. Завдяки
рейдам, кількість браконьєрів у районі скоротилася
на 80 відсотків, відповідно і скоротився масовий вилов риби. А щоб збільшити популяцію водних мешканців, запустили «здвижівці» в річку кілька нових для
нашої місцевості видів. Це - білий амур, судак, сом,
які успішно прижилися, про що свідчать вдалі улови
рибалок. Збільшили й популяцію раків. А от лящу, на
жаль, не сподобалося в нашій річці.
Мирослав ЗЕМЛІН,
громадський інспектор з рибоохорони.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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Недiля, 30 сiчня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.15,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.40 Свiт православ`я.
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? Мiсце для
вiдпочинку.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00 Х/ф “Фонтан”.
13.50 Погода.
13.55 Золотий гусак.
14.25 Ян Табачник. Концертна
програма.
15.25 Ближче до народу. Андрiй
Кравчук.
15.50 Погода.
16.00 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Дiловий свiт. Тиждень.

17.30 Спецпроект “Про що
кiно?”
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.10 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Погода.
23.40 Автодрайв.
23.55 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Погода.
2.05 Х/ф “Люсi Обрак”.
3.45 Х/ф “Фонтан”.
5.25 “Надвечiр`я”.

„1+1”

6.00 М/ф “Бамбр. Мореплавання Сонечкiна”.
6.50 М/ф “Таємниця магiчного
кристала”.
8.20 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/ф “Чебурашка. Крокодил Гена”.

* * *

поНедiлок, 31 сiчня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
13.00 Навколо свiту за 48 годин.
13.35 Х/ф “Любити людину”.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Майстер-клас.
16.00 Фольк-music.
16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 Вiкно до Америки.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Нова армiя.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Шустер-Live.
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+1”

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 Мелодрама “Ромео,
Джульєта i пiца”.
11.50 Т/с “Якщо у вас нема тiтки”.
12.45 Т/с “Якщо у вас нема тiтки”.
13.45 “Велике перевтiлення”.
14.25 “Розкiшне життя”.
15.15 Комедiя “Шахраї”.
17.00 “ТСН”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.40 Комедiя “Iван Васильович
змiнює професiю”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Комедiя “Руд i Сем”.
22.05 Т/с “Iнтерни”.

вівторок, 1 лютого
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 Вiдкриття VIII сесiї Верховної Ради України.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.55 Темний силует.
13.05 Хай так.
13.35 Х/ф “Любити людину”.
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.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Стронгмен.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Свiтло. Фанатизм - загроза людству.
22.30 Книга.ua.
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.
0.50 Кориснi поради.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “Любити людину”.
4.15 Д/с “Круїз”.
5.05 Т/с “Зона”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

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”. “Чоловiк
у небезпецi”.
11.50,4.15 Т/с “Любов - не те,
що здається”.
12.45,5.05 Т/с “Ведмежий кут”.
13.40 “Шiсть кадрiв”.
14.10 “Грошi”.
15.05 Комедiя “Руд i Сем”.
17.00,19.30,23.45,3.15 “ТСН”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.

середа, 2 лютого
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Крок до зiрок. Євробачення.
13.25 Х/ф “Танк КВ-34”.
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.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Слово регiонам.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Досвiд. Реформування
пенсiйної системи.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
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.
0.50 Кориснi поради.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Танк КВ-34”.
4.35 Д/с “Круїз”.
5.05 Т/с “Зона”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

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”. “Дочку
пiдозрюють у вбивствi”.
11.50 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
12.50 Т/с “Ведмежий кут”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.
14.50 Мелодрама “Трiстан та
Iзольда”.
17.00,19.30,23.45 “ТСН”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”.
“Переслiдування дiвчини”.
19.25 “Погода”.

10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
12.50 “Розкiшне життя”.
13.45 “Мiняю жiнку”.
14.50 Мелодрама “Зозуля”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Комедiя “Iван Васильович
змiнює професiю”.
22.00 Т/с “Iнтерни”.
22.35 “Свiтське життя”.
23.25 Бойовик “Ласкаво просимо до раю 2”.
1.05 Бойовик “За жменю
доларiв”.
3.10 Т/с “Монте-крiсто”.

ІНТЕР

6.05 “Найрозумнiший”.
7.40 “Таємницi Тихого океану”.
8.40 “Поки всi вдома”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.45 Х/ф “Синдбад i око тигра”.
12.55 Х/ф “Коли розтанув снiг”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Тульський-Токарєв”.
0.25 Х/ф “Чудова Олена”.

2.05 “Подробицi тижня”.
2.50 “Таємницi Тихого океану”.
3.40 Х/ф “Чудова Олена”.
5.05 “Позаочi”.

ІСТV

5.50 Факти.
6.05 Погода.
6.10 Х/ф “Охоронець”.
8.00 “Смак”.
8.45 Анекдоти по-українськи.
9.10 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
9.40 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
14.00 Наша Russia.
14.20 Т/с “Рюрiки”.
14.50 Х/ф “Нiндзя”.
16.40 Наша Russia. Дайджест.
17.40 Диво-люди.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “V” - означає Вендета”.
22.10 Х/ф “Легiонер”.
0.15 Голi i смiшнi.
1.35 Х/ф “За бортом”.
3.35 Iнтерактив. Тижневик.
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3.50 Х/ф “РПМ”.
5.15 Т/с “Довiрся менi”.

СТБ

5.25 М/ф: “Пластилiнова ворона”, “Доктор Айболить”.
6.55 Х/ф “Червонi вiтрила”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
12.45 Х/ф “Неймовiрнi пригоди
iталiйцiв в Росiї”.
14.55 Х/ф “Прилетить раптом
чарiвник”.
17.00 “Моя правда. Тетяна
Догiлева”.
18.00 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.00 Х/ф “Янгол пролетiв”.
23.00 Т/с “Доктор Хаус”.
2.30 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
3.15 Х/ф “Червонi вiтрила”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.25 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 “Змивайся”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 Х/ф “Меверiк”.
20.20 Х/ф “Громобой”.
22.15 Скеч-шоу “Красунi”.
23.20 Спортрепортер.
23.25 Х/ф “Корабель-примара”.
1.20 Х/ф “Що ти накоїв?”
2.50 Т/с “Колишня”.

„УКРАЇНА”

6.00 Срiбний апельсин.
6.25 Т/с “Офiцери 2. Одна доля
на двох”.
8.20 Т/с “Глухар”.
11.20 Т/с “Iндус”.
13.15 Х/ф “Чортове колесо”.
15.00 Х/ф “Влiтку я надаю перевагу...”
17.00 Т/с “Я - охоронець”.
19.00 Подiї.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
22.30 Т/с “Маргоша 3”.
23.25 “ТСН”.
23.40 Х/ф “За жменю доларiв”.
1.25 Т/с “Маргоша 3”.
2.15 Т/с “Iнтерни”.

ІНТЕР

5.50 “Формула кохання”.
6.40 Т/с “Насмiшити до смертi 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.15 Т/с “Дурнi, дороги, грошi”.
10.55 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
13.55 “Судовi справи”.
14.45 Т/с “Версiя”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.00 Т/с “Завжди кажи “Завжди 2”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.30 Т/с “Тульський-Токарєв”.
17.35 “Сiмейнi драми”.
18.30 “Не бреши менi”.
“Амнезiя”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Мiняю жiнку”.
21.15,3.30 Т/с “Iнтерни”.
22.45,2.25 Т/с “Маргоша 3”.
0.00 Х/ф “Повернення у Брайдсхед”.

ІНТЕР

5.45 “Зворотний бiк Мiсяця”.
6.40 Т/с “Насмiшити до смертi 2”.
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”.
10.15 Т/с “Дурнi, дороги, грошi”.
10.55 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Версiя”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.05 Т/с “Завжди кажи “Завжди 3”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
20.10 “Шоу на два мiльйони”.
21.15 Т/с “Iнтерни”.
22.45,2.15 Т/с “Маргоша 3”.
0.00 Х/ф “Трiстан та Iзольда”.
3.05 Х/ф “Повернення у Брайдсхед”.
5.10 Т/с “Ведмежий кут”.

ІНТЕР

5.45 “Борис Хмельницький.
Стрiла в серцi Робiн Гуда”.
6.40 Т/с “Насмiшити до смертi 2”.
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”.
10.15 Т/с “Дурнi, дороги,
грошi”.
10.55 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Версiя”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.05 Т/с “Завжди кажи “Завжди 3”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.30 Т/с “Тульський-Токарєв”.

23.25 “Зворотний бiк Мiсяця”.
0.35 Х/ф “13 привидiв”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.

ІСТV

6.10 Служба розшуку дiтей.
6.20 Спорт.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Х/ф “Легiонер”.
11.30 Диво-люди.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Провокатор.
14.10 Анекдоти по-українськи.
14.50 Х/ф “V” означає Вендета”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Даїшники”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Свобода слова.
0.50 Надзвичайнi новини.
1.45 Спорт.
21.30 Т/с “Тульський-Токарєв”.
23.25 “Борис Хмельницький.
Стрiла в серцi Робiн Гуда”.
0.35 Х/ф “Мертвi пташки”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.50 “Майстри iлюзiй”.
3.30 Т/с “Як вони роблять це?”
4.15 Т/с “Азiатськi янголи Чарлi”.
5.05 “Майстри iлюзiй”.

ICTV

5.55,2.45 Факти.
6.30,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.45,13.00 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.15,17.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 2”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Т/с “Куля-дурка”.
15.20,20.10 Т/с “Даїшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,1.00 Надзвичайнi новини.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Вбивця”.
1.50 Спорт.
23.25 “Зоряний бебi-бум”.
0.35 Х/ф “Американський
психопат”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.00 “Майстри iлюзiй”.
3.40 Т/с “Як вони роблять це?”
4.30 Т/с “Азiатськi янголи Чарлi”.

ICTV

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.25,9.25,12.55,19.15,1.55 Спорт.
6.30,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.45,13.00 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.15,17.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 2”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Куля-дурка”.
15.10 Т/с “Даїшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Даїшники”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Iгри патрiотiв”.
1.00 Надзвичайнi новини.
2.05 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.

1.55 Провокатор.

СТБ

6.10,1.40 “Бiзнес +”.
6.15 Д/ф.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.40 Х/ф “Лiсовик”.
12.05 “Горiлка. Iсторiя
всеросiйського похмiлля”.
14.00 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Перевертнi”.
19.10 “Гiтлер - ворог №1. Iсторiя
всеросiйського обману”.
20.55 “У пошуках iстини. Секретна зброя III-го Рейху”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Всi рiчки течуть”.

НОВИЙ КАНАЛ

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

2.00 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
3.15 Т/с “Костi 4”.
4.10 Т/с “Згiдно iз законом”.

СТБ

6.10,1.40 “Бiзнес +”.
6.15 Д/ф.
6.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.05 Х/ф “Янгол пролетiв”.
12.10 “Гiтлер - ворог №1. Iсторiя
всеросiйського обману”.
14.00 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Проклята
Попелюшка”.
19.20 “Лiки. Iсторiя
всеросiйського обману”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Всi рiчки течуть”.

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 Репортер.

2.45 Факти.
3.20 Т/с “Костi 4”.
4.10 Т/с “Згiдно iз законом”.
4.55 Т/с “Мене звуть Ерл 4”.

СТБ

6.00,1.40 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.15 Х/ф “Полiцейськi i злодiї”.
11.20 “Лiки. Iсторiя
всеросiйського обману”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Дiвчина
без минулого”.
19.10 “Цiни. Iсторiя
всеросiйського обману”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Всi рiчки течуть”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.05 Репортер.
9.10 Х/ф “Дублери”.
11.55 Т/с “Курсанти”.

19.20 Т/с “Я - охоронець”.
21.10 Х/ф “Подзвони в мої
дверi”.
1.10 Щиросерде зiзнання.
1.45 Х/ф “СуперМакГрубер”.
3.20 Бенефiс Юхима Шифрiна.
5.30 Срiбний апельсин.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 “Легенди бандитської
Одеси”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.30 Т/с “Каменська 5”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Друг Васi Сталiна.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.00 Х/ф “Розжалуваний”.
16.50 Х/ф “Крутi: смертельне
шоу”.
19.00 Х/ф “Воїн”.
21.45 Х/ф “Убивця, що плаче”.
23.50 Х/ф “Людина-скелет”.
1.25 Т/с “Джек-рiзник”.
3.05 Т/с “Пiтбуль”.
4.35 “Правда життя”.
5.00 “Агенти впливу”.

* * *

9.10 Х/ф “Попелюшка - суперзiрка”.
11.40 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Ай-Карлi”.
15.20 Teen Time.
15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
20.45 Т/с “Воронiни”.
22.10 Новий погляд.
23.10 Т/с “Щасливi разом”.
0.10 Репортер.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Новий погляд.
1.45 Очевидець.
2.30 Т/с “Колишня”.

„УКРАЇНА”

6.00 Срiбний апельсин.
7.0,17.00,19.000 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя”.
8.30 Т/с “Слiд”.
9.10 Х/ф “Влiтку я надаю перевагу...”
11.10 Т/с “Я - охоронець”.
9.10 Х/ф “Лiтнi мрiї”.
11.40 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.20,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Ай-Карлi”.
15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00,22.35 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.00 Репортер.
19.15,0.25 Спортрепортер.
19.35,1.05 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.35 Т/с “Воронiни”.
21.35 Зроби менi смiшно.
0.35 Очевидець.
1.55 Т/с “Колишня”.

«УКРАЇНА»

6.05 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.30,14.00 Т/с “Слiд”.
9.10,20.05 Т/с “Бомж”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Я - охоронець”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
14.05 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40,15.20,15.50 Teen Time.
14.45 Т/с “Ай-Карлi”.
15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.25 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.45 Т/с “Воронiни”.
21.45 Зроби менi смiшно.
22.45 Т/с “Щасливi разом”.
0.35 Служба розшуку дiтей.
0.40 Очевидець.
1.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
2.30 Т/с “Колишня”.

«УКРАЇНА»

6.05 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.30,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.10,20.20 Т/с “Бомж”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Я - охоронець”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
0.00 Х/ф “День бабака”.
2.10 “Граєш або не граєш”.
3.00 Щиросерде зiзнання.

13.00 “Граєш або не граєш”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя”.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.05 Т/с “Бомж”.
22.00 Х/ф “Люди в чорному 2”.
23.50 Х/ф “40 днiв i 40 ночей”.
1.40 “Граєш або не граєш”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 Х/ф “Привiт, дурники!”
8.25 “Правда життя”. Раби вогню.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Марш Турецького”.
14.00 Т/с “Розвiдники”.
15.00 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
16.35 Х/ф “Фанат 2”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Розвiдники”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Х/ф “Людина-скелет”.
22.00 Х/ф “Єгер”.
0.10 Х/ф “Люди в чорному 2”.
2.00 “Граєш або не граєш”.
2.45 Щиросерде зiзнання.
4.00 Критична точка.
4.40 Х/ф “Даурiя”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.35 М/ф “Казка про чужi фарби”.
6.45 М/ф “Жирафа та окуляри”.
6.55 Х/ф “Казка про жiнку та
чоловiка”.
8.40,19.00,21.30,0.00,3.00,5.20
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Марш Турецького”.
14.00,19.20 Т/с “Розвiдники”.
15.00 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
16.40 Х/ф “Море нашої надiї”.
18.30 “Речовий доказ”. Клуб
самогубцiв.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Х/ф “Породження пекла”.
2.10 “Вчинок”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.25 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.40 “Політтерор”.
4.00 Критична точка.
4.40 Х/ф “День бабака”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Перерва”.
7.00 Х/ф “Море нашої надiї”.
8.40,19.20,21.30,0.00,3.00,5.15
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Марш Турецького”.
14.00 Т/с “Розвiдники”.
15.00 Х/ф “Довга дорога в
дюнах”.
16.40 Х/ф “Убивство на
Ждановськiй”.
18.30 “Правда життя”. Холод не тiтка.
19.20 Т/с “Розвiдники”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Т/с “Наполеон i Жозефiна:
iсторiя кохання”.
2.05 “Вчинок”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.25 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.35 “Політтерор”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 4 28 січня 2011 р.
четвер, з
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий
свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до
Я. Фiнляндiя.
13.00 Наша пiсня.
13.35 Х/ф “Фронт без флангiв”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 Камера смiху.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Слово регiонам.
21.45 Свiт спорту.
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.

лютого
0.50 Кориснi поради.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “Фронт без флангiв”.
4.15 Д/с “Круїз”.
5.05 Т/с “Зона”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

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”. “Розлучення недоречне. Чоловiк
бiльше не хоче розлучення”.
11.50 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
12.45 Т/с “Ведмежий кут”.
13.40 Т/с “Шiсть кадрiв”.
14.55 “Особиста справа”.
15.55 “Шоу на два мiльйони”.
17.00,19.30,23.30,2.45 “ТСН”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.30 “Не бреши менi”. “Батьки
шукають сина”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Сусiдськi вiйни”.
21.00,3.00 Т/с “Iнтерни”.

П’ятниця, 4 лютого
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 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 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.05 Околиця.
13.35 Х/ф “Фронт без флангiв”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,5.05 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25,22.50 Шустер-Live.
21.20 Дiловий свiт.
22.45 Трiйка, Кено.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.45 Шоу Бiз.
0.50 Кориснi поради.
1.45 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки, жiнки).
3.45 Х/ф “Фронт без флангiв”.

5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

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”. “Крадiй.
Мати не приймає сина з
тюрми”.
11.50 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
12.50 Т/с “Ведмежий кут”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.
14.05 “Свiт навиворiт”.
15.00 Мелодрама “Коко до
Шанель”.
17.00,19.30 “ТСН”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.30 “Не бреши менi”.
“Єгипетськi канiкули”.
19.25 “Погода”.
20.00 Бойовик “Ворог держави”.
22.25 Трилер “Розплата”.
0.30 “ГПУ”.

Субота, 5 лютого
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,7.35 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Свiт православ`я.
7.15 Д/ф “Жива
енциклопедiя”.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.35 Погода.
12.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки).
14.05 Доки батьки сплять.
14.30 Так просто.
14.50 Наша пiсня.
15.25 Феєрiя мандрiв.
15.50 Погода.
15.55 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Хай так.
17.25 Ревiзор.
18.00 Погода.
18.05 Майстер-клас.
18.30 Золотий гусак.
19.00 Афiна-2010.
21.00 Пiдсумки дня.

21.45 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Погода.
23.50 День знань.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Погода.
2.05 Бiатлон. Кубок свiту.
Змiшана естафета.
3.45 Х/ф “Сезон вiдпусток”.
5.25 “Надвечiр`я”.

1+1

6.25 М/ф “Мауглi”.
7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.10 “Свiт навиворiт”.
10.55 “Шiсть кадрiв”.
11.55 “Велике перевтiлення”.
12.35 “Анатомiя слави”.
13.25 “Олiв`є-шоу”.

неділя, 6 лютого
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.15,8.15 Погода.
6.10 День знань.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля-моя
власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Як це? Мобiльний
зв`язок.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Погода.
11.55 Х/ф “Пеппi Довгапанчоха”.
14.20 Погода.
14.25 Бокс. В. Кличко. Пiдсумки
2010 року.
14.55 Золотий гусак.
15.25 Ближче до народу. Iво
Бобул.
15.55 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Дiловий свiт. Тиждень.

17.30 Спецпроект “Про що кiно?”
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.10 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Погода.
23.40 Автодрайв.
23.55 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Погода.
2.05 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чоловiки,
жiнки).
3.45 Х/ф “Пеппi Довгапанчоха”.

1+1

6.00 М/ф “На останнiй партi”.
6.50 Х/ф “Озеро чудовиськ”.
8.30 М/ф “Повернення блудного
папуги”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.45 “Смакуємо”.
11.20 Мелодрама “Садiвник”.
12.55 “Розкiшне життя”.
13.50 “Мiняю жiнку”.

22.30,1.55 Т/с “Маргоша 3”.
23.45 Комедiя “Пiвтора лицарi”.
4.15 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
5.05 Т/с “Ведмежий кут”.

ІНТЕР

5.45 “Зоряний бебi-бум”.
6.40 Т/с “Насмiшити до
смертi 2”.
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”.
10.15 Т/с “Дурнi, дороги,
грошi”.
10.55 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Версiя”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.05 Т/с “Завжди кажи “Завжди 3”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.30 Т/с “Тульський-Токарєв”.
23.25 “Брама часу. 2012 - код
Апокалiпсису”.
1.35 Х/ф “Вакансiя на жертву”.
3.00 Комедiя “Пiвтора лицарi”.
4.50 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
5.40 Т/с “Ведмежий кут”.

ІНТЕР

5.55 “Брама часу. 2012 - код
Апокалiпсису”.
6.40 Т/с “Насмiшити до смертi
2”.
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”.
10.15 Т/с “Дурнi, дороги,
грошi”.
10.55 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Версiя”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.05 Т/с “Завжди кажи “Завжди 3”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Коли зацвiте
багульник”.
23.35 Мелодрама “Коко до
Шанель”.
1.30 “Олiв`є-шоу”.

ІНТЕР

5.00 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
7.00 “Городок”.
8.00 “Формула кохання”.
9.00 “Найрозумнiший”.
10.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.00 Х/ф “Блакитна лагуна”.
13.10 Х/ф “Жiноча дружба”.
15.10 “Позаочi”.
16.10 Т/с “Дурнi, дороги,
грошi”.
17.10 “Надбання республiки”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Чорне мiсто”.
22.30 Х/ф “Сiм”.
1.00 Х/ф “Страх як вiн є”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Х/ф “Блакитна лагуна”.
4.55 “Формула кохання”.
15.00 Мелодрама “Коли зацвiте
багульник”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Комедiя “Любов i голуби”.
22.10 Т/с “Iнтерни”.
22.35 “Свiтське життя”.
23.25 Трилер “Розплата”.
1.35 Бойовик “На кiлька доларiв
бiльше”.
3.50 Х/ф “Вакансiя на жертву”.
5.10 Мелодрама “Садiвник”.

ІНТЕР

5.50 “Найрозумнiший”.
7.30 “Дивовижна планета”.
8.40 “Поки всi вдома”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.45 Х/ф “Повернення до
Блакитної лагуни”.
13.00 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.
17.00 Т/с “Дурнi, дороги, грошi”.
18.00 Т/с “Оголошений в розшук”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Т/с “Оголошений в розшук”.
22.50 Х/ф “Побачення на одну
нiч”.

0.25 Х/ф “Привид Червоної
рiки”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.40 Т/с “У всi тяжкi”.
3.35 Т/с “Як вони роблять це?”
4.25 Т/с “Азiатськi янголи Чарлi”.
5.10 Судовi справи.

ICTV

6.10 Факти.
6.25,9.25,12.55,19.15,2.10
Спорт.
6.30,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.20,1.5 Надзвичайнi
новини.
10.15,17.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 2”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Т/с “Куля-дурна”.
15.15 Т/с “Даїшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Даїшники”. Фiнал.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Дженнiфер вiсiм”.
2.20 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
3.05 Факти.
3.35 Х/ф “Iгри патрiотiв”.
20.50 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.50 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
0.20 Х/ф “Зловiснi попередження”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Т/с “У всi тяжкi”.
3.10 Т/с “Як вони роблять це?”
4.00 Т/с “Азiатськi янголи Чарлi”.

ICTV

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.25,9.25,12.55,19.10,3.10
Спорт.
6.30,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.45,13.00 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.15,17.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 2”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Куля-дура”.
15.10 Т/с “Даїшники”. Фiнал.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Т/с “Офiцери”.
23.35 Real Comedy.
0.05 Х/ф “Гнiв”.
2.40 Факти.

ICTV

5.45,6.15 Погода.
5.50 Факти.
6.20 М/ф.
7.00 Real Comedy.
7.30 Козирне життя.
8.10 Х/ф “Зброя”.
10.00 “Смак”.
10.45 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.50 Квартирне питання.
12.45 Х/ф “Костолом”.
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 Велика рiзниця.
21.05 Т/с “Рюрiки”.
21.30 Х/ф “Адреналiн”.
23.20 Х/ф “Вiллард”.
1.20 Х/ф “Гнiв”.
4.00 Х/ф “Смак життя”.

СТБ

5.05 М/ф: “Умка”, “Острiв
скарбiв”.
0.55 “Подробицi тижня”.
1.45 “Дивовижна планета”.
2.45 Х/ф “Повернення до Блакитної лагуни”.
4.20 “Позаочi”.
5.10 “Формула кохання”.

ICTV

5.50 Факти.
6.05 Погода.
6.10 М/ф.
6.35 “Смак”.
7.05 Квартирне питання.
7.55 Анекдоти по-українськи.
8.15 Х/ф “Костолом”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Стоп-10.
13.40 Т/с “Рюрiки”.
14.05 Х/ф “Зброя”.
15.30 Велика рiзниця.
17.30 Диво-люди.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “На гачку”.
21.55 Х/ф “Адреналiн 2: Висока
напруга”.
23.50 Голi i смiшнi.
1.10 Х/ф “Адреналiн”.
2.40 Iнтерактив. Тижневик.
2.55 Х/ф “Адреналiн 2: Висока
напруга”.

СТБ

6.00,1.40 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.15 Х/ф “Зигзаг удачi”.
11.10 “Цiни. Iсторiя
всеросiйського обману”.
14.00 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Дiвчина
без минулого”.
19.10 “М`ясо. Iсторiя
всеросiйського обману”.
21.35 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Всi рiчки течуть”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.10 Репортер.
9.10 Х/ф “Вогонь i лiд”.
11.15 Т/с “Курсанти”.
13.20 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40,15.20,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с “Ай-Карлi”.
3.20 Х/ф “Дженнiфер вiсiм”.

СТБ

5.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 Х/ф “Мотузок з пiску”.
17.30 “Вiкна-новини”.
17.35 Х/ф “Мотузок з пiску”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “ВусоЛапоХвiст”.
23.40 Х/ф “Невiрнiсть”.
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.
1.40 Х/ф “Божевiльний день”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Руйнiвники мiфiв.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Ханi”.
11.40 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.20,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Ай-Карлi”.
15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.

6.20 Х/ф “Садко”.
7.55 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
13.45 Х/ф “Невiрнiсть”.
15.40 Х/ф “Зiта i Гiта”.
19.00 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
22.05 Х/ф “Вiд в`язницi i вiд
торби”.
0.05 Х/ф “Беззаконня”.
2.05 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 М/ф “Дрегонленс”.
7.25 Аналiз кровi.
8.00 Ексклюзив.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.00 Х/ф “Ханi”.
12.10 Файна Юкрайна.
13.20 Даєш молодь.
14.15 “Красунi”.
15.20 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 М/ф “Волл-i”.
19.00 Х/ф “Мiстер Няня”.

СТБ

5.45 М/ф: “Кiт у чоботях”,
“Острiв скарбiв”.
7.00 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
15.05 Х/ф “Вiд в`язницi i вiд
торби”.
17.05 “Олег Антонов. Життя мiж
небом i землею”.
18.05 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
19.05 “Битва екстрасенсiв”.
21.05 Х/ф “Zolushka.Ru”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
2.50 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
3.35 Х/ф “Зiта i Гiта”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.20 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 Х/ф “Мiстер Няня”.
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15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.30 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.50 Т/с “Воронiни”.
21.50 Зроби менi смiшно.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Очевидець.
1.40 Здрастуйте, я - ваша
мама!
2.40 Т/с “Колишня”.

«УКРАЇНА»

6.15 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя”.
8.30,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.10,20.20 Т/с “Бомж”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi
дурощi”, 38 с.
13.00 “Граєш або не граєш”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя”, 244 с.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
0.00 Х/ф “Єгер”.
2.10 “Граєш або не граєш”.
3.00 Щиросерде зiзнання.
19.00,23.45 Репортер.
19.15,0.05 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
20.35,1.10 Iнтуїцiя.
21.40 Т/с “Воронiни”.
22.45 Т/с “Щасливi разом”.
0.15 Очевидець.
2.05 Т/с “Колишня”.

«УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.30,14.00 Т/с “Слiд”.
9.10 Т/с “Бомж”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
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 “Маруся. Повернення”.
20.20 Т/с “Другi”.
0.10 Х/ф “Осiннi турботи”.
1.55 Х/ф “Байки зi склепу:
демон ночi”.
4.00 Критична точка.
4.40 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
5.25 Срiбний апельсин.
20.45 Х/ф “Одного разу у
Вегасi”.
22.45 Х/ф “Iнтерв`ю з вампiром”.
1.20 Спортрепортер.
1.25 Х/ф “Секс або любов?”
3.00 Т/с “Колишня”.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.
4.30 Де ти, Укрiна?
5.20 Упертий українець.
5.35 Студiя Зона ночi. Культура.
5.40 Українцi Любов.
6.00 Зона ночi.

«УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.45 Т/с “Другi”.
8.35 Ласкаво просимо.
9.35 Т/с “Дар божий”.
12.15 Х/ф “Любка”.
16.00 Х/ф “Допустимi жертви”.
18.00 Т/с “Варенька 3. I в горi, i
в радостi”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Варенька 3. I в горi, i
в радостi”.
21.20 Т/с “Глухар”.
0.20 Х/ф “Нiч закритих дверей”.
2.10 Х/ф “Темп”. (2 категорiя).
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Х/ф “Одного разу у
Вегасi”.
18.15 Х/ф “Свекруха - монстр”.
20.20 Х/ф “Блондинка в законi”.
22.20 “Красунi”.
23.25 Х/ф “Вишибали”.
1.20 Спортрепортер.
1.25 Х/ф “Весiлля Волтона”.
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.05 Втрачений рай.
3.55 Незнайомка.
4.05 Студiя Зона ночi. Культура.
4.10 Реальний майстер-клас.
5.05 Саша Путря.
5.20 Зона ночi.

“УКРАЇНА“

6.00 Срiбний апельсин.
6.20 Т/с “Другi”.
8.00 Х/ф “Допустимi жертви”.
10.00 Т/с “Глухар”.
13.00 Т/с “Варенька 3. I в горi, i
в радостi”.
15.55 Х/ф “Любов до запитання”.
18.00 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.

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 “Перерва”.
6.40 М/ф “Про Сидорова Вову”.
6.55 Х/ф “Убивство на
Ждановськiй”.
8.40,19.00,21.30,0.00, 3.00,5.20
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Марш Турецького”.
14.00 Т/с “Розвiдники”.
15.00 Х/ф “Чоловiк собаки
Баскервiлiв”.
16.35 Х/ф “Пiд маскою
беркута”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Нiмецький штрафбат.
19.20 Т/с “Розвiдники”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Т/с “Наполеон i Жозефiна:
iсторiя кохання”.
2.10 “Вчинок”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.30 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.40 “Політтерор”.

НТН
6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Найменший гном”.
6.55 Х/ф “Пiд маскою беркута”.
8.40,19.00,21.30,0.00,3.00,5.15
“Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Марш Турецького”.
14.00 Т/с “Розвiдники”.
14.55 Х/ф “Дiй за обставинами!”
16.20 Х/ф “Гу-га”.
19.20 Т/с “Розвiдники”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Т/с “Наполеон i Жозефiна:
iсторiя кохання”.
2.05 “Вчинок”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.25 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.35 “Політтерор”.
3.30 Т/с “Дар божий”.
5.30 Срiбний апельсин.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Пригоди Васi Куролесова”.
6.50 М/ф “Подарунок для найслабшого”.
7.00 М/ф “Вовка в тридев`ятому
царствi”.
7.20 Т/с “Iнспектор Деррик”.
9.50 Х/ф “Убити “Шакала”.
11.30 “Речовий доказ”. Клуб
самогубцiв.
12.00 Х/ф “Оскаженiлий автобус”.
14.20 Х/ф “Гу-га”.
17.00 Т/с “Каменська 5”.
19.00 Т/с “Спецназ по-росiйськи
2”.
23.20 Х/ф “Нострадамус”.
1.15 Х/ф “3000 миль до Грейсленда”.
3.20 Т/с “Пiтбуль”.
4.10 “Правда життя”.
5.00 “Агенти впливу”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.
22.20 Т/с “Звiздар”.
2.00 Х/ф “Любка”.
4.45 Срiбний апельсин.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Бременськi музиканти”.
6.45 М/ф “Слiдами бременських
музикантiв”.
7.00 Т/с “Iнспектор Деррик”.
9.25 Т/с “Каменська 5”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Нiмецький штрафбат.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.40 Т/с “Спецназ поросiйськи 2”.
19.00 Х/ф “Чингiсхан”.
22.00 Х/ф “3000 миль до Грейсленда”.
0.30 Х/ф “Крокодил 2: Перелiк
жертв”.
2.25 Х/ф “Нострадамус”.
3.55 “Правда життя”.
5.00 “Агенти впливу”.
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ОБГОВОРЕННЯ ТРИВАЄ

Закінчення. Поч. на 3 стор.

НА ЧАСІ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

Бюджет Пенсійного фонду України потребує негайного збалансування: торік його
дефіцит складав 26 млрд. гривень, а у 2011
році очікується дефіцит на рівні 20 мільярдів
при рості ВВП на 4 відсотки. Доля пенсійних
витрат сягнула 18 відсотків ВВП, що набагато перевищують показники і європейських, і
сусідніх країн. За такої ситуації можна було б
забезпечити наповнення Пенсійного фонду
за рахунок збільшення соціальних внесків від
роботодавців і працівників. Але нині вони вже
становлять понад 40 відсотків і якщо нарощувати таку динаміку, то це лише призведе до
ще більшої тонізації економіки, ніж нині спостерігається.
В Україні постійно зменшується кількість
працюючого населення. Якщо у 2006 році
нараховувалося 15,8 млн. працюючих, то
цьогоріч – 14,4 мільйона. Тобто зменшується
кількість людей, які сплачують внески до Пенсійного фонду.
Нині існуючу пенсійну систему країни Сергій Тігіпко вважає соціально несправедливою
з надзвичайно великими пенсіями: близько 3
тисяч людей отримують пенсії більше 10 тисяч
гривень, при цьому статки двох третин пенсіонерів менше однієї тисячі гривень.
- У першу чергу, що зумовило таку ситуацію – співвідношення працюючих і пенсіонерів.
Сьогодні на працюючих людей припадає 13,7
млн. пенсіонерів. Останніми роками кількість
пенсіонерів залишається на одному рівні по
країні, чого не скажеш про кількість працюючого населення. Це і є ключова проблема. Нам
необхідно збільшувати кількість зайнятих людей. По-друге, нам необхідно збільшувати за-

робітну плату і стимулювати її зростання. Це найголовніші завдання, що стоять перед нами,
- наголосив Сергій Тігіпко.

ЩО РОБИТИ?

Однак вирішити проблеми за рахунок
реформування лише пенсійної системи неможливо, необхідно здійснити комплексні
соціально-економічні реформи.
На думку Сергія Тігіпка, економічне зростання країни відбудеться за умов виконання
низки першочергових завдань. Насамперед,
необхідно стабілізувати ситуацію з державними фінансами, а вона протягом трьох останніх років стрімко погіршувалася. Якщо три
року тому борг країни складали 12 відсотків
ВВП, то на кінець нинішнього року прогнозується 41 відсоток. Цьогоріч на повернення
боргів держава витратить 83 млрд. гривень.
Наступний крок полягає у встановленні
більш жорсткого контролю за держзакупівлями. Відповідне законодавство вже прийняте,
що дає сподівання нарешті ліквідувати практику проведення непрозорих тендерів, а отже
сприятиме заощадженню державних коштів.
Цій справі має зарадити і запроваджувана
Президентом України адміністративна реформа, в результаті якої буде досягнуто економії коштів на державному управлінні.
Якщо говорити про нововведення, що
торкаються безпосередньо системи пенсійного забезпечення, то поряд з обмеженням
максимальної пенсії до 12 прожиткових мінімумів для всіх категорій працівників, пропонується збільшити розмір доходу, з якого
сплачуються внески, - з 15 до 17 мінімумів.
Для осіб, які втратили працездатність,
передбачається збільшити період врахуван-

ня заробітної плати з 2 до 5 років і знизити
максимальний відсоток для визначення розміру пенсії з 90 до 80. Термін перебування на
держслужбі збільшується з 2013 року для чоловіків з 60 до 62 років, а для жінок – з 55 до
60 років. Цей термін є критичним і після його
досягнення продовжуватися не буде.
Підвищення пенсійного віку для жінок з
55 до 60 років відбуватиметься поетапно,
починаючи з лютого 2011 року на 6 місяців
щорічно і продовжуватиметься до 2020 року.
Як компенсація за відтермінований вихід на
заслужений відпочинок, у період підвищення
віку пенсія жінок зростатиме на 2,5 відсотка
за кожні півроку і за 10 років може максимально зрости на 25 відсотків. Для чоловіків
пенсійний вік не переглядається.
Мінімальний необхідний страховий стаж
для отримання трудової пенсії за віком має
збільшитися з 5 до 15 років. Таким чином,
вдасться уникнути зрівнялівки, коли людина
з великим стажем роботи отримує однакову пенсію з тим, хто пропрацював у житті не
більше 5 років. Також пропонується збільшити нормативну тривалість страхового стажу
для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі з 20 до 30 років для жінок і з 25
до 35 років для чоловіків.
За працівниками освіти та медичними працівниками зберігається право виходу на пенсію
за вислугою років. З метою підвищення престижності роботи працівників бюджетної сфери (насамперед вчителі, медики, працівники
культури) проектом реформи передбачається виплата одноразової грошової допомоги у
розмірі 10 призначених пенсій при виході на
заслужений відпочинок і при досягненні повного пенсійного стажу.

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О
Я з чоловіком розлучена. На моєму повному утриманні перебуває наша спільна неповнолітня дитинаінвалід. Чоловік сплачує на неї аліменти, проте в зв’язку з захворюванням дитини цих коштів недостатньо.
Чи маю я право ще на якісь додаткові виплати з боку колишнього чоловіка?
Так. У зв’язку з виховуванням дитини-інваліда
ви маєте право також і
на своє утримання (аліменти).
Відповідно
до
ст. 88 Сімейного кодексу України, якщо один з
подружжя (в тому числі
працездатний) проживає

з дитиною-інвалідом, яка
не може обходитися без
постійного
стороннього
догляду, і опікується нею,
він має право на утримання за умови, що другий з
подружжя може надавати
матеріальну допомогу.
В даному випадку існує

дві обов’язкові умови: 1)
неможливість дитини обходитись без постійного
стороннього догляду; 2)
можливість вашого чоловіка надавати таку матеріальну допомогу (аліменти). Право на утримання
триває протягом усього

часу вашого проживання з дитиною-інвалідом.
Розмір аліментів визначається на підставі рішення суду згідно з ч. 1 ст. 80
Кодексу, а саме, у частці
від заробітку вашого колишнього чоловіка або у
твердій грошовій сумі.

ПРЕС-СЛУЖБА КРУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС: ЩО НОВОГО?
На спільному семінарі, який відбувся 15 грудня,
працівники
Контрольноревізійного управління та
Головного управління Державного казначейства України в Київській області обговорили питання організації
казначейського обслуговування бюджетів та контролю
за дотриманням бюджетного
законодавства. В залі засідань зібралися начальники КРВ у районах і містах,
фахівці апарату КРУ, казначейства, Головного фінансового управління Київської
облдержадміністрації, пред-

ставники Головного управління Пенсійного фонду,
Державної хлібної інспекції,
Головного управління капітального будівництва, Головного управління статистики,
Головного управління МНС,
Державної податкової адміністрації, Управління виконання покарань, Державного
архіву, Управління у справах
захисту прав споживачів та
представники інших органів
виконавчої влади області.
Про особливості казначейського обслуговування
бюджетів та розпорядників
бюджетних коштів відповід-

но до основних положень
нової редакції Бюджетного
кодексу України розповів
В.П.Дуда – начальник ГУ ДКУ
в Київській області.
Змістовною була доповідь першого заступника начальника КРУ в Київській області О.В.Вдовкіної на тему
„Бюджетні правопорушення
та відповідальність в контексті нової редакції Бюджетного кодексу України”.
Учасники семінару обговорили важливу тему про
нововведення в законодавстві з питань державних закупівель та контролю за їх

здійсненням. Про взаємодію
контролюючих органів по
новому напрямку присутніх
інформували заступник начальника КРУ О.В.Мисюк
та відповідальний працівник
Держказначейства
О.Ю.Абашина.
Наприкінці учасники семінару обмінялися думками
щодо форм і методів використання положень і статей
Бюджетного кодексу в практиці повсякденної роботи,
ефективної взаємодії контролюючих органів по зміцненню фінансово-бюджетної
дисципліни в області.

ЗОЛОТІ ЯЙЦЯ – НЕ ВІД „КУРОЧКИ РЯБИ”
Як відомо з дитячої казки, що золоті яйця притаманно нести курочці Рябі,
але як з’ясували ревізори
Контрольно-ревізійного
управління в Київській області, то не тільки...
Проблема забезпечення
безоплатним
харчуванням
школярів при дефіциті місцевих та державного бюджетів в
Україні завжди мала особливе
значення та актуальність.
Для забезпечення харчування учнів, які потребують
соціального захисту, з різних
рівнів бюджетів виділяються
кошти для проведення розрахунків з підприємствамипереможцями торгів.
Після чого з такими підприємствами
укладаються
договори, в яких передбачається, що вартість однієї

порції для окремих категорій
дітей не може перевищувати вказану в договорі ціну на
день.
При формуванні ціни,
крім вартості закуплених товарів, враховується також
торгова націнка (на рівні
30-40%) підприємства, яке
надає послуги з харчування.
Тому кількість продуктів харчування в порції та її склад
напряму залежить від вартості закуплених продуктів.
Проведеною
ревізією
КРУ в Київській області одного з районних комунальних
підприємств Київської області, яке неодноразово вигравало тендери з організації
харчування дітей, встановлено, що у квітні 2010 року
підприємством
укладено
договір із фізичною особою-

підприємцем „Ц”, відповідно
до якого продукти харчування постачаються „за цінами,
вказаними у накладних”.
Крім того, вартість поставлених продуктів харчування
зазначається без ПДВ, що в
свою чергу збільшує податкове зобов’язання комунального підприємства „КП”.
Договорами, укладеними між підприємством та організаторами торгів, визначено, що вартість продуктів
харчування не може перевищувати середню вартість
зазначених продуктів харчування по області, за даними
Держкомстату України.
Однак, проведеним аналізом цін встановлено, що
ціни, зазначені у накладних
на продукти харчування даного постачальника, суттєво

відрізняються від середніх
цін по області, а також від цін
на товари інших постачальників.
Так, наприклад, у квітні
2010 року середня ціна на куряче яйце по області складала
0,72 грн. за штуку, в той час як
у ФОП „Ц” підприємство придбавало їх за ціною 1,08 грн.
(без ПДВ), причому вартість
яйця у інших постачальників
становила – 0,6 грн. (з ПДВ).
Чому ж така різниця? Яйця
звичайнісінькі... не золоті.
Таким чином, внаслідок
закупівлі товарів за „цінами,
вказаними у накладних”, що
вищі середніх цін по області, лише за один місяць 2010
року, за рахунок придбання „золотих яєць”, завдано
збитків місцевому бюджету
на 8 тис. гривень.

Значні сподівання покладаються на впровадження другого рівня пенсійної системи.
Тобто пропонується ввести накопичувану
систему обов’язкового державного пенсійного страхування. Сутність її полягає в тому,
що у кожної працюючої людини молодше 35
років відкриватиметься персональний рахунок, на який щомісячно буде перераховуватися частина нарахувань із заробітної плати
(спочатку 2% з щорічним зростання на 1-7%).
Хто більше зароблятиме, у того буде й більша персональна надбавка до пенсії. Однак
впровадження другого рівня пенсійної системи можливе лише за умов, коли бюджет Пенсійного фонду буде бездефіцитним.
Слід зауважити, що усі запропоновані
пенсійною реформою зміни не торкнуться
нинішніх пенсіонерів, які і надалі, згідно з
положеннями Конституції України щодо забезпечення соціальних стандартів, отримуватимуть пенсії в тих же розмірах і у тому ж
порядку, як працюючі, так і не працюючі пенсіонери. При цьому пенсії, більші за розмірами ніж сума у 12 прожиткових мінімумів, не
індексуватимуться і не перераховуватимуться до того часу, поки не зрівняються з максимальним розміром пенсії (12 мінімумів).

Також необхідно додати, прийняття
законодавства щодо реформування
системи пенсійного забезпечення передбачається після всенародного обговорення. Свої зауваження і пропозиції кожен бажаючий може повідомити
за телефоном «Урядової гарячої лінії»
0-800-507-309 або контактним номером Пенсійного фонду України 0-800503-753.
Юрій САХНО.

ЯКЩО СВІТЛО
ВІДКЛЮЧИЛИ...
Ситуація, яка склалася з постачанням електроенергії для
населення в Київській області, викликає зростаюче занепокоєння Київського обласного територіального відділення АМКУ.
Від споживачів надходять численні скарги, як індивідуальні,
так і колективні, до органів місцевого самоврядування, Антимонопольного комітету України на невиконання ЗАТ «А.Е.С.
Київобленерго» договірних зобов’язань в частині надання
якісного і безперебійного енергопостачання. Але поряд зі
зверненнями до організацій, на які в межах власних повноважень покладено контроль за діяльністю енергопостачальника, населення не приділяє належної уваги першому кроку
на шляху до захисту власних прав – належним чином оформленому інформуванню енергопостачальної організації щодо
власних претензій. Саме такі випадки перешкоджають територіальному відділенню під час розгляду заяв і скарг населення провести всебічне дослідження проблеми.
Надаємо необхідні роз’яснення (згідно Правил користування електричною енергією для населення, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 №1357):
у разі порушення енергопостачальником умов договору
споживач викликає представника енергопостачальника для
складання та підписання акта-претензії споживача, в якому
зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо (форму типового акта-претензії наведено у
додатку 2 до Правил користування електричною енергією для
населення); акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами; у разі неприбуття представника енергопостачальника
протягом 3 днів з дня звернення у містах або 7 днів - у сільській місцевості споживач має право скласти акт-претензію
у довільній формі; у разі відмови представника енергопостачальника від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо
його підписали не менше ніж три споживачі або споживач і
виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування. Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін
усуває недоліки або надає споживачеві обґрунтовану відмову
щодо задоволення його претензій.
Прес-служба Київського обласного відділення
Антимонопольного Комітету України (АМКУ).

ЦІНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
ЗРОСТУТЬ
З 1 лютого поточного року тарифи на електроенергію, що
відпускають населенню (затверджено постановою НКРЕ від
10.03.99 р. № 309), зростуть на 30%.
Увага! За підвищеним тарифом платитимемо лише за
електрику, спожиту понад 150 кВт/год. на місяць (для населення, яке мешкає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у т. ч. у сільській місцевості)
– понад 250 кВт/год. на місяць). А от тарифи на електроенергію, спожиту до цієї межі (включно), залишаться незмінними.
Старі тарифи (незалежно від обсягів споживання електроенергії) залишаться для населення, яке проживає в багатоквартирних будинках населених пунктів (міст, сіл, селищ), не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують
системи централізованого теплопостачання, а також для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
незалежно від обсягів споживання електроенергії.
Підскочать на 30% і тарифи на електроенергію, що відпускають населеним пунктам (окрім гуртожитків сімейного типу).

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 4 28 січня 2011 р.
НАШЕ ЗДОРОВ’Я

ПОРАДИ ГОСПОДАРЮ

ЯК ЗМІЦНИТИ ІМУНІТЕТ?

РЕМОНТУЄМО
ДВЕРІ

На жаль, уже стало звичним, що як тільки стає зимно, ми починаємо хворіти - застуди, грип, загострення хронічних захворювань. Як же зміцнити імунітет? З цим питанням ми звернулися до фахівця-нутриціолога Наталії Володимирівни ВЕЛИКОЇ, кандидата медичних наук, лікаря вищої категорії. І мова
сьогодні піде про роль збалансованого харчування в збереженні здоров’я.
- Справді, взимку імунітет знижується. З похолоданням наш організм
переживає холодовий стрес. Крім
цього, зі зміною сезону відбувається
й біологічна перебудова. Ще однією
причиною зниження імунітету виступає перевтома, яка особливо відчувається із скороченням тривалості
дня.
- Як же потрібно харчуватися в
цей період року, щоб залишатися
здоровим?
- Необхідно забезпечити організм повноцінними білками - саме
вони підтримують усі життєво важливі функції організму. Для цього
слід споживати м’ясо, рибу, кисломолочні продукти. Останні сприяють
нормалізації функцій кишечника і
мікрофлори, яка сама по собі здатна
синтезувати вітаміни.
Асортимент рослинної продукції
- джерела водорозчинних вітамінів
дуже обмежений: овочі, вирощені
у природних умовах, відсутні, а тепличні не містять тієї кількості вітамінів, мікро- і макроелементів і тієї сонячної енергії, яка нам необхідна.
Тому потрібно поклопотатися про
те, аби у раціоні були квашені овочі.
Під час квашення утворюється молочна кислота, яка сприяє збереженню вітамінів С і P. Завдяки цьому
процесу, корисні властивості овочів
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ХАЗЯЙЦІ
- НА ЗАМІТКУ

Виявляється, що м’ясо
чи рибу можна смажити без жиру на будь-якій
сковороді, а не лише на
тефлоновій. Перед тим,
як готувати, насипте на
гарячу поверхню шар
солі. Коли дрібки почнуть
“підстрибувати”, сіль треба зсипати, після чого на
цій сковороді можна смажити, не додаючи масла.
Ніж, виделки та ложки (з нержавіючої сталі)
будуть як новенькі, якщо
їх 10 хвилин потримати у
воді, в якій варилася картопля.
Щоб позбутися неприємного запаху риби, треба у посуд, в якому її готували, прокип’ятити стару
заварку чаю.
Іржаві плями на виделках та ложках легко
видаляє коркова пробка,
змочена в олії.
Під час ремонту запах
фарби не поширюватиметься по квартирі, якщо
у кімнату поставити тарілку з нарізаною цибулею.
Для того, щоб швидше
збити білки або вершки,
треба додати пучку солі.
Зварений рис буде білим, якщо у воду додати
кілька крапель лимонного
соку або трішки лимонної
кислоти.
У холодильнику запах
швидко зникає від нарізаної шматочками цибулі.
Термос достатньо сполоснути водою з оцтом, і
затхлий запах щезне.
Щоб не було неприємного запаху із раковини, один раз на тиждень
вливайте у стічну трубу 1
л гарячого окропу і 2 ст.
ложки соди.
Якщо ви тільки-но почистили цибулю або часник, потріть руки вологою
сіллю, а потім вимийте.
Запах відразу щезне.

*
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не зменшуються в процесі зберігання. Не слід забувати і про заморожені
літні заготовки.
Варто пам’ятати і про продукти,
які вважаються “зимовими”. Наприклад, гарбуз. Його з повним правом
можна назвати продуктом-панацеєю
для всіх категорій населення. У гарбузі міститься велика кількість провітаміну А, який сприяє підтримці імунітету, а також він дуже корисний для
слизових оболонок і шкіри. Крім того,
у гарбузі багато цинку - більше, ніж в
інших рослинних продуктах, і селену
- головного антиоксиданту. Також у
гарбузі багато детоксикантів, які виводять отруйні речовини з нашого
організму і добре чистять кишечник
та печінку.
- Які ще продукти можна порадити?
- Дуже корисна селера - і для салатів, і для супів. Вона допомагає регулювати обмін речовин, і рекомендована для дієтичного харчування.
Ще незаслужено забутий нами топінамбур, що підтримує вуглеводний
обмін і мікрофлору кишечника. Цей
корінь обов’язково має бути присутнім у раціоні людей з цукровим діабетом і надлишковою вагою.
І, звичайно ж, всіма улюблена капуста. Проте потрібно пам’ятати, що
вона містить речовини, які зв’язують
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йод. Тому споживати її краще в обмежених кількостях - не більше 200
грамів на добу, і з йодованою або
морською харчовою сіллю. Можна
робити салати із додаванням морських водоростей.
- А що стосується напоїв? Що
краще пити взимку?
- Як і цілий рік, узимку необхідно
вживати натуральні напої. По-перше,
свіжовичавлені соки, краще сумішеві, наприклад, яблуко, морква, селера. Це - унікальне джерело вітамінів,
але варто пам’ятати, що максимальну користь від них ми отримуємо
лише у тому випадку, якщо вживаємо
їх разом з білками.
Також дуже корисні узвари й
квас - наші традиційні напої. В узварах із сухих фруктів добре зберігаються всі корисні речовини. А квас,
як улітку, так і взимку прекрасно
відновлює сили. Він робиться з ячменю і жита, зерен, багатих на мікро- й макроелементи. Також до
його складу входить пророщений
солод, що містить вітамін Е і хлорофіл, який є біостимулятором і
м’яким природним імунокоректором. Завдяки цьому квас стає біологічно активним. І не дивно, що він
підвищує працездатність і корисний практично всім, якщо не пересолоджений. Хлібний, овочевий або
фруктовий, наприклад, яблучний,
квас надзвичайно корисний, особливо у період, коли кожне джерело
вітамінів на вагу золота.
Ярослав ШЛАПАК .

ГОТУЄМО РАЗОМ

ПИРІГ
З ЦИБУЛЕЮ ТА СИРОМ

На шість осіб: 250 г пісочного тіста,
10 маленьких цибулинок, 30 г вершкового масла, чайна ложка цукру, 6 яєць, 20 г
густої сметани, 150 г тертого сиру, щіпка
тертого мускатного горіха, чайна ложка
чебрецю, сіль та перець.
Тісто: 125 г м’якого вершкового масла змішайте з 250 г борошна, влийте 1-2
столові ложки холодної води. Замісіть
тісто і поставте у холодне місце (мінімум
на годину). Потім готове тісто розкачайте качалкою і викладіть у форму так, щоб
був невисокий бортик. Наколіть тісто виделкою, накрийте пергаментним папером
і зверху покладіть “вантаж” — квасолю
або камінці. Випікайте до напівготовності
(15-20 хв.) при температурі 2100. Розріжте обчищену цибулю уздовж і обсмажте
її на маслі. Додайте цукор і тушкуйте, помішуючи, на маленькому вогні 20 хвилин.
Зніміть пергамент і “вантаж” з “кошика”,
заповніть його цибулею. Змішайте яйця,
сметану, сир, мускатний горіх та чебрець.
Сіль і перець додайте за смаком. Залийте
цією сумішшю цибулю і випікайте до готовності (15 хв.) при температурі 210°.

начинкою (дрібно покришені горіхи з цукром), скручуємо рулетом і випікаємо на
змащеній олією пательні.

ПЕЧИВО
“ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ”

Замісити тісто з розтертих зі склянкою
цукру трьох яєць, 200 г смальцю, 0,5 чайної ложки погашеної оцтом соди, 4 склянок борошна, розкачати, вирізати формочками печиво спекти в духовці.

ТОРТ “УЛЮБЛЕНИЙ”

Тісто: 3 яйця збити з склянкою цукру,
додати 1,5 склянки сметани, чайну ложку
соди, столову ложку какао, 2,5 склянки
борошна. Спекти 4 коржі.
Крем: 2 склянки сметани, склянка цукру, шоколад.

РУЛЕТ З ГОРІХАМИ

0,5 л кислого молока, 3 столові ложки смальцю, чайну ложку соди, жовток,
столову ложку цукру з’єднуємо, замішуємо м’яке тісто, розкачуємо й змащуємо
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У всіх дверей, як і в людей, є свої «характерні
недуги». Ось деякі найбільш типові з них.
Двері перекошені й заїдають
Насамперед треба перевірити петлі
— можливо, що розбовталися
шурупи,
на яких вони тримаються. Їх слід піджати
викруткою. Якщо шурупи провертаються,
виходить, розбовталися гнізда шурупів
у косяку. В цьому випадку є кілька варіантів
розв’язання
проблеми: а) використовувати міцніші
й довгі шурупи. Для
цього необхідно розширити отвори в петлях і обладнати їх під
нові шурупи, оскільки
вони просто можуть
не ввійти в старі отвори або зенківка не сховає голівки нових шурупів. Проробивши цю роботу з «модернізації» отворів, петлі можна
закріплювати на дверному косяку або дверях; б) вивернути шурупи й звільнити петлі. Зі шматка сухого дерева
твердої породи треба вистругати пробки, змазати їх клеєм (столярним, епоксидним, ПВА) і забити в гнізда. Потім тонким свердлом (діаметром на 1,5-2 мм менше діаметра шурупа) потрібно просвердлити в пробці напрямні
отвори й закріпити петлі.
Двері заїдає у верхній або нижній частині косяка
Двері закріплюють клинами, щоб вони не рухалися, послабляють шурупи, якими петля пригвинчена до
бічної стійки дверної коробки. Далі виготовляються 1-3
прокладки з картону, із прорізами напроти шурупів і підкладаються під петельну пластинку. Шурупи закріплюють
і перевіряють, як почнуть закриватися двері. Якщо буде
потреба, слід додати ще одну або кілька прокладок. Є й
інший розв’язок: під нижню петлю підкласти прокладку, а
нижню злегка «утопити» у косяк. Якщо двері заїдає у верхній частині косяка, прокладку слід класти під пластину
нижньої петлі, і навпаки — під верхню, якщо заїдає знизу.
Може трапитися так, що навіть після всіх описаних маніпуляцій двері однаково заїдає. Тоді спробуйте визначити
місце, в якому це відбувається: візьміть шматочок копіювального паперу й прикладіть його так, щоб кольорова
сторона була звернена до дверної коробки; потім кілька
разів зачиніть і відчиніть двері. Там, де двері заїдає, залишиться чіткий слід. Підстругайте двері рубанком — і
завдання буде вирішено. Якщо ж потрібно стругати дверну коробку, доведеться знайти зензубель — спеціальний
рубанок з ножем, що займає усю ширину підошви. Іноді
вільно відчинятися дверям заважає шар фарби, тоді його
потрібно просто зіскребти гострим ножем або шкребком.
Двері із труднощами відмикаються й защіпаються
Насамперед треба визначити, наскільки язичок замка
зміщений щодо отвору в запірній планці. Для цього приклейте поверх запірної планки смужку паперу, а під язичок — шматочок копіювального паперу. Поверніть ключ у
замковій щілині — і на папері залишиться чіткий відбиток
місця розташування язичка замка. Якщо отвір запірної
планки й засув замка не збігаються лише на кілька міліметрів, то отвір можна розточити напилком. Робити це
краще, знявши планку й закріпивши її в лещатах. Інша
справа складніше, якщо згадана розбіжність значна. У
цьому випадку треба переміщувати планку. Але тоді може
виявитися, що шурупи в новому положенні перебувають
занадто близько від старих гнізд, що не дає можливості
надійно закріпити пластину. Вихід з положення полягає
в тому, що в запірній пластині можна просвердлити нові
отвори. Ще краще з більш товстого металу виготовити
нову пластину більшої довжини.

КВІТИ В НАШОМУ ДОМІ

БАМБУК, ЩО ПРИНОСИТЬ УСПІХ

Щасливий бамбук – так званий “Бамбук щастя” - міцно прижився як серед любителів деко-

ративного квітникарства, так і
серед флористів магазинів, але
це не той легендарний бамбук,
про який відомо всім. Дійсно,
стебло цієї рослини зовні нагадує бамбук, але справжня назва
цієї рослини: Драцена Сандера
(Сандеріана).
Англійська версія назви Драцени Сандери – Lucky Bamboo, в перекладі “щасливий, що приносить
успіх”. А за китайським ученням
Фен Шуй бамбук, що вирощується
з східного боку будинку або в східній частині квартири, приносить
його мешканцям здоров’я і щастя, фінансовий добробут, сприяє
приливу позитивної енергії, довголіттю, підтримує гарний настрій.
Якщо бамбук вирощується в будинку, то, згідно Фен Шуй, бажано,
щоб він знаходився в прозорому
посуді і виростав у воді, але за та-

ких умов йому може не вистачати
необхідних мінералів, через це
його листя з часом може придбати жовтуватий відтінок. Щоб цього уникнути, потрібно додавати у
воду мінеральні добрива, як для
драцен.
Драцена Сандера – багатолітня декоративна рослина, відрізняється своєю непримхливістю, добре переносить сухість повітря і не
вимагає постійних обприскувань.
Комфортна температура коливається в межах 18 – 35°C. Необхідно
уникати прямих сонячних променів.
У природі щасливий бамбук росте
у вологих тропічних лісах. Тому для
оптимального зростання йому необхідне розсіяне сонячне світло.
Для посадки Сандеріани в
грунт необхідно створити умови,
що забезпечують хороший дренаж
рідини. Тому в нижній частині ґрун-

ту повинні бути круглі або овальні
камені, також можна використовувати спеціальні декоративні
камені чи грубозернистий пісок.
В якості верхньої частини грунту
можна використовувати звичайну
землю для квітів, також можна додати торф і гранулат.
Поливати Сандеріану необхідно у міру висихання грунту. Відмінність у поливі від інших Драцен полягає в тому, що він має бути більш
насиченим. Не можна допускати
сильного пересушування ґрунту.
Періодично протирати листя
від пилу, що накопичився.
Розмножити драцену можна
одним з двох варіантів:
1. Верхніми черешками, шляхом їх подальшого вкорінення у
воді або вологому грунті.
2. Відрізаними стеблами з визріваючими бруньками.
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ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ

Президія районної орг
організації ветеранів
України щиросердно поздоровляє із ювілейним 80річчям від Дня народження
МАРЧЕНКО Марію Михайлівну з Макарова,
РОМАШКО Марію Карпівну з Гавронщини,
КЛОЧКО Аллу Леонідівну з Колонщини,
СЕРЕДУ Віру Ульянівну з Мотижина,
ПАВЛЮК Віру Степанівну з Копилова,
БОНДАРЧУК Тетяну Романівну та
ЛАСТЕНКА Івана Максимовича з Ясногородки.
Шановні ювіляри! Щиро зичимо Вам щедрот земних, доброго здоров’я та родинного щастя.
Довгих Вам і світлих літ. Хай стелиться життєва стежина у спокої, у радості і в добрі.
Щоб рідні Ваші завжди Вами дорожили, щоб сонце посміхалось на зорі, щоб
не один ще ювілей зустріли і за прийдешній пораділи!

*****

Із ювілейною датою від Дня народження щиро і
сердечно колектив Червонослобідської філії ДП
«УКРСПИРТ» вітає свого керівника
Володимира Яковича АРТЮХОВА.
Від душі зичимо Вам, шановний ювіляре, козацького здоров’я, парубоцького завзяття, родинного щастя, миру, злагоди, добра та благополуччя.
А ще Вам сердечно бажаємо титанічних сил для втілення в життя задуманих планів із розвитку та процвітання нашого підприємства та району в цілому. І
нехай завжди Вам допомагають любов рідних і повага друзів, у всьому супроводжує удача. Трудових
Вам звитяг і всіляких гараздів!
Нам з Вами довго спільно працювати!
І віримо - в наступні двадцять літ
Вам вдасться міцно булаву тримати
І виробництво вище підіймати,
І перешкоди будем разом всі долати!
Так з року в рік, і з дати в дату
Вам, молодіючи зростати,
Рясніть онуками на славу,
Вінчати правнуків по праву
І щоб у ряді Ваших дат
Було незмінно – шістдесят!

*****

З великою шаною і безмежною повагою з нагоди
ювілейної дати від Дня народження від душі вітаємо
АРТЮХОВА Володимира Яковича.
У цей прекрасний день хочеться сказати Вам багато хорошого, щирого, по праву заслуженого. Ви –
шанована людина, Вас поважають колеги й друзі, Ви
розсудливий і мудрий керівник, особистість яскрава
та авторитетна. Вас цінують за працелюбність та професійну компетентність, шанують за конкретні справи, невичерпну енергію та самовідданість. Знаємо
Вас як гарного сім’янина, дбайливого господаря та
турботливого батька і дідуся.
Дозвольте побажати Вам ще на довгі роки зберегти
молодість, бадьорість і красу. Нехай завжди у Вас буде
світлим і теплим родинне щастя, добрим - здоров’я, багатим на радість – прекрасне життя. Успіхів Вам на життєвій стежині та вдячності від людей за Вашу чуйність,
людяність, справжню щирість душі та
небайдужість.
Ваш ювілей – то мудрості пора,
Хай буде вдосталь і в житті,
і в долі здоров’я, щастя, миру,
злагоди й добра!
З повагою хрещеник Сергій
та куми ЗАВАЦЬКІ і ШРАМКИ.

*****

Колектив ТОВ «СЛОБОДА КО» щиро вітає з 60річчям від Дня народження директора Червонослобідської філії ДП “Укрспирт”
АРТЮХОВА Володимира Яковича
і сердечно йому зичить:
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай щастя панує завжди в Вашім домі.
Хай шанують Вас добрі люди,
Хай здоров’я міцним до 100 років буде.
Хай внуки щебечуть, немов солов’ята,
І радості, щастя дарують багато.
Хай життя цвіте пишною айстрою,
Все добре до Вас звідусіль приліта.
Сердечно бажаємо гарного настрою,
Щастя, здоров’я на довгі літа!

*****

Колектив ТОВ „СЛОБОДА КО” щиро вітає з нагоди
ювілейної дати - 45-річчям від Дня народження
РУДЕНКА Володимира Миколайовича
і сердечно йому бажає:
Нехай всі дні рясніють добротою,
Любов’ю серце повниться святою,
Не гасне іскра радості в очах,
Щасливим буде Ваш життєвий шлях!

Щиро вітаємо із світлою сонячною датою – 60річчям від Дня народження нашого шановного іменинника
АРТЮХОВА Володимира Яковича
з Червоної Слободи.
Ваш ювілей - щаслива дата
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Ми щиро зичимо наснаги й сили,
Радості земної, миру і тепла!
Свати ГАНЖЕНКИ,
Юля та Уляна Яківна.

*****

Дирекція, профком та весь колектив СТОВ
«ЗОРЯ» с. Соснівка адресують найсердечніші привітання з нагоди золотої ювілейної дати від Дня народження добрій, чуйній людині, хорошій трудівниці,
доярці товариства
Надії Дмитрівні ГАВРИЛЕНКО.
У світлий і радісний день Вашого ювілею вшановуємо Вашу невтомну працю, бажаємо жити довго і щасливо. Від душі зичимо Вам щедрих достатків,
бадьорого настрою, успіхів у житті і в роботі.
Ось так минає рік за роком і п’ятдесят уже
нівроку, а там і сто не за горами. Тож головне
– щоб Ви були із нами: здорові, дужі та щасливі на радість нам і всім на диво!

*****

Колектив Червонослобідської філії ДП «УКРСПИРТ» адресує найтепліші та найщиріші поздоровлення з нагоди 55-річчя від Дня народження головному бухгалтеру підприємства
ГЛАДУНСЬКІЙ Валентині Петрівні.
Прийміть, шановна імениннице, від нас побажання міцного здоров’я, благополуччя, злагоди, тепла,
життєвих гараздів і всього сповна.
Щоб раділи життю, скільки б літ не минуло
І щоб щедрою сонячна доля була,
Щоб не раз ювілейні пісні ще лунали,
Миру Вам і людського тепла!
Хай буде Вам і сонячно, і ясно,
Нехай літа лишають щедрий слід,
Достатку Вам, добра та щастя,
Здоров’я, радості – до сотні літ!

*****

Дорогу, шановну ювілярку, куму
ГЛАДУНСЬКУ Валентину Петрівну
з Червоної Слободи
усім теплом наших сердець, від душі вітаємо з прекрасним ювілеєм і даруємо такі слова привітання:
Твій день народження, кума, прийшов,
А це в житті важливе свято!
Нехай несе він радість і любов
І щирих привітань Тобі багато!
Найкраща подруга й кума,
Щасти, щасти Тобі, рідненька!
Таких єдиних, неповторних більш нема,
Кума Ти наша дорогенька.
Бажаємо Тобі щасливих днів
Як можна більше, і добра багато!
Коханий щоб від ласк твоїх тремтів,
А від синів - невісток гарних в хату!
Завжди будь молодою, як весна!
Нехай Господь Тебе оберігає
І посмішка, кума, Твоя ясна
Хай мінімум ще сотню років сяє!
З великою повагою куми МАКАРЕНКИ.

*****

Щедрі віншування з теплом у душі та від усього серця
шлемо з нагоди ювілейного Дня народження прекрасній
людині, дорогій сусідці
ГЛАДУНСЬКІЙ Валентині Петрівні
і хочемо сердечно їй побажати:
Троянди зів’януть колись від морозу,
А Ви щоб щасливі жили і цвіли.
З очей щоб ніколи не капали сльози,
Щоб завжди веселі й здорові були.
Хай сонце світить і зорі сяють,
Хай друзі і рідні завжди поважають!
До сотні років щоб дожить довелося,
Усе,що чекалось в житті,
щоб збулося!
З повагою сусіди АРТЮХОВИ,
БАЛЬОХИ, РУДЕНКИ.

Усім теплом наших сердець, від усієї душі поздоровляємо нашу дорогу іменинницю – дружину та матусю
Валентину Петрівну ГЛАДУНСЬКУ
з ювілейним 55-річчям від Дня народження.
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було,
Щоб горя не знала – ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба!
Хай доля боронить від лиха й біди
Сьогодні, завтра і завжди!
З любов’ю чоловік та діти,
село Червона Слобода.

*****

ПОПОВИЧА Олександра Володимировича –
директора СТОВ «ЗОРЯ» якнайтепліше, щиро поздоровляємо з Днем народження!
Ми сердечно Вас вітаєм і зичимо щиро:
Благодаті в сім’ї і здоров’я, і миру,
Урожаїв рясних і пісень голосних,
Вірних друзів в житті і удачі в путі.
Хай Вам Бог посилає щастя для сина,
Хай Вас вірно кохає Ваша ніжна дружина,
Хай держава згадає уже про село
І грошей хай дасть – безготівки й готівки,
Щоб все добре у Вас в товаристві було,
Пане директоре, наш із Соснівки!
Соснівська сільська рада
та жителі села.

*****

Щиро поздоровляємо з ювілейним Днем народження, яке нещодавно відзначив водій нашого товариства
СТУПАК Микола Миколайович.
Зичимо Вам, шановний імениннику, міцного здоров’я,
особистого щастя, душевної злагоди, благополуччя,
достатку 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!
Дирекція, профком та весь колектив
СТОВ «ЗОРЯ» с. Соснівка.

*****

У нас є приємна нагода, аби теплими, щирими словами привітати з ювілейним Днем народження людину
добру, працьовиту, шановного сусіда
РУДЕНКА Володимира Миколайовича
і від щирого серця побажати йому:
Нехай Вам сонце сміється завжди,
Нехай Вам квітують ще довго сади.
І не сумуйте в це прекрасне свято,
Бо 45 - це зовсім небагато,
Це лише 20 після двадцяти п’яти!
На радість й здоров’я будьте багаті,
Злагоди й миру на серці і в хаті.
Ніколи в життя хай не втрутяться грози
І тільки від щастя з’являються сльози!
З повагою сусіди АРТЮХОВИ,
БАЛЬОХИ, ГЛАДУНСЬКІ.

*****

У цей прекрасний зимовий день і ми хочемо вплести
у квітучий вінок поздоровлень свої сердечні слова поваги та шани нашому дорогому сусіду
АРТЮХОВУ Володимиру Яковичу
з нагоди ювілейної дати - 60-річчя від Дня народження і
від душі побажати йому:
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай руки ніколи втоми не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають!
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки - від Бога, від людей - добра
На многії і щасливії літа!
З повагою сусіди БАЛЬОХИ,
ГЛАДУНСЬКІ, РУДЕНКИ.

СТО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ,
що розташована в селі Копилів,

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
П РА Ц І В Н И К І В А В Т О М И Й К И .

Досвід роботи є додатковою перевагою. Забезпечуємо навчанням, спецодягом, харчуванням
та доставкою до місця роботи в межах району.
Заробітна плата - від 2800 грн./місяць.

ТЕЛ.: (067) 351-45-45, (067) 408-55-62.
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ДО ВІДОМА ПЕРЕДПЛАТНИКІВ
“МАКАРІВСЬКИХ ВІСТЕЙ”!

У випадку, якщо передплачена вами
районна газета „Макарівські вісті” не надійшла за адресою, то звертайтеся до
місцевих поштових відділень зв’язку, а
якщо ваше питання не буде позитивно вирішено - до редакції газети “Макарівські
вісті” за телефонами: 5-13-44, 5-14-98.

КУПИМО СИРІ ДОШКИ
ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ПОРІД

(дуб, ясен, клен) 50 мм, вищого сорту.

067-466-84-77. О ЛЕКСАНДР .
ВИГОТОВЛЯЄМО МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ.
ТЕЛЕФОН – 067-301-17-86.

ПІДПРИЄМСТВО ВІЗЬМЕ

В ОРЕНДУ МАЙДАНЧИК
- ВІД 1000 КВ. М. БАЖАНО З ВАГОВОЮ.
ТЕЛЕФОН - 097-027-92-32.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Виконком Макарівської селищної ради повідомляє, що на виконання Законів України «Про засади
державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про благоустрій» підготовлено
проект рішення виконкому, яким передбачається поліпшення санітарного стану, підвищення позитивного іміджу влади з приводу покращення благоустрою
селища та затвердження запропонованого режиму
роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг на території
Макарівської селищної ради.
Розробник проекту - Макарівська селищна рада.
Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на сайті Макарівської районної державної адміністрації.
Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб приймаються в письмовому вигляді або
за телефоном протягом місяця з дня оприлюднення
проекту регуляторного акта за адресою: смт Макарів,
вулиця Фрунзе, 30, Макарівська селищна рада.

ТЕЛЕФОНИ: 6-08-64, 5-12-75.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

СТО «ТАЙФУН ТРАК ПАРТНЕР»,

ПРОДАЮ цегляний гараж у Макарові по вулиці Котовського, 9. Телефон – 067-719-07-08.

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ АВТОЕЛЕКТРИКА.

ПРОДАЮ столик для годування дитини фірми
„Chico” та дитячі багатофункціональні ходунці німецької фірми „Geoby”. Макарів. Телефони: 067-716-54-15, 063-684-76-51.

ТЕЛ.: (067) 351-45-45 АБО (067) 408-55-62.

ПРОДАЮ будинок в смт Макарів по вулиці Калініна, 27. До будинку підведено газ, приватизована земельна ділянка площею 0,28 га. Є
можливість будувати новий будинок та господарчі будівлі. Тел.: (04578) 5-16-03, 096-87921-79.

що розташована в с. Копилів Макарівського р-ну,
Досвід роботи є додатковою перевагою. Забезпечуємо навчанням, спецодягом, харчуванням
та доставкою до місця роботи в межах району.
Заробітна плата - від 3600 грн./місяць.

ПП «БУДМАРІЯ» ВИКОНУЄ
РЕМОНТ КВАРТИР ТА БУДИНКІВ.
ТЕЛЕФОН – 067-530-28-68.

ПРОДАЮ БУДИНОК із усіма зручностями в
селі Калинівка. Телефон – 067-455-38-02.

МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
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ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!

Адміністрація, педагогічний та учнівський колективи Макарівського НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів природничо-математичний ліцей» (Макарівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1) запрошують вас
на традиційне свято «Зустріч випускників»,
яке відбудеться 5 лютого 2011 року о 17:00
у приміщенні школи.
Вас чекає зустріч з випускниками 1951,
1961, 1971, 1981, 1986, 1991, 2001 років.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Відповідно до вимог Законів України „Про засади
державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, „Про житлово-комунальні послуги”,
Макарівським РВУЖКГ подано на розгляд та погодження виконавчому комітету Макарівської селищної
ради розрахунки та проект нових тарифів на послуги
водопостачання та водовідведення для населення багатоквартирних житлових будинків по вул. Київській,
113, 115 та Спортивній, 4, 8 в с. Калинівці.
Проект регуляторного акта та Аналіз регуляторного впливу буде опубліковано в наступному номері
газети „Макарівські вісті, який вийде 4 лютого 2011
року.
Зауваження та пропозиції приймаються у
письмовому вигляді або за телефоном протягом
місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта за адресами: смт. Макарів, Макарівська селищна рада, тел. 5-29-76, Макарівське
РВУЖКГ, вул. Піонерська, 13, тел. 5-15-41.

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.
РОБОТА
ВДОМА.
П Р И В А Т Н И Й С Е К Т О Р.
ТЕЛЕФОН - 097-027-92-32.

продає
автомобіль
„Газель”
фургон-С ГАЗ-33021, 1997 року
випуску. Об’єм двигуна - 2445.

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

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5-13-85.
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „МАКАГРОТЕХ”

(Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 107)
повідомляє про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбудуться 10 лютого 2011 року о 9:00 в залі адміністративного корпусу товариства за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинівка, вул.
Київська,107, опублікованого в газетах «Бюлетень. Цінні папери України» №245о
від 27.12.2010 р. та «Макарівські вісті» №52 від 24.12.2010 р.

Питання 4 та пункти 4.1, 4.2, 4.3 викласти в наступній редакції:
«4. Про реорганізацію Закритого акціонерного товариства «Макагротех» (ЗАТ
«Макагротех») шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю
«Макагротех» (ТДВ «Макагротех»):
4.1. Прийняття рішення щодо припинення ЗАТ «Макагротех» у зв’язку з реорганізацією (перетворенням) в ТДВ «Макагротех»;
4.2. Призначення Комісії з припинення (реорганізації) товариства;
4.3. Затвердження положення про Комісію з припинення (реорганізації) товариства».
Доповнити повістку денну питаннями 6, 7, 8 наступного змісту:
«6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.
7. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження результатів діяльності та фінансової звітності товариства за
2010 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
Період
Один.
Найменування показника
виміру
2009
2010
Усього активів
тис.грн.
2899.8
2601.7
Основні засоби
тис.грн.
2260.1
2062.6
Довгострокові фінансові інвестиції
тис.грн.
Запаси / готова продукція
тис.грн.
250.6/29.3
170.6/9.8
Дебіторська заборгованість
тис.грн.
252.4
311.7
Грошові кошти та їх еквіваленти
тис.грн.
85.0
5.5
Нерозподілений прибуток
тис.грн.
Неперекриті збитки
тис.грн.
-1540.1
-1779.9
Власний капітал
тис.грн.
2525.6
2285.8
Статутний капітал
тис.грн.
52.3
52.3
Довгострокові зобов’язання
тис.грн.
Поточні зобов’язання
тис.грн.
374.2
316.0
Чистий прибуток (збиток)
тис.грн.
-2.3
-239.8
Середньорічна кількість акцій
шт.
4981.0
4981.0
Кількість власних акцій, викуплених
шт.
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
тис.грн.
власних акцій протягом звітного періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
осіб
35
35
Правління товариства.

ПП ХАРЧУК ЖИТОМИР

ВІКНА, ДВЕРІ ВІД ВИРОБНИКА
Н ІМ Е Ц Ь К А Я К ІСТЬ.
Н И З Ь К І ЦІН И

Виїзд на заміри
безкоштовно.
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.

ТЕЛ.: 097-461-96-17,
095-194-85-62.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний
акт на право приватної власності на земельну ділянку
серії ЯИ №370860, виданий 26 травня 2009 року за
№010991400826 згідно розпорядження Макарівської
районної держадміністрації
по Яблунівській сільській
раді на ім’я БАЛАБАНА Івана Івановича, вважати недійсним.
ВТРАЧЕНИЙ торговий патент на право здійснення
торговельної
діяльності
серії ТПБ №386526, виданий Державною податковою інспекцією в
Макарівському районі приватному
підприємству
«БРИГ-ІНВЕСТ», вважати
недійсним.

ВІЗЬМУ В ОРЕНДУ
АБО ПРИДБАЮ
МАГАЗИН
ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ
ВІД 50 КВ. М ДЛЯ
ТОРГІВЛІ ПРОДУКТАМИ
ХАРЧУВАННЯ.
ТЕЛ.: 050-313-73-51,
(0412) 428-515, 428-516.
ДЗВОНИТИ З 8.00 ДО 17.00.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

ПРАТ “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА”
з кінця лютого 2011 року приймає
заявки на поставку молодняку та
підрощеної птиці (бройлери - РОСС308, качка - Мулард, гуси - Легард,
Велика сіра, курчата м’ясо-яєчних
порід - Редбро, Мастер). Періодичність поставки — кожні 10 днів.
Висока якість птиці, ціни – нижчі ринкових.
ЗВЕРТАТИСЯ У ФІРМОВИЙ МАГАЗИН
ЗА АДРЕСОЮ: СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. КІРОВА, 27.

ТЕЛЕФОН - 067-508-26-89.

МЕТАЛОВИРОБИ: ВОРОТА, РЕШІТКИ,
ОГРАДКИ ТА ІН.

ТЕЛЕФОН – 067-301-17-86.

ТОВ «ЗАХИСТ» ВИКОНУЄ ремонт та монтаж
охоронно-пожежної сигналізації, БЕРЕ на пульт
об’єкти центрального спостереження та ЗАБЕЗПЕЧУЄ засобами пожежогасіння – за цінами виробника.
ТЕЛЕФОНИ: 050-382-61-52, 6-07-01.

ТОВ “МЕТРЕСУРС” НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ “Е”. ЗАРПЛАТА ВІД 4000 ГРН. ТЕЛЕФОН - 097-027-92-32.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Завтра, 29 січня, минає рік, як раптово пішов із
життя рідний, дорогий чоловік, турботливий батько
ТИТАРЕНКО Анатолій Миколайович.
Як жорстоко, несправедливо обійшлася з тобою доля.
Рано ти пішов на вічний спочинок, осиротивши нас на все
життя. Ми завжди будемо любити і пам’ятати тебе.
За твою доброту пошли, Господе, тобі Царство Небесне. Хай земля тобі буде пухом.
Дружина, дочка, рідні та близькі.
Колектив редакції районної газети “Макарівські вісті”
висловлює глибокі співчуття Ясинецькій Тетяні Григорівні з приводу тяжкої втрати - смерті матері
ЗДАНЕВИЧ Станіслави Сидорівни.
Адміністрація та весь колектив ТОВ “АТП Стріла” висловлюють щире співчуття водію підприємства Яменку Сергію Івановичу з приводу тяжкої втрати - смерті
матері.
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ГОРОСКОП

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 4 28 січня 2011 р.
БРАТИ НАШІ МЕНШІ

31 січня - 6 лютого

ВЕЛИКА РОДИНА
ПУХНАСТИКІВ

ОВЕН (21.03-20.04). У понедiлок вам потрiбно поквапитися
зробити те, що ви запланували. Не вiдкладайте важливi зустрiчi i
просувайте свої iдеї i проекти. Зараз вам щастить, i ви можете завоювати визнання не тiльки на дiловому теренi, але й в колi друзiв.
Змiна обстановки, поїздки, новi романтичнi знайомства забезпечать прилив свiжих сил i налаштують вас на новi звершення. Четвер - кращий день
для покупок, а на недiлю можна планувати свiтськi заходи, вiдвiдини спортивних клубiв або прийом гостей у себе вдома.
Сприятливi днi: 2, 6; несприятливi: 5.

Проживає у Почепині Валентин Васильович Вареник. Вийшовши на пенсію, він з Києва переїхав жити на
хутір, де пройшло його дитинство, і щоб в домі веселіше було, завів собі пару котиків. Щовесни пухнаста
родина все розросталася та розросталася і нині котів у нього аж 15, десять з яких руденькі. Дає він своїм улюбленцям цікаві імена. Плекає їх почепинець як
власних діток. Хоч усі вони, на перший погляд і, схожі
між собою, та характер і вподобання у них різні. Штазі справжній розвідник – як тільки хтось коло їх двору
проходить – вистрибує на тин й виглядає на вулицю,
тільки його руді вуха стирчать. Дуже полюбляє він розбої влаштовувати – частенько приходить додому то
з оком підбитим, то з хвостом подертим. Кицька Кіка
взагалі унікальна – вона не вміє як інші коти нявчати,
а ніби промовляє «кі-кі-кі», так і здобула за своє цікаве вміння таку кличку. Блохін, як був маленький, мав
повно бліх, тому й отримав таке ім’я. Нині він великий
чистюля.
– Щоб їх всіх прогодувати, – розповідає чоловік,
– я в місяць витрачаю близько трьохсот гривень. Та
за мою турботу віддячують вони своєю любов’ю та
вірністю. Куди я не піду, вони мене супроводжують,
чим не займаюсь – і вони завжди поруч. Спати лягаю, то одні на подушці примостяться, інші в ноги чи
під бік вкладаються. А як вранці прокидаюся, Блохін
та Любка мені бороду вмивають – піклуються про
мене. Ось так і живемо ми разом однією великою та
дружньою родиною.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Оновлення в справах провiщає успiх.
Багато тем одержать швидкий розвиток, з`являться новi пропозицiї
про партнерство i обмiн послугами. Особисте життя виграє вiд
успiхiв на дiловому теренi. У неодружених Тiльцiв можливi службовi
романи, знайомства в подорожах i вiдрядженнях. У четвер чекайте приємних новин здалеку. Це сприятливий день, щоб в листуваннi через iнтернет
або телефоннiй розмовi з коханою людиною досягти визначеностi в питаннях, якi вас хвилюють. У вихiднi займiться собою i уникайте стресiв.
Сприятливi днi: 31, 1; несприятливi: 4.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Вранцi у понедiлок вас може чекати новина, яка примусить змiнити плани. Вiрогiднi проблеми в подорожах, збої в роботi комп`ютерiв i iнших систем зв`язку. Але саме
у понедiлок i вiвторок формуються тенденцiї на найближчий мiсяць.
Намагайтеся отримати користь з будь-яких обставин. У четвер можна
займатися капiталовкладеннями, операцiями купiвлi-продажу i робити
особистi придбання. У вихiднi спробуйте, щоб вашi плани спiвпали з планами партнера, - i вам гарантований комфортний вiдпочинок та приємнi
враження.
Сприятливi днi: 2, 3; несприятливi: 4.
РАК (22.06-22.07). Iнтриги в найближчому оточеннi у понедiлок
можуть перерости в конфлiкт. Проявiть мудрiсть i знайдiть спосiб
примирити ворогуючi сторони. У ваших особистих справах змiни
можливi з середи. Обговорiть з близькою людиною плани, якi ви
намiтили, а у четвер вiдправляйтеся разом за покупками. Спiльна робота
у будинку, прийом ваших спiльних друзiв теж сприятимуть змiцненню особистих стосунків. У вихiднi знайдiть час для занять у спортивному клубi або
вiдправляйтеся всiєю сiм`єю за мiсто. Хороше фiзичне навантаження пiде
на користь.
Сприятливi днi: 6; несприятливi: 5.
ЛЕВ (23.07-23.08). Не все зараз залежить вiд вас. Якщо не
станете форсувати подiї, то поступово зможете розiбратися з виниклими на вашому шляху труднощами. Поки краще почекати з
побутовими i ринковими операцiями. У понедiлок може виникнути
необхiднiсть поїздки або прийдуть новини здалеку. З середи по п`ятницю
вам захочеться бiльше часу присвятити домашнiм справам, але вже у
вихiднi буде корисно змiнити обстановку.
Сприятливi днi: 31, 4; несприятливi: 5.
ДIВА (24.08-23.09). У дiлових i особистих зв`язках вiрогiднi
змiни, якi примусять вас по-новому поглянути на своє життя. Ви
можете набратися смiливостi - i вiдверто обговорити з близькою
людиною перспективи стосунків. Можливе повернення старих
зв`язкiв, iнтересiв та iдей, для реалiзацiї яких тепер з`являться вiдповiднi
умови. З середи по п`ятницю сприятлива робота в спокiйнiй обстановцi з
можливiстю владнати справи, що накопичилися. Бережiть здоров`я i налягайте на вiтамiни.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 4.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Раптова закоханiсть або нове захоплення можуть зайняти всi вашi думки. Намагайтеся придiляти
належну увагу роботi, щоб вашi прорахунки не викликали нарiкань
з боку начальства. У понедiлок листи-повiдомлення i телефоннi
дзвiнки вiд зарубiжних партнерiв нагадають вам про плани, до яких дiйшов
час повернутися. Займіться власною зовнiшнiстю або самоосвiтою, щоб
справити потрiбне враження на дiлових i свiтських заходах, в яких належить брати участь.
Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 6.
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РИБИ (20.02-20.03). На вас чекає попереду перiод, насичений несподiваними змiнами i нововведеннями. Якщо ви про щось
мрiяли, то прийшов час дiяти рiшучiше. Головне - зняти зайву напругу, не допускати перенавантажень i знаходити час займатися тим,
що вам подобається. У понедiлок i вiвторок не ризикуйте, вступаючи в суперечки з начальством. Взагалi можете спокiйно пливти за течiєю - цього
тижня вам безумовно щаститиме.
Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 5.
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СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Вам не сподобається, що в сiм`ї
на вас намагаються тиснути i нагадувати про вашi обов`язки та
обiцянки. Можуть виникнути i непередбаченi обставини, якi примусять вас бiльше уваги придiлити домашнiм питанням. Простiше
поклопотатися про все за власною iнiцiативою i залишити собi час для
особистих справ та захоплень. Будьте уважнi у понедiлок i вiвторок, якщо
доведеться вести вiдповiдальнi переговори. Iнформацiя може прийти в
спотвореному виглядi. Але будьте сприйнятливi до всього, що вiдповiдає
вашим планам i очiкуванням.
Сприятливi днi: 31; несприятливi: 4.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). У понедiлок можуть порушитися
якiсь домовленостi, на що ви вiдреагуєте досить бурхливо. Але через час виявиться, що все не так погано i вашi iнтереси та плани
не постраждали, а тiльки дещо змiнилися. Вирiшуючи матерiальнi
питання i оформляючи важливi документи, радьтеся з партнерами i добре
прояснюйте деталi. Не дивлячись на крайню зайнятiсть, ви зараз в центрi
уваги ваших шанувальникiв (або прихильниць). Знайдiть час для зустрiчi з
друзями. Добре, якщо вам вдасться сумiстити її iз заняттями в спортивному клубi.
Сприятливi днi: 3; несприятливi: 4.
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СКОРПIОН (24.10-22.11). Свiй бюджет зараз ви можете поповнити за рахунок партнерських програм. Розширюйте спiвпрацю,
обмiнюйтеся iнформацiєю та iдеями. Хороший час для втiлення
творчих планiв. Наведення ладу в будинку супроводжуватиметься
цiкавими знахiдками або виникненням нових планiв. Може повернутися
iнтерес до давно забутого захоплення. У вихiднi спробуйте не думати про
майбутнi справи i вибирайте вiдпочинок i розваги, якi вам до смаку. Головне - знаходитися серед людей, які роздiляють вашi iнтереси.
Сприятливi днi: 2, 6; несприятливi: 5.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Ваша допомога, порада або фiнансова
пiдтримка можуть знадобитися комусь з близьких, поки багато
часу йтиме на розмови i обговорення проблем, якi безпосередньо
вас не торкаються. Але проявлена турбота пiднiме настрiй i вам,
i тим, з ким вас об`єднають обставини. З середи по п`ятницю з`явиться
можливiсть бiльше часу придiлити домашнiм справам. Партнер по шлюбу
буде в захопленнi вiд вашого iнтересу до реконструкцiй в будинку i вiд придбань, якi краще всього зробити у четвер. У вихiднi можете вiдправитися
в гостi до друзiв.
Сприятливi днi: 5; несприятливi: 31.
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