№ 49

4 листопада 2011 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

1

ГАЗЕТА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, РАЙОННОЇ РАДИ ТА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ
П’ЯТНИЦЯ,
4 листопада
2011 року
№ 49 (10693)
Газета виходить
з 10 січня 1932 року
Ціна договірна

з 68-річницею визволення району
від фашистсько-німецьких загарбників
Шановні жителі району! Наближається день чергової річниці визволення Макарівського району від
фашистсько-німецьких загарбників.
Понад два роки Макарівщина перебувала в тимчасовій окупації, проте підпільні організації, що діяли на
території окремих населених пунктів району, чинили
запеклий опір у тилу ворога.
8 листопада для кожного з нас є пам’ятним, адже
завдяки великому патріотизму, виявленому у тяжкі
хвилини нашими дідами-прадідами та батьками, ми
сьогодні дивимося у безмежну блакить неба, а нашим
дітям та онукам усміхається тепле сонце.

Особливу подяку висловлюємо, вам, ветерани Великої Вітчизняної війни, за вашу мужність, самовідданість, любов до рідної землі.
Бажаємо міцного здоров’я та бадьорості на довгі
роки. Нехай всі ваші дні будуть світлими і радісними,
а любов та повага рідних і близьких людей зігріває вас
щодня.
Зі святом!
Андрій ГРІНЕНКО,
в.о. голови райдержадміністрації.
Віктор Гудзь,
голова районної ради.

передплатіть на 2012 рік районку

Ви постійно прагнете бути
в курсі справ району, ви хочете знати, які події відбулись чи відбудуться, вам не
байдуже, про що думають,
чим стурбовані ваші земляки, тоді ми неодмінно радимо
вам передплатити районку.
Крім того газета надасть вам
щотижневу програму 8 каналів телебачення, ви зможете
отримати кваліфіковану відповідь юристів на питання,
які вас цікавлять, скористатися опублікованими на сторінках газети різноманітними порадами, що згодяться
в побуті, веденні підсобного
господарства, для поліпшен-

ня здоров’я, ознайомитися з
оголошеннями, рекламою,
які стануть у нагоді,
тощо.
На жаль, протягом 2011 року значно зросли ціни на
папір, друкарські
послуги і, звісно,
вони підвищуватимуться й далі. Проте редакція вирішила для вас, шановні
читачі, до кінця року
(а це лише два місяці) продовжити пільгову
передплату на “Макарівські
вісті“, тобто залишивши ціну
на рівні нинішнього року.

Тож поспішайте до найближчого поштового від-

Верховна Рада розгляне у другому читанні проект бюджету на 2012 рік на наступному пленарному тижні. Про
це повідомив Голова Верховної Ради Володимир Литвин
на брифінгу за результатами Погоджувальної ради керівників комітетів і фракцій 31 жовтня. Він підкреслив,
що прогнозує дискусію із урядом щодо пропозицій, підготовлених профільним комітетом. “Загалом подано до
цього законопроекту пропозицій, які потребують більше,
ніж ще один бюджет, - на загальну суму 384 чи 386 мільярдів”, - повідомив В.Литвин.

*****

Україна планує витратити при проведенні перепису населення, який пройде наприкінці 2012 року, 1,5 долара на
одну опитувану людину. Про це у коментарі УКРІНФОРМу
заявила заступник голови Держкомстату Наталія Власенко. Cеред нових питань, які задаватимуться при переписі,
з’являться такі, як “житловий стан” і “міграція населення”.
Тепер не обов’язково проводити інтерв’ю в квартирі опитуваної людини. Під час перепису населення в Україні у
2012 році працюватимуть стаціонарні пункти, куди можуть
прийти і залишити відомості про себе ті люди, які з якихось
причин не хочуть пускати інтерв’юера до себе в квартиру.
Буде розроблено спеціальне програмне забезпечення,
яке дозволить прискорити термін обробки інформації.

*****

ділення, щоб скористатися нагодою передплатити
„Макарівські вісті” за пільговою ціною.

Передплатна вартість:
на рік - 78.84 грн.; на півроку - 39,42 грн.
Н а ш ін д е к с : 6 1 2 9 1 .

6 листопада - День працівників соціальної сфери України

Хай спільними зусиллями і спільною працею
будується гідне життя громадян
Шановні працівники соціальної сфери Київщини!
Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята - Дня
працівника соціальної сфери! На ваших плечах лежить
щоденне піклування про ветеранів війни і праці, людей
похилого віку, інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт, безробітних, підтримка малозабезпечених та багатодітних сімей.
Така увага, підтримка і допомога є важливою складовою реалізації державної соціальної політики, в центрі
якої є людина.
Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, щастя, домашнього затишку і тепла, реалізації задумів, нових
творчих здобутків. Хай спільними зусиллями і спільною
працею будується щасливе майбутнє України, добробут
і гідне життя громадян!
Натхнення вам і творчих успіхів у вашій благородній
справі!
Анатолій Присяжнюк,
голова Київської обласної
державної адміністрації.

Від імені районної державної адміністрації та районної ради прийміть найщиріші вітання і найкращі побажання з нагоди професійного свята – Дня працівника
соціальної сфери.
Відзначення Дня працівника соціальної сфери – справедлива шана держави і подяка жителів району за вашу
працю. Ви щоденно піклуєтесь про ветеранів війни і праці,
людей похилого віку, інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім’ї,
допомагаєте їм здолати життєві труднощі, повірити в себе і
свої можливості, знайти вихід з найскрутнішої ситуації.
Бажаємо вам, шановні соцпрацівники, здоровя, благополуччя, витримки і терпіння, що надзвичайно важливо
для вашої професії.
Нехай Господь шле вам довголіття, сімейний затишок
та щастя.
Віктор Гудзь,
Андрій ГРІНЕНКО,
голова
в.о. голови
районної ради.
райдержадміністрації.

*****

Дорогі друзі!
Щиро вітаю вас з професійним святом. Ви робите
надзвичайно важку і неоціненну працю. Ви є надійними
помічниками і радниками багатьох людей, які дуже потребують вашої допомоги. Ви щодня в десятки осель
приносите іскру надії на краще життя.
Зичу вам ще довгих літ праці, довголіття, міцного
здоров’я та творчого натхнення. Хай достаток і щастя не
оминають ваших осель.
Бажаю вам та вашим родинам здоров’я, домашнього
затишку і тепла. Натхнення вам і успіхів у вашій благородній справі!
Олександр Іващенко,
голова Макарівської селищної ради.

Доброта і милосердя працівників соціальної сфери викликають глибоку повагу і вдячність за щоденну
турботу про людей, які потребують підтримки держави. Вам дано надзвичайний скарб: добре серце і щиру
душу. Саме за це вам довіряють і люблять люди, для
яких ви працюєте.
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного
свята.
Щиро зичу вам міцного здоров’я, щастя та благополуччя. Нових творчих здобутків та довголіття!
Юрій Забела,
депутат обласної ради.

::: Офіційно :::

*****

Міжнародна організація протидії відмиванню грошових
коштів і фінансуванню тероризму (FATF) виключила Україну
з “чорного” списку. Це свідчить, що країна не несе ризиків
для світової фінансової системи. Про це заявила на брифінгу у понеділок перший заступник голови Адміністрації
Президента Ірина Акімова. Державна служба фінансового
моніторингу України разом із Національним банком тривалий час працювали для цього. Зокрема, підготували
ряд необхідних законопроектів, які були проголосовані на
початку 2011 року. Після цього в Україні працювала місія
FATF, вона перевірила рівень виконання висунених вимог
і роботу з імплементації ухвалених законів. І в результаті
на пленарному засіданні Міжнародної організації протидії
відмиванню грошових коштів і фінансуванню тероризму
прийнято рішення про припинення моніторингу України і
виключення її з “чорного” списку FATF.

*****

Наступного року в Україні можливе зростання захворюваності на кір і з огляду на велику кількість гостей із
європейського регіону під час Євро-2012, де зафіксовано спалах захворювання, і через шестирічну циклічність
кору. Про це на прес-конференції у понеділок заявив
представник Бюро ВООЗ в Україні Ігор Поканевич, повідомляє кореспондент УКРІНФОРМу, З початку року в
Європі зареєстровано понад 26 тис. випадків захворювання на кір, “що є досить серйозною ситуацією”. Найбільше хворих зафіксовано у Франції - 14 тис. за сім місяців. Основним засобом профілактики кору є щеплення,
охоплення яким має становити не менше 95% населення.
Однак після антивакцинальної кампанії 2008 року рівень
колективного імунітету в Україні знизився до 60-80%, і на
думку фахівців, це загрозлива ситуація.

*****

Місія МВФ в Україні отримала аргументи по непідвищенню ціни на газ та тепло для населення від Національної
комісії з регулювання у сфері комунальних послуг. Про це
заявив голова Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, Валерій Саратов
за підсумками своєї зустрічі з представниками МВФ в Україні, передають кореспонденти УКРІНФОРМу. буде врахована у висновках за підсумками роботи місії МВФ в Україні”,
- сказав керівник. В. Саратов додав, що, на його думку, місія МВФ ще повинна розібратися в особливостях та структурі формування тарифів на газ та тепло для населення. За
його словами, члени комісії представили МВФ розрахунки,
за якими НАК “Нафтогаз України” може отримувати повну
ціну на імпортований газ, яку сплачують бюджетні установи
та інші споживачі. “Що стосується газу власного видобутку,
який іде на потреби населення, - це інша річ, і тут інша економіка”, - сказав В. Саратов. Він підкреслив, що комісія і надалі тісно співпрацюватиме з МВФ, буде відстоювати кожну позицію і окремо доказувати свою правоту. Місія МВФ в
Україні перебуватиме до 4 листопада.

*****

Піднімати зарплати можна тільки відповідно до існуючого рівня зростання економіки. Про це заявив прем’єрміністр Микола Азаров, виступаючи на III Всеукраїнському
з’їзді працівників освіти у відповідь на негативну реакцію
залу на його слова про те, що в 2011 році заробітні плати
працівникам освіти піднімали п’ять разів. Інакше, додав
він, на нас чекає підвищення інфляції, знецінення грошей. Тому, підкреслив М.Азаров, одним з головних завдань уряду зараз є прискорення зростання економіки.

”
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світ не без
добрих людей

Найгірше для людини, все ж, бути самотньою або покинутою, без підтримки рідного плеча залишатись самна-сам з болем і проблемами. Саме для допомоги таким
щодня поспішають на роботу, обрану добрим серцем,
соцпрацівники по обслуговуванню непрацездатних громадян похилого віку нашого району.
Серед них є й така людина, яка віддала половину свого
життя цій надзвичайно важкій роботі. Тетяна Михайлівна
Єфременкова ось уже двадцять два роки в будь-яку погоду, за будь-яких умов і стану власного здоров’я завжди

готова допомогти тим, хто чекає її приходу, мов свята, в
рідному селі Ніжиловичі. Сама Тетяна Михайлівна переселенка з Чорнобильщини. Можливо, саме тому, що вона
пережила велике душевне потрясіння, покидаючи рідну
домівку, переймаючись бідами інших людей, залишилась
на цій роботі, яка стала справою життя. «Вона хоч ростом маленька, а дуже роботяща. Співчутлива і дуже чуйна. Переживає за своїх підопічних. Допомагає, чим може.
Кажуть «Чужа душа - сутінки», а вона для тих душ, мов іскринка: й вислухає, й допоможе. Різні бувають люди, різні
характери і настрої, але вона знаходить підхід до кожного. В Ніжиловичах її знають і дуже поважають усі», - розповідають колеги Тетяни Михайлівни.
Напевно, ще не одне покоління потребуватиме допомоги соцпрацівників. Та поки є такі чуйні і добропорядні
люди, світові буде на чому триматись.
Галина ОНІЩУК,
кор. “М.в.“.

•

у райдержадміністрації

27 жовтня перший заступник голови райдержадміністрації Андрій Гріненко провів прийом громадян.
Розглянуті питання землекористування (виготовлення
Державних актів на право власності на земельні ділянки,
приватизація земельних ділянок) та питання благоустрою
населених пунктів району.
28 жовтня заступник голови райдержадміністрації
Олександр Гуменюк провів нараду з сільськими та селищними головами щодо проведення паспортизації населених пунктів району на дозиметричний контроль. В нараді
також взяли участь начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації П.Кунаков, головний
державний санітарний лікар району В.Тарасенко та в. о.
головного лікаря центральної районної лікарні А.Йовенко.
31 жовтня виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації Андрій Гріненко провів апаратну нараду з керівниками установ і організацій району щодо стану організації
харчування в закладах освіти району, підсумків проведення
літнього оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді, стану фінансово-господарської діяльності Чорногородської сільської ради. Також у ході наради був заслуханий звіт
Чорногородського сільського голови О.Луценко про звернення громадян, що надійшли до сільської ради за 9 місяців
та виконання Закону України від 13.01.2011 №2939-VІ «Про
доступ до публічної інформації». Виконуючий обов’язки
голови дав доручення в. о. начальника відділу освіти райдержадміністрації В.Савченко вжити невідкладних заходів
щодо підвищення температурного режиму в навчальних
приміщеннях Макарівського НВК „Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступеня – природничо-математичний ліцей”; Чорногородському сільському голові: забезпечити неухильного виконання Законів України „Про звернення громадян” та „Про
доступ до публічної інформації” тощо.

•

•

розглядатимуть після
завершення перемовин
Уже кілька днів під стінами парламенту вирують пристрасті: учасники акції протесту - чорнобильці та афганці
виступають проти скасування пільг.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин у
вівторок провів зустріч з активістами громадських, чорнобильських організацій. Він запевнив чорнобильців, що законопроект про гарантії держави щодо виконання судових
рішень та дотриманням державою соціальних обов’язків
по відношенню до ліквідаторів аварії на Чорнобильській
АЕС і постраждалих від неї, не буде внесено на розгляд
народних депутатів доти, доки між урядом та представниками чорнобильських громадських організацій не буде досягнено домовленостей з принципових питань.
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Давайте з’ясуємо

ЧИ ВДАСТЬСЯ ПРИМУСИТИ НАРДЕПІВ ВИКОНУВАТИ
CВОЇ ПЕРЕДВИБОРНІ ОБІЦЯНКИ?

Ми вже звикли до того, що після виборів ситуація в Україні щоразу повторюється за дивно схожим сценарієм: спочатку - ейфорія, потім - розчарування. І
хоча напередодні виборів найбільш дієвими формами впливу на владу громадяни
вважають саме свої голоси, приблизно через рік, а то й раніше, виявляється, що
знову обрали не тих, вимушена констатувати директор фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.
Виникає доволі просте
запитання: чому? Відповідь
ще простіша - депутати не
виконують свої обіцянки. І
така до банальності типова
ситуація повторюється від
виборів до виборів. Зазвичай людям важко самим в
усьому розібратися. Власне для того й існують громадські організації, мета
яких допомогти проаналізувати цю невтішну закономірність.
Втім, цього разу, за
словами Ірини Бекешкіної,
з прийняттям нового виборчого законодавства, на
одну проблему може стати менше. У цьому законі,
принаймні, що стосується
кандидатів по мажоритарних округах, депутатська
звітність взагалі не передбачається. Тобто не треба
навіть людям брехати, адже
можна абсолютно нічого не
обіцяти. Крім біографії кандидата, ми нічого не дізнаємося. “Це дуже небезпечно
і абсолютно неприпустимо.
Тому ми вимагаємо, щоб
кожен, хто йде на вибори,
подавав свою програму для
того, щоб люди принаймні
могли розібратися і щоб потім народний обранець за
цю програму відповідав”, переконана вона.
Процес підготовки нового виборчого законодавства робочою групою
під керівництвом міністра
юстиції Олександра Лавриновича був непрозорим,
оскільки
представники
опозиції та експерти не
мали змоги взяти участь
в обговоренні документа.
Так вважає голова Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців

України” Олександр Черненко.
“До складу цієї групи не
було включено представників опозиції, міжнародних
організацій та експертів.
Після неодноразових звернень були залучені лише
представники профільних
громадських організацій,
але це мало на що вплинуло”, - вважає він.
Проаналізувавши найнебезпечніші й суперечливі
норми цього законопроекту, Олександр Черненко
зазначив, що він дає широкі можливості для зловживань. Зокрема, у питанні
виборчої системи за закритими партійними списками. Тому що там існує своя
внутрішня корупція, коли
місця в списку фактично купуються, список формується лідером партії і двоматрьома наближеними до
нього олігархами. А з’їзд
тільки формально його затверджує. З іншого боку,
корупція, так би мовити,
зовнішня - в мажоритарних округах. Там можлива
купівля безпосередньо виборців.
Законопроект не знімає й низку можливих технічних і процедурних вад,
які можуть негативно позначитися на результатах
виборів, порушити рівність
можливостей кандидатів.
Одне з таких питань
- строки та критерії формування виборчих округів.
Законопроект
визначає,
що межі виборчих округів
мають бути оприлюднені
Центральною
виборчою
комісією не пізніше, як за
102 дні до голосування. Це
фактично означатиме, що

до початку виборчої кампанії кандидати - мажоритарники просто не знатимуть
тієї території округу, на якій
вони мають планувати свою
виборчу кампанію, завчасно проводити якісь заходи.
“Проте, хтось не знає, а
хтось знає дуже добре. За
існуючою інформацією, ці
межі округів у адміністраціях
уже відомі, і певні потенційні
кандидати до неї доступ мають”, - вважає він.
Наступна проблема формування виборчих комісій. За представленим
законопроектом, пріоритетне право на включення
до членів виборчих комісій
своїх представників мають парламентські фракції, сформовані в діючому
складі Верховної Ради.
Проте, в парламенті тільки
дві фракції створені партіями (Партія Регіонів і КПУ),
інші три - блоками. Це
означає, що названі партії
гарантовано будуть мати
свого представника, решта
- на загальних засадах, методом жеребкування. В результаті виникнуть великий
дисбаланс і однобокість
політичних поглядів у виборчих комісіях, запевняє
Олександр Черненко.
На реєстрацію кандидатів-мажоритарників
в
одномандатних
округах
дається дуже мало часу близько 10 днів. Але процедура виписана таким
чином, що фактично, через усі складні процедури - реєстрацію, подання
документів, їх перевірку,
реально відводиться дватри дні. У цих умовах до
документів
“небажаних”
кандидатів можна поста-

витися занадто прискіпливо, а часу на виправлення
технічних помилок може не
залишитися.
Актуальною залишається й проблема голосування
на дому. Виборцю вже не
потрібно буде давати довідку, чому він не може особисто прийти на виборчу
дільницю - достатньо просто написати заяву. “Ми
пам’ятаємо, які “епідемії”
спостерігалися на минулих
президентських виборах,
коли 20, а то й 30 відсотків виборців, особливо в
сільських округах, де голосування більш контрольоване, раптом, як за командою, не могли прийти на
дільницю і просили проголосувати на дому”, - нагадує Олександр Черненко.
Проблематичне також
питання визнання недійсними результатів виборів
в одномандатних округах.
На оскарження рішення
про неправомірну діяльність виборчих комісій відводиться лише два дні. Це
дуже малий строк для збору доказової бази.
Через недосконалу виборчу систему, населення
до виборів ставиться досить пасивно. Найбільш
пасивною є молодь. “Ми
маємо дуже великий “запас” виборців віком до 35
років, які взагалі не мають досвіду голосування.
Це сім мільйонів молодих
людей, що ніколи не голосували на парламентських
виборах, які пропустили
вибори 2006 та 2007 років,
а також ті, яким виповнилося 17 років за час, поки
у нас працює цей парламент”, - зазначає експерт
Інституту політичної освіти
член національного комітету “Молодіжної варти”
Олександр Солонтай.
Олександр
КОЗЛОВСЬКИЙ.
(УКРІНФОРМ)

у районній раді

Директор птахофабрики прозвітував
перед постійною комісією

Нещодавно на мітингу в Макарові
жителі району прийняли резолюцію
«Щодо незаконної екологічно небезпечної діяльності Макарівської
птахофабрики». Минулого вівторка
у районній раді відбулося засідання постійної комісії
з питань екології,
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та упорядкування діяльності,
пов’язаної з геологічним
вивченням
надр і видобуванням корисних копалин, на якому розглядалося питання
«Про
дотримання
вимог санітарного,
епідеміологічного
та природоохоронного благополуччя
смт Макарів внаслідок функціонування
ТОВ «Макарівська
птахофабрика».
В
ньому взяли участь заступник голови районної ради Олег Майстренко,
начальник відділу економіки райдержадміністрації Лариса Омельченко,
голова постійної комісії Ігор Корбецький, заступник голови постійної
комісії Володимир Деркач, секретар
постійної комісії Василь Беленчук,
член постійної комісії Іван Онацький,
головний державний санітарний лікар району Володимир Тарасенко,
депутат районної ради Володимир

Робенко, директор ТОВ “Макарівська птахофабрика“ Сергій Волинець
та юрист ТОВ “Макарівська птахофабрика“ Ірина Богдан.
Сергій Волинець прозвітував як
виконуються попередні рекомендації

постійної комісії щодо дотримання
вимог епідеміологічного та природоохоронного благополуччя. Зокрема,
як зазначив він, для створення захисної смуги висаджено 150 саджанців
кленів, каштанів, горіхів, які частково
поглинають викиди шкідливих речовини; при відвантаженні органічних
відходів враховується напрям вітру;
органічні відходи вивозять з фабрики
об’їзними шляхами, накривши брезентами. За кошти ТОВ «Макарівська

птахофабрика» зроблено ремонт проїжджої частини та проведено освітлення по вулиці Першотравнева.
Також він надав членам комісії нещодавні висновки обласної
санітарно-епідеміологічної
станції
про дослідження кількості
шкідливих речовин у повітрі на території птахофабрики та за її межами.
Згідно них допустимі граничні норми шкідливих речовин не перевищено. З
такими висновками були
не цілком згодні члени комісії. Зокрема, головний
державний санітарний лікар району наголосив, що
концентрація шкідливих
речовин значно зростає
й перевищує допустимі
норми під час відвантаження органічних відходів,
а заміри проводилися не
під час вивезення посліду.
Тому члени комісії для
комплексного вирішення проблемного питання звернулися з вимогами до керівництва ТОВ
«Макарівська птахофабрика» надати
декларацію (висновок комплексної
державної експертизи) отриману 7
жовтня 2011 року, дозвільні документи на ведення підприємницької діяльності, розробити план заходів щодо
усунення екологічно-санітарних порушень і неухильно дотримуватися
вимог епідеміологічного та природоохоронного благополуччя.
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Не забувати про прекрасне

Прояви милосердя
Під такою назвою на Київщині за ініціативи облдержадміністрації та громадської
організації інвалідів з ураженням
опорно-рухового
апарату «Прагнення» триває
благодійна акція. Метою її
є створення в області мережі надання дієвої допомоги людям з обмеженими
фізичними можливостями.
Цій акції передувала зустріч керівників інвалідських організацій області
з головою Київської обл-

держадміністрації Анатолієм Присяжнюком.
- Ми розглянули програму розвитку громадського
руху на Київщині, до якої
долучилися усі організації
допомоги інвалідам, котрі
працюють у регіоні. Прописали там першочергові завдання, щоб кардинально
зрушити нинішню ситуацію
і рухатися вперед, - розповідає керівник громадської
організації
«Прагнення»
Олег Іваненко.

3

У свою чергу Анатолій Присяжнюк зазначив,
що це не разова акція, а
системний підхід до вирішення проблем людей
з обмеженими фізичними
можливостями. Водночас
він наголосив, що створення відповідної інфраструктури є потребою не
окремої частини, а всього
суспільства, зокрема людей похилого віку та тих,
які потребують реабілітації
після важких хвороб.

В нашій державі культура фінансується за залишковим принципом. Особливо відчутною ця тенденція стала
у маленьких містечках і селах, де культурне життя часто
взагалі відсутнє. І це дійсно сумно, адже саме культура
сприяє духовному та естетичному розвитку і людини, і
суспільства в цілому.
На щастя, навіть у наш нелегкий час знаходяться такі
люди як Семен Григорович Ханін, яким небайдужа ця найтонша сфера українського суспільного життя. Поряд з іншими своїми благодійними ініціативами, депутат районної
ради регулярно підтримує культурні проекти. Влітку цього
року він виділив власні кошти на проведення Всеукраїнського фестивалю – історичної реконструкції на Змієвих
Валах на території центрального парку Макарова. Завдяки старанням Семена Григоровича працівники культури
району отримали почесні грамоти та премії до свого професійного свята. За сприяння депутата у райцентрі було
організовано безкоштовні кіносеанси.
А зовсім недавно Семен Григорович подарував Макарівській дитячій школі мистецтв інструменти, придбані за власний кошт. Депутат впевнений, що, навіть борсаючись
у купі матеріальних проблем і негараздів, не потрібно забувати про прекрасне
навколо і усіма силами сприяти розвитку справжніх талантів.

Висадили бузкову Алею
та отримали інвалідні візки люди
з особливими потребами
В області проживає майже 90 тисяч
інвалідів різних категорій. Серед них
майже 20 тисяч осіб
з ураженням опорнорухового апарату, в
тому числі 11,5 тисяч
осіб, які пересуваються на візках. Відповідно до заходів
Київської обласної
комплексної програми «Турбота» в цьому році з обласного
бюджету
виділено
350 тис.грн. для вирішення їх проблем.

«Благодійник року – 2011»
29 березня нинішнього року
стартував 5 ювілейний конкурс
«Благодійник року». Основна мета
цього національного конкурсу розвивати і популяризувати благодійництво в Україні шляхом публічного визнання та відзначення
найефективніших
доброчинних
ініціатив. Цього року переможці
будуть визначені в 14 номінаціях,
серед представників великого,
середнього та малого бізнесу, фізичних осіб, благодійних фондів,
ініціативних груп тощо. Відкритість
та прозорість проведення конкурсу забезпечує Наглядова рада, до
складу якої увійшли Марія Бурмака,
народна артистка України, голова
Наглядової ради; Іван Малкович,

Минулого тижня у Вишгороді голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк вручив інвалідам 47 візків, які були
виготовлені за спеціальним замовленням,
враховуючи особисті вимоги людей з особливими потребами. Всього в області інвалідні візки отримали більше 300 людей.
Також на Вишгородській набережній була
висаджена «Алея Милосердя» з тисячі кущів бузку за участі інвалідів-спинальників,
громади Вишгородщини та Київщини, голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка. Серед учасників була й
делегація з нашого району.
На фото внизу: наша землячка Олена
Рудківська - переможниця Паралімпійських
ігор.

поет, письменник, директор видавництва
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»;
Оксана Забужко, письменниця;
Стела Захарова, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики; Богдан Бенюк, народний артист України, актор Київського академічного
драматичного театру ім. І.Франка;
Маргарита Січкар, підприємець і
громадський діяч; Сергій Фоменко,
лідер-вокаліст гурту «Мандри».
Урочиста церемонія нагородження переможців традиційно приурочена до Дня благодійника, який відзначається в Україні у другу неділю
грудня.
Докладнішу інформацію про конкурс та умови участі можна отримати
на сайті WWW.blagodijnyk.org.ua.

Депутати підтримують
громаду села
Село Комарівка розташоване в лісовій місцевості. Не багате воно на
спонсорів та благодійників. Колись тут працювала меблева фабрика, яка наповнювала бюджет не тільки села, а й району. Сьогодні вона фактично бездіє. Сільська рада “дотаційна”. Постійно допомагають та підтримують наше
село депутати районної ради Ксенія Геннадіївна Гудзь, Сергій Володимирович Кондрацький та Валерій Валентинович Яніцький. Вони постійно телефонують, приїзджають, цікавляться життям громади. Багато добрих справ
зробили для села: подарунки одиноким пристарілим до Великодня та
ветеранам війни до Дня Перемоги; облаштування клумби в центрі села; фінансова підтримка в проведенні Дня села та багато інших справ на їх рахунку.
Громада постійно відчуває їх підтримку та доброчинність.
Людмила СИЧ,
сільська голова Комарівки.

Храмовий тиждень сіл Лишня та Осикове
24-30 жовтня церковна громада храму Преподобної Параскеви Сербської сіл Лишня та
Осикове разом з територіальною громадою провела храмовий тиждень сіл. В рамках його
відбулися благодійні та духовнопросвітницькі акції. Серед них
– заходи у ФАПах сіл Лишня та
Осикове, на відкритті районного центру соціальної підтримки
дітей та сімей «Промінь надії»,
у дитячому садочку «Сонечко».
Кульмінацією торжеств стало
святкування Дня села.
Святкову літургію у храмі
Преподобної Параскеви з благословення Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського
та всієї України, звершував вікарний архієрей Київської єпархії, керуючий Макарівським вікаріатством, голова комітету з
біоетики та етичних питань при
Священному Синоді УПЦ, єпископ Макарівський Іларій. Його
Преосвященству співслужили:
благочинний Макарівського церковного округу, настоятель храму святителя Миколая Чудотворця с. Фасова архімандрит Кирил
(Білан), настоятель храму Преподобної Параскеви Сербської,
голова благодійницької комісії
Макарівського благочиння ігумен
Філарет (Єгоров) (обидва – депутати районної ради, які разом

працюють в постійнодіючій комісії з благодійництва), священство Макарівщини, представники Фастівського та Броварського
благочинь.
Від імені всієї територіальної громади Преосвященного Архіпастиря привітав сільський голова Андрій
Андрійович Шевчук. Учні
місцевої загальноосвітньої
школи вручили власноруч
виготовлений коровай. В
проповіді єпископ Іларій акцентував увагу на необхідності повсякчасної духовної
праці над собою: наша справа – не засуджувати інших,
не споглядати на них зверхньо, а, засуджуючи себе, викорінювати все гріховне, що
відводить нас від Бога, від
повноти життя, вподоблятися таким подвижникам,
як Преподобна Параскева,
яка навчилася сама і навчає
нас працювати над собою.
За богослужінням молилися
численні представники громадськості Київщини та інших
регіонів: вчителі, лікарі, викладачі, серед них і ті, хто викладає
основи християнської етики в
різних загальноосвітніх школах
України, адже на базі парафії
храму Преподобної Параскеви
Сербської щорічно відбуваються

табори-поселення
Всеукраїнського православного педагогічного товариства та заняття Вищих богословсько-педагогічних

В подарунок керуючому Макарівським вікаріатством було
передано роботи народного
майстра декоративного розпи-

курсів ім. св. рівноапостольного
князя Володимира. Преосвященніший владика звернувся зі
словами подяки настоятелю храму, а також всім священикам за
труди на ниві Христовій та передав благословення митрополита
Володимира.

су з Макарова Людмили Вітковської. Голова правління обласного фонду милосердя та здоров’я
Київської
облдержадміністрації Галина Єкименкова вручила
єпископу Іларію грамоту з подякою за підняття рівня духовності,
добра і милосердя у ввіреному

йому вікаріатстві. Наостанок,
владика окропив всіх святою водою, а після – кожен з присутніх
отримав з його рук у благословення та в подарунок натільний
хрест.
Святкування Дня села продовжилось у будинку культури.
Серед присутніх почесних гостей були генерал-полковник Козацтва Запорожського, дійсний
академік транспортної академії
України Валерій Кожушко та
представники «Агро-Холдингу
МС» Олександр Ремень, Петро
Демчук та Василь Дем’янчук.
Сільський голова вручив
грамоти районної ради та виконкому Лишнянської сільської
ради тим, хто бере активну
участь у житті сільської громади. Серед них – учасники аматорського хорового колективу
«Сік землі», який вже не один
рік несе радість всім пісенною
творчістю. Колектив отримав
премії від «Агро-Холдингу МС».
Настоятель храму вручив кожному духовні подарунки.
На завершення урочистої
частини відбувся святковий
концерт учасників місцевої художньої самодіяльності, підготовлений директором будинку
культури Василем Брезіцьким
та художнім керівником Ольгою
Мельникович.
стор. 4.
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Храмовий тиждень
сіл Лишня та Осикове

з редакційної пошти

Все починається
з малого

Нещодавно прочитала в «Макарівських вістях» про варварський вчинок невідомих осіб (чи особи) – пошкоджену
огорожу. Дуже хочеться, щоб винні в цьому були покарані,
адже це свого роду злочин проти громади селища, нас з
вами. Ця подія спонукала мене до продовження теми про
наше довкілля. Хочу сказати, що пошкоджена огорожа –
це вже наслідок, а причини криються в самій особистості людей: як виховувались, в якій сім’ї, чи навчені взагалі
любити цей світ і поважати працю інших. Все починається
з малого: можливо з отого лушпиння від насіння, кинутих
обгорток від морозива й печива, цигаркових недопалків,
що сумно прикрашають площу райцентру, на якій паркуються таксисти. Ніби й потрібна їх робота, але вони забувають, що теж несуть частку культури і повинні поважати
своїх пасажирів, односельчан і гостей селища. Смітник на
площі, значить смітник і в душі, на якому потім проростають такі «горе-герої», що нищать довкола себе створене
для оточуючих та, врешті-решт, і для них самих.
Наталя Григорович,
смт Макарів.

МЕТАЛЕВА ЛИХОМАНКА
Нещодавно до мене завітали непрохані гості – двоє
хлопців, що збирали металолом.
Тягли з подвір’я все, що потрапляло під руки. Я вискочила у двір, а за хатою стояв металевий надгробник.
Глядь – уже його немає. Я до хлопців: «Негайно поверніть!». «А ми не брали», – відказують. Бачу – стоїть машина, критий білий фургон. Я заглянула, а там лежить дідів
надгробник, прикиданий залізяччям.
Мене така активність металозбирачів обурила. Адже
крім того, вони витягли з огорожі й залізні кілки. А якби
мене взагалі дома не було, то й хату рознесли б ?!
Такі неприємні випадки, на жаль, непоодинокі. Багато
у нас розвелось людей, вражених «металевою лихоманкою», а скільки металозлодіїв, що під маркою збирання
брухту, займаються крадіжками! В минулому році, наприклад, хтось викрав металеве покриття з даху комори радгоспу, пропав метал і з ферм. Якщо це все не потрібне для
використання в господарстві, то хоча б якісь кошти надійшли до бюджету села, а не в чиюсь нечесну кишеню.
Треба якось нарешті покласти край стихійному збиранню металу, яке більше схоже на крадіжку. А це вже
вважається злочином.
Любов Легчилова.
с. Бишів.

Закінчення. Початок на 3 стор.
Святкування було продовжено
29 жовтня. Після зустрічі випускників
школи с. Лишня 1986 року відбувся
вечір відпочинку для молоді з відеодискотекою 80-х.
29-30 жовтня у рамках Храмового тижня відбувся Фестиваль православних духовних кантів «Параскева»,
цього року вже шостий. Традиція виконання духовних творів бере свій
початок з часів хрещення Русі. Святитель Димитрій Ростовський значно
сприяв її розвитку, складаючи духовні
канти та виконуючи їх разом з різноманітними колективами. Проводячи
фестиваль його організатори – Макарівське благочиння Української Православної Церкви, Київське наукововидавниче об’єднання «Дух і літера»,
Центр св. Климента «Спілкування та
діалог культур», комісія з благодійництва районної ради – намагаються
продовжувати традиції нашого святого земляка.

Прекрасним виконанням духовних
кантів аудиторію радували хорові гурти з різних парафій та сіл району: «Калиновий гай» с. Осикове (керівник –
Марія Даниленко), «Лебедина пісня»

«Очі» хати
багато розкажуть
рамами більшою, приблизно 10 сантиметрів і прикрашали його розпушеною
ватою чи білою тканиною. На полотно
клали ялинкові іграшки або засушене
листя, калину тощо. Така імітація снігу
була також, як і додатковий утеплювач.
В старих хатах й досі можна побачити
на вікнах ці прикраси.
Більш креативні господині прикрашали підвіконня між рамами фольгою,
на яку наклеювали з битих ялинкових
прикрас візерунки. Такий дизайн дарував чудовий передноворічний настрій.
Старіші люди
утеплювали вікна
таким чином: знадвору до вікна на
третину його довжини прибивали
деревяний вузький
короб з дном, але
без кришки. В середину між стінкою
короба і вікном закладали щільний
шар листя з дерев.
Використовували
замість листя також перев’язаний
околот із соломи або січку з переробленого льону.
Також важливим елементом в оздобленні вікон здавна були вишиті рушники. Пізніше стало модно вішати на вікна
тюлі і гардини. Нині вікна прикрашають різноманітні жалюзі, ролети тощо.
Дивлячись на стан вікон, ми можемо
судити про хазяйновитість господаря.
Недаремно вікна називаються „очима”
хати. Вони багато про що можуть розповісти.
с. Мар’янівка.

с. Мостище (керівник – Майя Коваленко), «Сік землі» с. Лишня (керівники – Софія Керусенко, Ольга
Мельникович).
З
духовними
піснеспівами
виступив колектив вихованців
недільної школи храму ікони
Божої Матері
«Всецариця» м.
Київ (керівники
– Олена Дзюбенко та Інна
Балагур) та хор
слухачів Вищих
православних
богословськопедагогічних
курсів ім. св.
рівноапостольного князя Володимира (керівник –Катерина Конрад).
Гостем фестивалю був дитячий гурт
«Мальви» громадської організації
району «Культура та дозвілля» (керів-

ник – Анатолій Дем’янчук). Завершив
програму виступ вокального ансамблю старовинної музики «Алетея», м.
Київ, виконанням двох партесних
концертів XVII ст.: «Пречистому образу Твоєму поклоняємся» та «Кто ны
разлучит от любви Божия».
На завершення єпископ Макарівський Іларій звернувся до присутніх
представників громадськості Київщини зі словом, в якому наголосив на
важливості збереження благочестивої традиції духовних народних православних піснеспівів, розповів про
їх історію, підкреслив їх актуальність
для нинішнього часу. Єпископ Іларій
зазначив, що проведення подібних
фестивалей є одночасно і місіонерством, і катехизацією, і піднесенням
православної народної творчості.
Передавши благословення Його Блаженства Блаженнішого Митрополита
Володимира, владика побажав подальшого розвитку та здобутків організаторам та учасникам фестивалю.
Прес-служба
Макарівського благочиння УПЦ.

нас - сім мільярдів

Українські звичаї

Незабаром зима. Мороз щоранку на вікнах виводитиме тонким пензлем свої світанкові пейзажі. Сонячне
проміння намагатиметься проникнути
крізь розмальовану шибку до хати й
виграватиме тьмяними зайчиками на
стінах. Надзвичайно гарне це видовище – зимовий ранок в старенькій побіленій хатині.
З настанням холодів господині намагаються забезпечити затишок в своїх
оселях, утеплюючи вікна. Тим, хто замінив старі дерев’яні конструкції на нові
євровікна,
не
треба цього робити, а тим, хто
все ж має старі
– необхідно утеплити їх, аби зекономити на обігріві та уникнути
протягів. В нашому селі господині в цегляних
будинках великі
двокамерні
вікна розкручують,
вимивають скло
до блиску, простір між рамами утеплюють ватою, синтапоном або
паралоном та заклеюють папером або
клейкими стрічками. Іноді можна побачити вікно заклеєне газетами, або по
всій площі забите плівкою з вулиці.
В хатах наших бабусь утеплювали вікна по-іншому (в селі цей звичай зберігають чамало господинь донині).
Дехто мав „зимовий”комплект засклених віконних рам, які ставили поряд постійних. З першими приморозками господарі затикали ватою або
заклеювали солоним тістом чи пластиліном щілини між склом і рамою в
обох вікнах. Деякі робили відстань між
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Галина РОГОВА.

31 жовтня вранці світ облетіла сенсаційна новина: в місті Калінінград
(Росія) нарордився семимільярдний
житель землі.
РІА “Новости“ повідомило, що це
хлопчик, на світ з’явився в нуль годин
дві хвилини за місцевим часом, назвали його Петром, породілля і немовля
почуваються добре.

Але за кілька годин надійшли й інші
повідомлення. Так агенство Рейтер заявило, що семимільярдний землянин
народився в Індії. Таке ж повідомлення
надійшло зі столиці Філіпін - міста Мілана. Де ж насправді народилася дитина? На це питання обіцяв найближчим
часом відповісти сам генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

Бал для принцес

або Попелюшка на новий лад
Історію Попелюшки знають всі, від малого до велика. Якщо дівчата мріють бути нареченою принца, то
хлопці уявляють себе саме цим красенем, котрий приїхав на білому коні. Подорослішавши, ми все ще чекаємо на диво і продовжуємо вірити у казку.
Вихованці
дитячого
театру «Маска» Центру
творчості дітей та юнацтва ім.Д.Туптала (керівник Ольга Леоненко)
впритул наблизилися до
фантастичного і поринули
у світ незвичного. Разом
з акторами співпереживали і раділи запрошені
керівники гуртків Центру творчості, гуртківці,
учні середніх класів Макарівського НВК «ЗОШ
І-ІІІ
ст.природничоматематичний ліцей».
Учасникам «Маски» цілком вдалося перевтілитися
у своїх улюблених казкових
героїв, або ж спробувати
себе у ролі характерних
персонажів. Наталя Сапельнікова зручно розташувалася у королівському кріслі, і відчувши себе
справжньою королевою,
вміло роздавала вказівки. Її синок (Валерій Сидоренко) – наймодніший і
найкреативніший у всьому

королівстві, весь час сперечався з матусею. Врештірешт згодився подивитись
на майбутніх наречених.
Причому посприяти у виборі красунь взялася Феяхрещена (Віка Кириленко).
На роль кандидаток в наречені були представлені
і Принцеса Несміяна, і Царівна Жаба (Тарнопольська
Анна).
Яскраво зіграли свої
ролі Мачуха (Валерія Шевченко) та доньки (Ірина Комар і Анна Мілєвська). І як
завжди вони вважали себе
найкрасивішими і найрозумнішими, за що і поплатилися. А от пощастило
звісно ж Попелюшці (Дарина Михальчук), якій цього разу допомагали веселі
Амурчики (Богдана Лещенко і Аліна Крисан). Важливу роль відіграли маленькі
француженки, котрі перевтілюючи Попелюшку, жартівливо наспівували національну пісеньку. Ці чотири

дівчинки - представниці
іншого гуртка «Дивосвіт»
(кер.
Оксана
Мудренко). Таким чином, творче
об’єднання цікаво і весело зробило добру справу
– ощасливили принца та
здійснили найзаповітнішу
мрію ображеної долею дівчини.
Дитячий театр «Маска»
розпочав свою діяльність
ще у 2007 році. За ці роки
поставив більше 10 вистав.
В основному це прем’єри
до дня Св.Миколая, новорічних свят. У написанні
сценаріїв, котрі є авторськими розробками керівника театру Ольги Леоненко, беруть участь діти.
І нинішня вистава не виключення – режисерськопостановочний план теж
спільний.
До речі, не так давно на
районному заочному конкурсі театральних колективів «Театральні обрії» у
номінації «Театралізована
вистава» цей колектив зайняв перше місце.
Ірина ЛЕВЧЕНКО,
керівник гуртка у ЦТДЮ
ім. Д.Туптала.
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народні традиції

«У нашому роді, у нашому народі доля і хустка – тернові завжди»

У Макарівскому НВК
«Загальноосвітня школа І
ступеня – районна гімназія»
виховують дітей у напрямку
«школа – родина – громада
– суспільство». Працівники
гімназії спільно з батьками
вихованців відроджують народні традиції. Ось одним
із них, за підтримки селищного голови Олександра
Іващенка, стало свято «Тернової хустки», яке провели

вперше. Гості, зайшовши до актової зали, вражені різноманітністю українських хусток, якими вона була прикрашена. На кожній – неповторний візерунок.
Серед запрошених гостей були виконуюча обов’язки
начальника відділу освіти райдержадміністрації Валентина

Один день
в історії
району
4 листопада 1958 року
в смт Макарів відкрито
районну бібліотеку для дітей та юнацтва ім. 40-річчя
ВЛКСМ. (Повідомлення в
районній газеті № 133 від
07.11.1958).
(Використано інформацію, що міститься в архівному фонді № 25).
Юлія Кравець,
начальник
архівного відділу
райдержадміністрації.

Зблизиться з
нашою планетою

КОСМІЧНИЙ
ГІСТЬ

У ніч на 9 листопада (8
листопада о 23.28 за Грінвічем, 9 листопада о 02.28
за Києвом) повз Землю
пролетить астероїд 2005
YU55, розмір якого може
досягати 400 метрів, повідомляє NASA.
Він пролетить на відстані 0,00217 астрономічної
одиниці (близько 325 тисяч кілометрів) від Землі на
швидкості 13,7 кілометра за
секунду. Це лише на 60 тисяч кілометрів менше дистанції до Місяця. Астероїди
досить часто пролітають
поруч із Землею на відстанях такого масштабу, однак
зазвичай це тіла розміром
у десятки метрів. Поява на
такій відстані - доволі рідкісне явище. 2005 YU55 стане
найбільшим
астероїдом,
який зблизиться з нашою
планетою до 2020 року.
Фахівці NASA мають
намір провести його радарні спостереження за
допомогою
70-метрової
антени мережі Deep Space
Network, а також з радіотелескопа Аресібо.
Цей астероїд був уперше виявлений 24 грудня
2005 року Робертом Макмілланом з університету
Арізони.

Савченко, заступник голови
селищної ради Володимир
Круподеря, секретар селищної ради Вадим Токар,
депутат районної ради, член
піклувальної ради гімназії,
настоятель храму с. Наливайківка Віталій Чорний,
директор районного будинку культури Людмила Обухівська, а також заступник
директора центру «Промінь
надії» Тетяна Кочупалова.
Тернові хустини здавна
в Україні є символом прихильності, любові, вірності,
прощання, скорботи. Вони
підкреслювали буденність чи святковість одягу, інформували про родинний, матеріальний статус жінки, нагадували про її обов’язки.
Учасники свята нагадали гостям, що хустка має не
лише побутове значення, а й обрядове.
Хлопець, якому сподобалась дівчина, насамперед, намагався заволодіти її хусткою. Якщо
він був до вподоби, дівчина віддавала йому
її. І часто таке знайомство приводило обох
молодих на весільний
рушник. Усе це гості побачили зі сценки «Сватання на Гончарівці».
Всі дівчата виходили
на сцену в українських
костюмах, а на плечах

були тернові хустинки, які гармонійно доповнювали образ.
Співали пісні про хустини, рідну землю, матусь, бабусь… Вихованці гімназії показали, що є не лише пісні про хустки, а й
народні танки з ними. Гості дякували учасникам за цікаві номери бурхливими оплесками.
Сценка «За двома зайцями» викликала шквал емоцій.
Учасники настільки увійшли в образ, й передали атмосферу подій, що у залі не залишилося жодної людини, яка

б не посміхалася.
Захід в українських
національних традиціях
був цікавий й не залишив нікого байдужим до
такого простого українського головного убору
як хустка. А навіть навпаки, спонукав молодь
змінити шапки на хустки.
Марина ІЛЬЧЕНКО,
кор. “М.в.“.

ДОСТОСЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ

850 років тому Мотижин уперше згаданий у літописній літературі Русі-України
Протягом ХІХ-ХХ ст. дослідники великокнязівської доби неодноразово згадували один
із найдавніших градів Київської землі – Мутижир, тобто Мотижин. Він був розташований на
шляху зі столиці у волинські та галицькі землі і,
зрештою, в Центральну Європу. Тодішнє місто
відігравало стратегічну роль в оборонній системі Київської держави. Адже з часів Володимира
Великого Білгород (сучасна Білогородка) був
князівською резиденцією, а Мотижин являв собою аванпост на підступах до неї.
Михайло Грушевський у «Нарисі історії
українського народу» так характеризував воєнну структуру столичної землі: в поселеннях, залежно від їхнього значення, розташовувалися
так звані тисячі, сотні, десятки на чолі з тисяцькими, сотниками, десятниками. На «маленькій
полянській території ми бачимо кілька окремих
таких організацій: центром однієї тисячі був
Київ, другої – Білгород, третьої – Вишгород (а
могли бути ще в південній частині землі)».
Вочевидь, у Мотижині перебувала сотня воїнів: досі тут добре збереглися залишки фортеці. Сьогодні кожен може наочно переконатися,
що в епоху розквіту Київської держави це була
потужна оборонна споруда – один із ключових
оплотів на шляху із Заходу до Білгорода і Києва.
На жаль, учені заплуталися у визначенні першої літописної згадки про Мотижин. У результаті
так склалося, що її традиційно датують 1162 роком. Насправді вперше Мотижин зафіксований
у літописній літературі в 1161 році, тобто наразі
минає 850 літ цьому знаковому запису. Пропоную читачам, передусім своїм землякам, доведення історико-філологічної теореми.
У результаті багатьох років пошуку джерела
помилки я, врешті-решт, наштовхнувся на статтю
про князя Ізяслава Давидовича в багатотомній
авторитетній «Великій енциклопедії», фоліанти
якої виходили наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть. Цитую оригінал, подаючи текст без скорочень – заради легшого сприйняття його. Отже:
«Изяслав Давыдович, внук Святослава Ярославича Черниговского, имел от 1139 удел в черниговской земле, где главный стол в Чернигове
занимал его брат Владимир; вместе с ним принимал участие в смутах, когда великокняжеский
стол занимал Всеволод Ольгович. После смерти
Всеволода и во время борьбы Изяслава Мстиславича с Юрием Долгоруким Изяслав занимал
двусмысленное положение, являясь то союзником Изяслава Мстиславича, то его врагом. По
смерти Владимира Давидовича Изяслав захватил Чернигов. Через 3 года, после смерти Изяслава Мстиславича, Изяслав Давыдович занял
Киев, но вскоре принужден был уступить Юрию
Долгорукому [в] 1155 [году]».
Ізяслав ще двічі сідав на стіл київський. Цитую далі:
«Неспокойный князь еще два раза
захватывал великокняжение – [в] 1157, после смерти Юрия, когда должен был уступить

через два года Киев Ростиславу Мстиславичу
и Мстиславу Изяславичу, и в 1161 г. В следующем году Изяслав Давыдович пал под стенами
Белгорода, где засел его соперник Ростислав» (Изяслав // Большая энциклопедия. – С.Петербург. – Т. 9. – С. 28).
Енциклопедія – це ециклопедія. Авторами
цього роду літератури є провідні вчені. Звичайно, якщо «Велика енциклопедія» вказує роком
смерті Ізяслава Давидовича «наступний», тобто 1162-й, то мало хто надумає засумніватися
– крім хіба що дослідників вузькоспеціальних
тем. На мій погляд, звідси бере початок кочуванню цієї дати з видання у видання.

Як не дивно, магії енциклопедії піддався
і видатний дослідник і тлумач «Літопису Руського» Леонід Махновець, удостоєний Шевченківської премії за цю монументальну працю.
Цитую його переклад Іпатського списку на сучасну українську мову:
«У рік 6670 [1162]. Рушив Мстислав [Ізяславич] із [города] Володимира військом своїм [і]
з галицькою поміччю, а Рюрик [Ростиславич]
пішов із Торчського з Володимиром з Андрійовичем і з Васильком з Юрійовичем, і з берендіями, і з ковуями, і з торками, і з печенігами.
І з’єдналися вони коло [города] Котельниці з
Мстиславом, а звідти пішли до Білгорода на
[город] Мутижир. І коли вони були на [селі]
Кучарі, то почали проситися чорні клобуки у
Мстислава [піти] наперед: «Хай ми поглянемо,
княже, чи велика рать?» І Мстислав пустив їх.
[Але] дикі половці устерегли військо
[Мстиславове], і примчали до Ізяслава, і розповіли йому про рать велику. Ізяслав тоді, навіть полків [не] бачивши, побіг од Білгорода, а
Ростислав із Ярославом і з Ярополком [Ізяславичами] вийшли з города своїми полками і тут
дождалися браття свого.
Зібравшись усі [і] привітавшись, вони поїхали вслід за ними, [військами Ізяслава]. Торки ж
догнали вози їхні на [річці] Желані, а війська їхні

настигли [недалеко] од [села] Буличів і тут стали
сікти їх, а інших руками хватати. Схопили ж тоді і
[воєвводу київського] Шварна, і обох Милятичів,
Степана та Якуна, і Нажира Переяславича. Ізяслава ж настигли коло озер, коли він в’їжджав у борок.
І догнав його [торчин] Воїбор Негечевич, і рубав
по голові шаблею, а другий ударив його [списом]
у стегно, піднявши його, і тоді полетів він з коня.
І, взявши його, Мстислав ледве живого одіслав
[його] в монастир, до [церкви] святого Симеона,
що є в Копиревім кінці» (Літопис Руський за Іпатським списком. – К.: Дніпро, 1990. – С. 282-283).
Дивно, але на полі, поруч із кінцем цього
фрагменту, Леонід Махновець позначає… 1161
рік. Словом, плутанина.
То коли ж, у 1162 чи 1161 році,
Ізяслав Давидович намагався
біля міст Мутижира і Білгорода відстояти великокнязівський
титул? Іншими словами, коли ж
Мутижир-Мотижин уперше згаданий у літописній літературі
Русі-України?
Щоб виплутатися з усьогона-всього двох сосен, треба
пересвідчитися, коли реально
помер Ізяслав Давидович. Інтернету довіряти не можна: на різних
сайтах смерть князя датується то
1161, то 1162 роком.
В «Истории государства Российского» Микола Карамзін зазначає, що Ізяслав Давидович,
лагідно глянувши на своїх ворогів, пішов зі світу сього 6 березня 1161 року.
Логічно звернутись і до зібрання творів
найвидатнішого російського історика Сергія
Соловйова. Він добре знав і літописні першоджерела, і праці дослідників давніх часів – як
попередників, так і сучасників. Словом, класик
історичної науки.
Детально описуючи причини і наслідки
2-річних перипетій міжусобної боротьби за
Київ, учений завершує свою оповідь фіксацією
смерті Ізяслава Давидовича: «при последнем
издыхании уже нашел его Мстислав и отправил
в киевский Семеновский монастырь, где он и
умер; тело его отослали в Чернигов (1160-1161
гг.)» (С. Соловьев. Сочинения в 18-ти книгах. –
М.: Мысль, 1988. – Кн. 1, т. 1-2. – С. 492-493).
Таким чином, уперше Мотижин згаданий літописцем у 1161 році. А це означає, що цій події – 850 років. Хочу наголосити: мається на увазі
саме ювілей першої літописної згадки про Мотижин, а не його заснування – вік Мотижина, який у
ІІ половині ХІІ ст. був розвиненим містом, є темою
окремого дослідження і наступної публікації.
Віталій Довгич,
завідувач кафедри Українського інституту
підвищення кваліфікації працівників ТБ,
РМ і преси.
с. Мотижин.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
п’ятниця, 4 листопада
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.45 Як це?
10.10 Феєрiя життя.
10.35 Д/ф “Таємницi київської
шоколадки”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.00 Околиця.
13.35 Х/ф “Я зробив усе, що мiг”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Нема невiдомих
солдатiв”.
17.10 Х/ф “Чекаю й сподiваюсь”.
18.40 Магiстраль.
19.00 Наша пiсня.
19.35 Майстер-клас.
19.55 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
20.15 “Смiх до коликiв у рiк
кролика”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Плюс-мiнус.

21.25,20.50,1.20 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
2.10 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
3.15 Д/ф “Час бiогосподарiв”.
4.15 Т/с “Сержант Рокка”.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30 “ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.00,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.55,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.55 “Чесно”.
12.50,3.55 “Iлюзiя безпеки. Школа. Територiя виживання”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05 “Сусiдськi вiйни”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 “Велика рiзниця поукраїнському”.

* * *
Ут-1

23.40 Ера здоров`я.
0.00 Золота осiнь
М.Поплавського.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Д/ф “Наркоманiя
вилiковна”.
1.50 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
2.10 ТелеАкадемiя.
2.20 Х/ф “Еллiнг”. (2 к.).
3.45 ТелеАкадемiя.
4.05 Д/ф “Неймовiрнi лiтаючi
машини професора
Емiшена”.
5.00 “Надвечiр`я”.
5.30 Околиця.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.30 М/ф “Смурфи”.
7.25 “Справжнi лiкарi 2”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.05 М/с “Русалонька”.
10.30 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.55 “Екстрасенси проти вчених”.

неділя, 6 листопада
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Дитинство у дикiй
природi”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Хто в домi хазяїн?
9.25 Маю честь запросити.
10.10 Крок до зiрок. Євробачення.
10.50 Шеф-кухар країни.
11.45 Золотий гусак.
12.15 Караоке для дорослих.
12.55 Атака магiї.
13.35 Х/ф “Весна на Одерi”.
15.15,19.30 Святковий концерт
до 60-рiччя українського
телебачення.
16.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Оболонь” (Київ) - “Шахтар” (Донецьк). У перервi
- Погода.

Інтер

5.30 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 “Шоу №1”.
23.00 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
1.30 Х/ф “Чорний квадрат”.
3.35 “Подробицi” - “Час”.
4.05 “Знак якостi”.
4.40 Д/ф “Вiя Артмане. Королева у вигнаннi”.

18.55 Дiловий свiт. Тиждень.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Маю честь запросити.
2.50 Т/с “Поворот ключа”.
5.55 Гiмн України.

1+1

12.50 “Шiсть кадрiв”.
13.10 “Чотири весiлля”.
14.20 Комедiя “Пiдняти перископ”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “Велика рiзниця поукраїнському”.
17.55 Т/с “Iнтерни”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Кохання й
трохи перцю”.
21.45 Мелодрама “Подруги”.
23.30 Х/ф “Перевiзник”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Рятувальник”. (2 к.).
3.10 “Грошi”.
4.00 “Особиста справа”.
4.50 “Екстрасенси проти
вчених”.

Інтер

5.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
7.40 “Формула кохання”.
8.40 “Городок”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.15 “Найрозумнiший”.
13.15 Концерт “Лолiта - Одна
велика довга пiсня про...”
14.00 “Смакуємо”.
14.25,3.15 “Я так живу”.
15.00 “Мама в законi”.
16.00 Мелодрама “Кохання й
трохи перцю”.
17.45 Мелодрама “Подруги”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Т/с “Iнтерни”.
22.15 “10 крокiв до кохання”.
23.05 “Свiтське життя”.
0.00 “Секс-мiсiя”.
0.55 “Телевiзiйна Служба
Новин”.
1.40 Трилер “Вантаж 200”.
(3 к.).
3.40 Т/с “Незвичайна сiм`я”.
5.05 Комедiя “Зачарований
принц”.

Інтер

6.00 Комедiя “Зачарований
принц”.
7.45 М/ф.
8.10 “Холостячки”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/с “Русалонька”.
10.30 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.55 “Дикi i смiшнi”.
11.20 “Хованки”.
12.15 Т/с “Незвичайна сiм`я”.

4.10 Т/с “Московський дворик”.
5.50 “Найрозумнiший”.
7.25 М/с “Вiнкс”.
8.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.30 “Це моя дитина”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Ранкова пошта з Пугачовою i Галкiним”.
10.35 “Недiля з “Кварталом”.

понеділок, 7 листопада

16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Холостячки. Нове
кохання”.
22.25 “Iлюзiя безпеки. Не обпечися на молоцi”.
23.25 “Tkachenko.ua”.
0.25,4.15 Т/с “Закон i порядок”.
(2 к.).
2.05 Трилер “Вантаж 200”.
(2 к.).
3.30 “Tkachenko.ua”.
5.50 “Чесно”.

Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.00 Д/ф “Мiлiцейська
академiя”.
10.40 Укрспецекспорт.
11.15 Шеф-кухар країни.
12.15,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.30 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.00 Доки батьки сплять.
13.25 Д/ф “Батько Махно”.
14.10 Д/ф “Iван Пiддубний.
На п`єдесталi мiфiв та
правди”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Нiч на кордонi”.
17.20 Т/с “Пригоди мага”.
19.05 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.25 Атака магiї.
19.50 Караоке для дорослих.
20.35 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
10.00 Т/с “Стрiчна течiя”.
11.00 Т/с “Сьогодення”.
12.00 “Хай говорять. Олександр
Малiнiн: Давай спробуємо
повернути...”
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
20.15 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
0.15 Х/ф “Батя”. (2 к.).
2.40 Ласкаво просимо.
4.30 “Хай говорять”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.45
Спорт.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.

10.30 Т/с “Мент в законi”.
12.30,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.20 Comedy Club.
14.20 Т/с “Морськi дияволи 5”.
16.35 Т/с “Мент в законi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Джентльмени на дачi. Фiнал.
20.20 Х/ф “Залiзна людина”.
23.00 Х/ф “Паранормальне
явище”. (2 к.).
0.50 Самозванцi.
1.55 Голi i смiшнi.
2.40 Факти.
3.15 Х/ф “Хутро. Уявний портрет
Дiани Арбус”. (2 к.).

Стб

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 “Зоряне життя. Актори
однiєї ролi”.
6.50 Х/ф “Ситуацiя 202”.
16.15 Х/ф “Службовий роман”.
18.10,22.00 “Вiкна-новини”.
18.20 Х/ф “Службовий роман”.
20.00 “Танцюють всi! 4”.
22.45 “Танцюють всi! 4”.
Пiдсумки голосування”.
0.45 “Феномен”.
2.10 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
3.30 “Вiкна-спорт”.

Примітка: Цифрові позначки у програмах вказують на класифікацію:
2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна
дивитися дітям лише за присутності батьків;
3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам,
яким виповнився 21 рік.
3.40 “Бiзнес +”.
3.45 Нiчний ефiр.

21.30 Свiт спорту.
21.35 221. Екстрений виклик.
21.50 Футбольний код.
22.30 Контрольна робота.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
1.50 Х/ф “Особливi стосунки”.
3.20 ТелеАкадемiя.
3.50 На добранiч, дiти.
4.05 Т/с “Шахраї”.

1+1

6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.10 “ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
10.55,18.35 “Не бреши менi 2”.
11.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
12.55 Комедiя “Пiдняти перископ”.
14.25 Мелодрама “Слон та
Моська”.

Інтер

5.15 Х/ф “V Центурiя. У пошуках
зачарованих скарбiв”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Канiвським”.
13.35 “Сiмейний суд”.
14.25 Х/ф “Мужики!”
16.20 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.

15.05 Т/с “Демон полудня”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал”.
22.30 “Розбiр польотiв”.
23.30 Концерт “Павароттi i
друзi”.
1.10 “Подробицi” - “Час”.
1.45 Х/ф “Хлопчики-дiвчатка”.
3.20 “Позаочi”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.10 Щиросерде зiзнання.
Л.Куравльов.
7.30 Х/ф “Листи до Джульєти”.
9.50 Х/ф “Як же бути серцю”.
12.00 Гола красуня.
13.00 Х/ф “Як же бути серцю 2”.
15.00 Т/с “Дорожнiй патруль 10”.
17.00 Т/с “Повернення додому”.
19.00,3.40 Подiї.
19.20 Т/с “Повернення додому”.
21.20 “Хто хоче замiж за мого
сина?”
23.00 “Замiж за мого сина”.
0.00 Х/ф “Лiсовик”.
2.00 Х/ф “Як же бути серцю”.
11.30 “Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
12.25 “Розсмiшити комiка”.
13.25 Х/ф “V Центурiя. У пошуках зачарованих скарбiв”.
15.55 “Вечiрнiй квартал”.
17.55 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
23.05 Д/ф “Життя до народження”.
1.15 “Подробицi тижня”.
2.05 Х/ф “Чотири вiки любовi”.
3.40 “Формула кохання”.
4.25 “Знак якостi”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Х/ф “Лiсовик”.
9.15 Ласкаво просимо.
10.15 “Хто хоче замiж за мого
сина?”
12.00 “Замiж за мого сина”.
13.00 Т/с “Повернення додому”.
17.00 Т/с “Сьогодення”.
19.00 Подiї тижня.
19.30 Т/с “Випадковий свiдок”.
21.30 “Хвилина на перемогу”.
22.30 Футбольний уiк-енд.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.30 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
23.45 “Позаочi”. В.Кириленко.
Профiлактика.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Х/ф “Мiнливостi долi”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль
10”.
13.00 “Хай говорять. Кадри
вирiшують все”.
15.35,0.25 Щиросерде
зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
20.15 Т/с “П`ятницький”.
22.15 Х/ф “Особливо небезпечний”. (2 к.).
Профiлактика.

ICTV

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.15,12.55,19.10,0.55
Спорт.

4.00 Х/ф “Листи до Джульєти”.
5.40 Срiбний апельсин.

ICTV

5.15 Факти.
5.45 Козирне життя.
6.10 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi Хiллз 2”.
8.00 Битва нацiй.
9.40 ОлiмпiЛяпи.
10.35 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
10.55 Квартирне питання.
11.50 Х/ф “Залiзна людина”.
14.35 Джентльмени на
дачi.
15.45 Стоп-10.
16.45 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00,23.00 Наша Russia.
19.55 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
22.00 Самозванцi.
23.35 Останнiй герой.
1.00 Х/ф “Паранормальне
явище”. (2 к.).
2.35 Х/ф “Няня, що приходить”.
(2 к.).
23.55 Т/с “Втеча”. (2 к.).
1.50 Х/ф “Батя”. (2 к.).
3.50 Х/ф “Як же бути серцю 2”.
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV

6.15 Факти.
6.35 Квартирне питання.
7.15 Анекдоти по-українськи.
7.35 Т/с “Рюрiки”.
8.10 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi Хiллз 2”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Стережися автомобiля.
13.55,19.40 Спорт.
14.00 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
16.20 Битва нацiй.
17.45,19.45 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
20.05 Останнiй герой.
21.30 Х/ф “Тиха застава”.
23.40 Т/с “Таксi”.
0.55 Голi i смiшнi.
1.45 Х/ф “Няня, що приходить”.
(2 к.).
3.10 Iнтерактив. Тижневик.
3.25 Жiноча логiка.
4.20 Т/с “Доверся менi”.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Море по колiно.
9.55 Х/ф “Доказ життя”.
12.45 Факти. День.
13.00 На рiвних.
13.10 Анекдоти по-українськи.
13.45 Comedy Club.
14.10 Х/ф “Iгри патрiотiв”.
16.45 Х/ф “Тиха застава”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,1.00 Надзвичайнi
новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи 5”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.15 Свобода слова.
2.00 Т/с “Герої 4”.
2.40 Факти.

стб

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Адвокат”.
7.55 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 Х/ф “Павутина бабиного
лiта”.
13.40,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
14.40 “Нез`ясовно, але факт”.
15.40 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “Феномен”.

3.05,3.40 Десята муза в Українi.
4.05,4.20 Зона ночi. Культура.

Новий канал

нтн

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,1.05 Репортер.
9.10 Т/с “Крок за кроком”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
12.40 Знову разом.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.25 Спортрепортер.
20.40 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
22.50 Х/ф “Сутiнки”.
1.35 Т/с “Плiткарка 2”.
3.00,3.35 Зона ночi.

6.15 “Легенди бандитського Києва”.
6.40 Х/ф “Сержант мiлiцiї”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.10,5.00
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “МанГуст 2”.
15.40 Х/ф “Увага! Всiм постам...”
17.15 Х/ф “Народжена революцiєю”.
19.20 Х/ф “Армiя порятунку”.
0.20 Х/ф “Ультиматум”. (2 к.).
2.35 “Правда життя”.
3.30 “Речовий доказ”.
4.00 “Агенти впливу”.

4.00 Жiноча логiка.
4.50 Т/с “Довiрся менi”.

13.20 Даєш молодь.
14.20 Х/ф “Сутiнки”.
16.55 Х/ф “Сутiнки. Молодик”.
19.25 Х/ф “Сутiнки. Затемнення”.
22.05 Х/ф “Мiсто Ембер”.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Кiнопобачення”. (2 к.).
1.45,2.35 Зона ночi.
1.50,2.40 Богдан Ступка. Жива
легенда.
3.30,4.25 Зона ночi. Культура.
3.35 Iван Франко.

* * *

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

субота, 5 листопада
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05 Погода.
6.10 М/ф.
6.30 Свiт православ`я.
7.10 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.05 Країна якостi.
13.35 Х/ф “Нема невiдомих
солдатiв”.
15.05 Х/ф “Нiч на кордонi”.
16.50 Феєрiя мандрiв.
17.20 В гостях у Д.Гордона.
18.15 Зелений коридор.
18.25 Свiт атома.
18.55 Золотий гусак.
19.20,21.35,22.55 Святковий
концерт до 60-рiччя українського телебачення.
21.00 Пiдсумки дня.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.25 Ультра. Тема.

21.10 Бойовик “Перевiзник”. (2 к.).
22.55 Х/ф “Невиправний”. (2 к.).
0.50,4.40 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
2.20 Т/с “Новини”.
3.10 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).
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Стб

5.30 Х/ф “Старики-розбiйники”.
6.55 “Караоке на Майданi”.
7.50 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.00 “Їмо вдома”.
9.10 “Зваженi i щасливi”.
12.35 “Танцюють всi! 4”.
15.40 Х/ф “Службовий роман”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
22.00 “ВусоЛапоХвiст”.
23.05 “Х-фактор. Революцiя.
Пiдсумки голосування”.
0.15 “ВусоЛапоХвiст”.
1.25 Х/ф “Жiноча логiка”.
3.20 “Мобiльна скринька”.
3.35 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.10 Т/с “Ранетки”.
6.00 Т/с “Журнал мод”.
7.00 М/ф “Лускунчик: принц
горiхiв”.
7.55 Х/ф “Джо проти вулкана”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
12.00 Топ-100.

Стб

6.15 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
7.45 “МайстерШеф”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор. Революцiя”.
16.10 “МайстерШеф”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
21.15 Х/ф “Павутина бабиного лiта”.
23.15 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
1.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
2.40 “Фермер шукає дружину”.
3.55 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.30 Т/с “Ранетки”.
6.05 Клiпси.
6.20 Т/с “Журнал мод”.
7.35 Церква Христова.
7.50 Запитайте у лiкаря.
8.25 Живчик Старти.
8.50 Х/ф “Сутiнки. Молодик”.
11.35 Я - Герой!
13.10 Шоуманiя.
14.00 Info-шок.
15.05 Файна Юкрайна.
16.10 Х/ф “Сутiнки. Затемнення”.
0.15 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
1.15 Т/с “Адвокат”.
2.55 “Вiкна-спорт”.
3.05 “Бiзнес +”.
3.10 Х/ф “Протистояння”.
4.10 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.45 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi
Ду”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
9.10 Фабрика зiрок 4.
12.55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.35 Т/с “Татусевi
дочки”.
16.00 Т/с “Красунi в
Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55,21.45 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
20.40 Батьки i дiти.
22.45 Аферисти.
23.45 Т/с “Щасливi разом”.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с “Плiткарка 2”.
2.45 Зона ночi. Культура.
2.50 Микола Лисенко.
3.35,4.30.4.40 Зона ночi.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”.
Спецоперацiї СБУ.
12.00 “Головний свiдок”.
12.45 Х/ф “Армiя порятунку”.
14.45 Т/с “Павутиння”.
19.00 Т/с “Меч”.
0.10 Х/ф “Шлях клинка”. (3 к.).
2.05 “Речовий доказ”.
3.35 “Правда життя”.
4.50 “Агенти впливу”.
5.15 “Уроки тiтоньки Сови”.
19.00 Фабрика зiрок 4.
22.05 Хто проти блондинок?
23.15 Х/ф “Нереальний блокбастер”. (2 к.).
1.00 Спортрепортер.
1.05 Х/ф “Цiлком таємно!” (2 к.).
2.40 Зона ночi.
2.45 Де ти, Україна?
3.35 Cекрети Чорнобильської
катастрофи.
3.55 Зона ночi. Культура.
4.00 Катерина Бiлокур Послання.
4.25 Зона ночi. Культура.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
7.15 Т/с “Павутиння”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Пройдисвiт союзного
масштабу.
12.00 “Агенти впливу”.
12.45 “Моя країна”.
13.10 Д/ф “Поцiлунок Iуди”.
13.50 Т/с “Меч”.
19.00 Х/ф “Втрачений скарб”.
20.50 Х/ф “Сто мiльйонiв рокiв
до нашої ери”. (2 к.).
22.40 Х/ф “Зграя”. (2 к.).
0.40 “WSOP. ЧС з покеру 2011”.
3.40 Третя влада.
4.35 Радiацiя. Лiнiя захисту.

нтн

5.50 “Легенди бандитського
Києва”.
6.15 Х/ф “Сутичка в
хуртовинi”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Останнiй
рейс.
9.10,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.0523.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,12.35 Т/с “CSI: НьюЙорк”.
13.30 Т/с “МанГуст 2”.
15.30 Х/ф “Золота мiна”.
16.45 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
18.30,3.20 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.00,5.40
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
0.20 Х/ф “Сто мiльйонiв рокiв до
нашої ери”. (2 к.).
2.20 “Речовий доказ”.
4.15 “Правда життя”.
6.00 “Уроки тiтоньки Сови”.
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вівторок, 8 листопада
ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Свiтло.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
13.00 Країна якостi.
13.25 Х/ф “Лiсова пiсня”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Доля людини”.
17.20 Т/с “Пригоди мага”.
19.00 Про головне.
19.40 Концерт Вiтаса “Повернення додому”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
22.00 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.

23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
1.50 Нiмеччина-09.
3.00 ТелеАкадемiя.
3.50 На добранiч, дiти.
4.05 Т/с “Шахраї”.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.35,2.20
“ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.25,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
11.20,18.35 “Не бреши менi 2”.
12.20,5.45 “Чесно”.
13.15 “Iлюзiя безпеки. Не обпечися на молоцi”.
14.15,1.30 Т/с “Любити Анну”.
15.10 “Сусiдськi вiйни”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.35 “Грошi”.
23.50,4.15 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).

середа, 9 листопада
ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д.Гордона.
12.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Х/ф “Сходження”.
14.25 Новини.
14.40 Euronews.
14.50,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання
у Верховнiй Радi України
на тему: “Стан суспiльної
моралi в Українi”
19.00 Про головне.
19.30 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.25 Глибинне бурiння.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.35 221. Екстрений виклик.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.

0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
1.50 Нiмеччина-09.
3.00 ТелеАкадемiя.
3.50 На добранiч, дiти.
4.05 Т/с “Шахраї”.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.45, 2.35
“ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.30,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.25,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.25,5.55 “Чесно”.
13.20 “Iлюзiя безпеки. НЛО.
Контакт затягнувся”.
14.10 Т/с “Любити Анну”.
15.05 “Сусiдськi вiйни”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15,22.30 “Вiд пацанки до
панянки 2”.
0.00,4.25 Т/с “Закон i порядок”.
(2 к.).
1.45 Т/с “Любити Анну”.

четвер, 10 листопада
ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Книга.ua.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.50 Х/ф “Робота над помилками”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Живi й мертвi”.
17.20 Т/с “Пригоди мага”.
19.00 Про головне.
19.25 “Мелодiя двох сердець”.
Свiтлана та Вiталiй
Бiлоножки.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
22.00 Богатирськi iгри.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
1.50 Х/ф “Вiсiм побачень”. (2 к.).
3.15 ТелеАкадемiя.
3.55 На добранiч, дiти.
4.10 Т/с “Шахраї”.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10,9.10
“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.35
“ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.05,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.00,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.00,5.55 “Чесно”.
12.55 “Iлюзiя безпеки. НЛО.
Вторгнення прибульцiв”.
13.45,2.00 Т/с “Любити Анну”.
14.40 “Мiй зможе”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,1.35 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

п’ятниця, 11 листопада
ут-1

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

4 листопада 2011 р.

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Феєрiя життя.
10.05 Д/ф “Таємницi київської
шоколадки”.
10.30 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.20 “Надвечiр`я”.
12.50 Околиця.
13.30 Х/ф “Людина з акордеоном”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Живi й мертвi”.
17.20 Т/с “Пригоди мага”.
18.40 Магiстраль.
19.00 Наша пiсня.
19.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
20.00 Вiдкриття стадiону у Львовi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Плюс-мiнус.
21.25,22.50,1.20 Шустер-Live.

22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
3.00 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
4.00 Д/ф “Батько Махно”.
4.50 Д/ф “Парадокси коноплi”.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30 “ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.05,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.00,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.00 “Чесно”.
12.55 “Iлюзiя безпеки. Монстри
з космосу”.
13.45,2.00 Т/с “Любити Анну”.
14.40 “Мiй зможе”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.

2.40 Т/с “Новини”.
3.30 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
(2 к.).

інтер

6.00,12.40 “Слiдство вели...” з
Л.Канiвським”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 “Знак якостi”.
13.35 “Детективи”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.30 Т/с “Шлюб за
заповiтом”.
23.45 Д/с “Моя країна”.
0.10 Д/ф “Дiти - актори. Життя
пiсля слави”.
1.15 Х/ф “Злi вулицi”.
3.10 Подробицi.
3.40 “Служба Розшуку дiтей”.
2.50 Т/с “Новини”.
3.40 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).

інтер

5.30 Т/с “Псевдонiм “Албанець”
2”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00, 18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,3.00 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Канiвським”.
13.35 “Детективи”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.30 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
23.40 Д/ф “Секретнi територiї.
НЛО. Чужi на Мiсяцi”.
0.45 Х/ф “Управлiння гнiвом”. (2 к.).
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 “Служба Розшуку дiтей”.
3.25 Д/с “Мiста пiдземного
свiту 2”.
4.40 Д/ф “Остання весна Р.
Плятта”.
21.15 “Чотири весiлля”.
22.25 “Здивуй мене”.
23.50,4.25 Т/с “Закон i порядок”.
(2 к.).
2.50 Т/с “Новини”.
3.40 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
(2 к.).

інтер

5.30 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,3.15 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Канiвським”.
13.35 “Детективи”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 “Шоу №1”.
22.35 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
0.45 Х/ф “Фотозбiльшення”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
20.15 “Велика рiзниця поукраїнському”.
21.10 Бойовик “Перевiзник 2”. (2 к.).
22.50 Бойовик “Незнайомець”. (2 к.).
0.30,4.30 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
2.50 Т/с “Новини”.
3.40 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).

інтер

5.30 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Канiвським”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Спорт в Подробицях.
20.35,23.40 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
21.45 Футбол. Збiрна України збiрна Нiмеччини.

3.45 Д/ф “Мiста пiдземного
свiту 2”.
4.40 Д/ф “Елiна Бистрицька.
Серце красунi”.

ТРК «Україна»

5.00 Х/ф “Мiнливостi долi”.
6.30 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.10,18.00Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
11.00 Т/с “Сьогодення”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
13.00 “Хай говорять. Клiнiчний
випадок”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
21.15 Т/с “Вендета поросiйськи”.
23.50 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Особливо небезпечний”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок 3”.
(2 к.).
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше
вiдео”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
10.00 Т/с “Вендета поросiйськи”.
11.00 Т/с “Сьогодення”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
13.00 “Хай говорять. Мiж двох
чоловiкiв”.
15.35,2.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
21.15 Т/с “Вендета поросiйськи”.
23.50 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Штат самотньої зiрки”.
(2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок 3”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше
вiдео”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
3.10 “Служба Розшуку дiтей”.
3.40 Д/с “Мiста пiдземного
свiту 2”.
4.35 Д/ф “Фiльм про Донатасе
Банiонiсе”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
10.00 Т/с “Вендета по-росiйськи”.
11.00 Т/с “Випадковий свiдок”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
13.00 “Хай говорять. Московська сага”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
21.15 Т/с “Вендета поросiйськи”.
23.50 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Ганнiбал: сходження”.
(3 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок 3”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення —
правда”.
2.00 Х/ф “Герой-одинак”.
3.35 “Подробицi” - “Час”.
4.20 “Мiста пiдземного свiту 2”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
10.00,21.15 Т/с “Вендета по-росiйськи”.
11.00 Т/с “Випадковий свiдок”.
12.00,22.15 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
13.00 “Хай говорять. Батьки пiд
кайфом”.
15.35,2.00 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
2.45 Ласкаво просимо.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення —
правда”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20,2.40 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.

ICTV

5.25 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25,7.40 Дiловi факти.
6.40,9.25,12.55,19.10,1.30 Спорт.
7.50 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.35,1.40 Надзвичайнi новини.
10.35,16.35 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.25 Comedy Club.
14.20,20.10 Т/с “Морськi дияволи 5”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Таксi”.
23.10 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс
проти Цезаря”.
2.25 Т/с “Герої 4”.
3.10 Факти.
3.45 Жiноча логiка.
4.35 Т/с “Офiс”.

стб

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.05 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
13.50,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
6.35,9.20,12.55,19.10,1.25
Спорт.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.35 Надзвичайнi
новини.
10.30 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс
проти Цезаря”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Comedy Club.
14.20,20.10 Т/с “Морськi
дияволи 5”.
16.35 Т/с “Мент в законi”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Таксi”.
23.10 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс.
Мiсiя “Клеопатра”.
2.25 Т/с “Герої 4”.
3.05 Факти.
3.40 Жiноча логiка.
4.30 Т/с “Офiс”.

стб

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але
факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
12.00 “Весiльнi битви”.
13.50,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.

ICTV

5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.40 Спорт.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.45 Надзвичайнi
новини.
10.35 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс.
Мiсiя “Клеопатра”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.45 Comedy Club.
14.20,20.10 Т/с “Морськi дияволи 5”.
16.35 Т/с “Мент в законi”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Таксi”.
23.10 Х/ф “Астерiкс на
Олiмпiйських iграх”.
2.35 Т/с “Герої 4”.
3.20 Факти.
3.50 Жiноча логiка.
4.45 Т/с “Офiс”.

стб

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Адвокат”.
7.55,15.00 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 Х/ф “Собаче серце”.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.45 Спорт.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15 Надзвичайнi новини.
10.30 Х/ф “Астерiкс на
Олiмпiйських iграх”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Comedy Club.
14.20 Т/с “Морськi дияволи 5”.
16.35 Т/с “Мент в законi”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф “Нестримнi”.
22.40 Х/ф “Фахiвець”. (2 к.).
0.55 Самозванцi.
3.10 Жiноча логiка.

стб

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.35 Х/ф “Право на надiю”.
8.35 Х/ф “День народження Буржуя”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Iван Васильович
змiнює професiю”.
20.00 “Танцюють всi! 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Танцюють всi! 4”.
Пiдсумки голосування”.

7
15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Весiльнi битви”.
22.40 “Правила життя. Як легко
схуднути”.
23.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.40 Т/с “Адвокат”.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 “Бiзнес +”.
2.30 Х/ф “Протистояння”.
3.35 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.45 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
9.10 Т/с “Крок за кроком”.
11.05,23.50 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Батьки i дiти.
13.50,14.45 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
14.50,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
16.00 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55,21.45 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.10 Спортрепортер.
20.40 Знову разом.
22.50 Новий погляд.
1.20 Т/с “Плiткарка 2”.
2.45 Зона ночi. Культура.

2.50 Хто вони - дiти iндиго?
3.15 Птаха кубла Марiї.
3.40,4.40 Зона ночi.
3.45 Втрачений рай.
4.35 Поважайте майстрiв змолоду.

нтн

6.15 “Легенди бандитського
Києва”.
6.40 Х/ф “Золота мiна”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “МанГуст 2”.
15.35 Х/ф “Золота мiна”.
16.55 Х/ф “Народжена революцiєю”.
18.30 “Речовий доказ”.
Мiльйонер без чобiт.
19.00,21.30,0.00,3.00,5.30
“Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 Х/ф “Зграя”. (2 к.).
3.20 “Речовий доказ”.
3.45 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.50 “Уроки тiтоньки Сови”.

15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “МастерШеф”.
0.35 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
1.20 Т/с “Адвокат”.
2.55 “Вiкна-спорт”.
3.05 “Бiзнес +”.
3.10 Х/ф “Протистояння”.
4.15 Нiчний ефiр.

2.40 Життя в обiймах кольорiв.
2.55 Рай.
3.15,4.00,4.40 Зона ночi.
3.20,4.05 Моя адреса - Соловки.
Не ударте жiнку навiть
квiткою.
3.40 Марiя i Марфа.
4.25 Poeta Maximus.

Новий канал

6.10 “Легенди бандитського
Києва”.
6.35 Х/ф “Золота мiна”, 2 с.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “МанГуст 2”.
15.30 Х/ф “Порода”.
16.40 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
18.30 “Правда життя”. Лiки
останньої надiї.
19.00,21.30,0.00,4.40 “Свiдок”.
0.30 “WSOP. ЧС з покеру 2011”.
5.05 “Речовий доказ”.
5.30 “Правда життя”.
5.55 “Агенти впливу”.

4.45 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi
Ду”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Т/с “Крок за кроком”.
11.05,23.35 Т/с “Щасливi
разом”.
12.45 Знову разом.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.35 Т/с “Татусевi
дочки”.
16.00 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
20.40 Ревiзор.
22.40 Зроби менi смiшно.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Плiткарка 2”.
2.35 Зона ночi. Культура.
14.00,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
16.00 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
0.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
1.00 Т/с “Адвокат”.
2.35 “Вiкна-спорт”.
2.45 “Бiзнес +”.
2.50 Х/ф “Протистояння”.
3.55 Нiчний ефiр.

нтн

1.15 Т/с “Плiткарка 2”.
2.40 Зона ночi. Культура.
2.45 Solo-Mea.
3.15 Незнайомка.
3.30 Зона ночi.

нтн

4.45 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.40,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Т/с “Крок за кроком”.
11.05,23.40 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Батьки i дiти.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.50,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
20.40 Кухня на двох.
22.40 Мрiї збуваються.
1.10 Служба розшуку дiтей.

6.20 “Легенди бандитського Києва”.
6.45 Х/ф “Порода”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “Херувим”.
15.35 Х/ф “Порода”.
16.50 Х/ф “Народжена революцiєю”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Рубiновий Генацвалє.
19.00,21.30,0.00,.2.35,5.20 “Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Легенди карного розшуку”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.15 “Речовий доказ”.
4.00 “Правда життя”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

0.45 “Феномен”.
3.30 “Вiкна-спорт”.
3.40 “Бiзнес +”.
3.45 Х/ф “Протистояння”.
4.50 Нiчний ефiр.

0.55 Т/с “Плiткарка 2”.
2.20 Зона ночi. Культура.
2.25 Швидкоплинний сон.
3.05 Двi Долi.
3.35 Зона ночi.

Новий канал

Новий канал

4.45 Т/с “Ранетки”.
5.35 Служба розшуку дiтей.
5.40,6.35 Kids` Time.
5.45 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.00 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.25 Репортер.
9.10 Т/с “Крок за кроком”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Знову разом.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
14.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
20.40 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
22.40 Х/ф “Незламний шпигун”.

нтн

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.50 Х/ф “Порода”, 2 с.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
13.40 Т/с “Херувим”.
15.35 Х/ф “Я служу на кордонi”.
17.15 Х/ф “Народжена революцiєю”.
19.00,21.30,0.00,2.05,5.15 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Кримiнальний квартет”.
0.20 Х/ф “Рой”. (3 к.).
2.30 “Правда життя”.
3.25 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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консультує
юрист
Ми з чоловіком чекаємо на народження першої дитини. Поясніть, як нараховується та виплачується допомога при народженні дитини? Які документи та куди необхідно подавати?
М.Сидоренко, смт Макарів
На запитання відповідає Павло
Петренко, депутат Київської обласної ради, керівник юридичного
департаменту партії «Фронт Змін».
Відповідно до ст. 10 Закону
України “Про державну допомогу
сім’ям з дітьми” допомога по народженню дитини надається одному з батьків дитини (опікуну).
Для отримання допомоги при
народженні дитини необхідно
звернутись до відділу праці та
соціального захисту населення
за місцем реєстрації та подати
такі документи (Пункт 11 Порядку
призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми):
1. заява (можна заповнити безпосередньо у відділі праці та соціального захисту населення). Форма заяви затверджена наказом
Міністерства праці та соціальної політики від 08.06.2006 3 215;
2. копія свідоцтва про народження дитини;
3. витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини (отримується у відділі реєстрації актів цивільного стану) або довідка для призначення допомоги при
народженні дитини, яку може видавати виконавчий орган сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради;
4. окрім того, додаткові документи мають подати жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України, а дитину
народили під час тимчасового перебування за межами України.
Вони надають документи, видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку, що засвідчують народження дитини (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України).
При народженні першої дитини сума допомоги дорівнює 30
прожитковим мінімумам.
Для обрахування допомоги береться прожитковий мінімум
для дітей віком до 6 років станом на день народження дитини,
який встановлюється державним бюджетом. Так, Законом України “Про Державний бюджет на 2011 рік” він передбачений на рівні
853 грн. (з 1 жовтня 2011 року), 870 грн. (з 1 грудня 2011 року).
Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному
розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми
допомоги на першу дитину виплачується протягом 24 місяців.
Таким чином, розмір допомоги при народженні першої дитини
у 2011 році складатиме:
- З 1 жовтня - 25590 грн., з яких 8530 грн. буде виплачуватись
одноразово, а решта суми рівними частинами протягом 24 місяців;
- З 1 грудня – 26100 грн., з яких 8700 грн. буде виплачуватись
одноразово, а решта суми рівними частинами протягом 24 місяців.
Якщо ви потребуєте юридичної консультації, надсилайте свої запитання до нашої редакції. Кваліфіковану відповідь на них надасть Павло Петренко — депутат Київської
обласної ради, керівник юридичного департаменту партії
«Фронт Змін».

поради
фахівця

№ 49 4 листопада 2011 р.
зверніть увагу

До кінця року питання безоплатної передачі
громадянам квартир буде повністю врегульоване

До кінця 2011 року Державна іпотечна установа повністю закриє питання безоплатної передачі 5 тис. 437
квартир територіальним товариствам та центральним
відомствам для забезпечення житлом громадян України, які відповідно до законодавства мають право на
отримання безкоштовного житла. Про це повідомив Голова правління ДІУ Віктор Миргородський на брифінгу
в Кабінеті Міністрів України. Це є основним завданням
Державної іпотечної установи та перебуває на особливому контролі прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Віктор Миргородський зазначив, що вирішення
цього питання стало можливим завдяки прийняттю 27
липня 2011 року Кабінетом Міністрів постанови № 855
«Деякі питання передачі квартир, придбаних Державною іпотечною установою», якою затверджено, зокрема, порядок безоплатної передачі квартир.
Як наголосив керівник Установи, ці квартири були
придбані ДІУ ще в 2009 році на підставі актів попереднього уряду і підлягали подальшій передачі територіальним общинам. Він додав, що купівля квартир
здійснювалася за рахунок залучених ДІУ на ринку
коштів від розміщення облігацій. Однак попередній
уряд не передбачив фінансових ресурсів в бюджеті
для проведення розрахунків з забудовниками, у яких
куплено квартири. Він підкреслив, що лише Уряд під

До уваги споживачів

Сметана, сметанка, сметанковий продукт…
Київське обласне територіальне
відділення Антимонопольного комітету України здійснює дослідження
ринку молока та молочних продуктів на предмет дотримання вимог
законодавства про захист від недобросовісної конкуренції суб’єктами
господарювання.
Відповідно до державного стандарту України 4418:2005 «Сметана. Технічні умови» (надалі – ДСТУ)
сметана – кисломолочний продукт,
який виготовляється з нормалізованих пастеризованих вершків шляхом сквашування їх закваскою, яку
готують на чистих культурах молочнокислих бактерій. Це натуральний
продукт.
Нині багато молочної продукції в
Україні виготовляється за технічними умовами (надалі – ТУ). Відповідно до них ця продукція виготовлена
з харчовими добавками, ароматизаторами, покращувачами смаку, стабілізаторами. Таким чином, не є натуральним продуктом, на відміну від
сметани, а є сметанним продуктом
вершково-рослинним.
Пересічний споживач, побачивши на лицьовій стороні упаковок

продукції напис «Сметанка», «Натуральна», «Сметанка Домашня …» та
інше, може ідентифікувати її зі словом «сметана», оскільки слово «Сметанка…» є похідним та спорідненим
зі словом «сметана». Крім того слід
зазначити, що для споживача вирішальну роль при обиранні товару
може відігравати те, що склад продукції починається з таких складових, як «молоко коров’яче незбиране, вершки із коров’ячого молока».
Споживач, може відразу сприйняти
таку продукцію як натуральну, та не
перечитувати увесь склад, тим самим, не звернути увагу, що до складу
продукції входить «пальмова олія».
Також, оскільки, інформація щодо
складу продукції наведена дрібним
шрифтом, вона є непримітною, а для
людей з вадами зору, взагалі важкодоступною.
Тобто деякі підприємства не доводять до споживача інформацію,
у доступній для сприймання формі,
про те, що продукція є сметанним
продуктом вершково-рослинним.
Слід зазначити, що зазвичай
сметанний
продукт
вершковорослинний реалізується на прилав-

щодо якості, безпеки продукції, а також
додержання правил торгівлі та надання послуг

Порядок проведення перевірок
у суб’єктів господарювання сфери
торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов’язкових вимог
щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання
послуг визначає механізм здійснення державного контролю посадовими особами Держспоживстандарту
України та його територіальних органів у сфері захисту прав споживачів
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за
додержанням законодавства про захист прав споживачів суб’єктами господарювання сфери торгівлі і послуг,
у тому числі ресторанного господарства. Перевірки діяльності суб’єктів
господарювання проводяться з метою контролю стану дотримання вимог законодавства про захист прав
споживачів щодо якості та безпеки
продукції, правил торгівлі та послуг,
надання споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію.
Планові перевірки проводяться
на підставі річного або квартального
плану роботи Держспоживстандарту
України, його територіальних органів у
справах захисту прав споживачів.
Посадові особи під час проведення перевірки здійснюють державний контроль стану дотримання суб’єктами господарюванням
вимог законодавства України про
захист прав споживачів та мають
право:
- безперешкодно відвідувати та
обстежувати відповідно до законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб’єктів господарювання;
- відбирати в установленому Ка-

керівництвом Миколи Азарова віднайшов потрібні
кошти, виділивши з бюджету 2 млрд. грн. для того,
щоб Державна іпотечна установа розрахувалася за
ці квартири і приступила до передачі їх населенню.
Керівник ДІУ також повідомив, що для координації
цієї роботи створено Міжвідомчу раду з координації
здійснення заходів з безоплатної передачі квартир,
яку очолив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолій Близнюк. Водночас в областях
створено 26 регіональних рад під керівництвом глав
адміністрацій, у міністерствах і відомствах створено 8
рад, які очолили перші заступники керівників, на місцях створено 164 комісії з передачі квартир.
«Перед ДІУ поставлено конкретне завдання - до
кінця року передати всі квартири», - заявив Віктор
Миргородський. За його словами, планується передати більше 3 тис. квартир у власність органів місцевого самоврядування, ще близько 2 тис. квартир
- міністерствам і відомствам, які визначені постановою Уряду № 855.
«Таким чином завдяки підтримці Кабінету Міністрів
України знайдено реальну можливість безкоштовно
передати людям та закріпити за ними право власності
на квартири, придбані Державною іпотечною установою», - зазначив Віктор Миргородський.

бінетом Міністрів України порядку
у суб’єктів господарювання зразки
товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення у встановленому
порядку незалежної експертизи у
відповідних лабораторіях та інших
установах, акредитованих на право
проведення таких робіт згідно із законодавством;
- проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію згідно з порядком, визначеним
Кабінетом Міністрів України;
- одержувати безоплатно від
суб’єктів господарювання копії
необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини,
матеріалів, комплектуючих виробів,
що використовуються для виробництва цієї продукції, а також супровідних документів на продукцію, що
перебуває в реалізації;
- уживати в установленому порядку передбачені законодавством
заходи до суб’єктів господарювання, які допустили порушення прав
споживачів, та вносити відповідні
пропозиції щодо їх подальшої діяльності і притягнення до відповідальності винних в порушенні прав
споживачів згідно з чинним законодавством.
Суб’єкт господарювання під час
проведення посадовими особами
перевірки має право:
- давати в письмовій формі свої
пояснення, зауваження або заперечення, що додаються до акта перевірки;
- оскаржувати в установленому
законодавством порядку неправомірні дії органів у справах захисту

прав споживачів та їх посадових осіб
при проведенні перевірок та видані
приписи про припинення порушень
прав споживачів; якщо посадові
особи не надали копії документів,
передбачених Законом України
“Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”; не пред’явили
до початку перевірки службове посвідчення та направлення на перевірку; а також якщо у разі вимоги
посадових осіб про проведення
планової перевірки суб’єктом господарювання не одержано повідомлення про її проведення.
У разі потреби до перевірок
можуть залучатися, за їх згодою,
у межах повноважень, передбачених законодавством, представники
місцевих органів виконавчої влади
та самоврядування, правоохоронних органів, інших органів контролю, а також споживачі.
На підставі наказу, зазначеного
в пункті 2.6 цього Порядку, оформляється направлення на проведення перевірки, яке підписується
керівником або заступником керівника відповідного органу у справах
захисту прав споживачів (із зазначенням прізвища, ім’я та прабатькові) і засвідчується гербовою печаткою (додаток).
Посадові особи без направлення
на проведення перевірки та службового посвідчення, що засвідчує посадову особу органу у справах захисту
прав споживачів, не мають права на її
проведення.
О.СОКОЛОВА,
директор департаменту
споживчої політики, захисту
прав споживачів та державного
нагляду.

ках поряд із сметаною. Споживач,
базуючись на неповній інформації,
може віддати перевагу продукту
вершково-рослинному, а конкуренти, що виробляють сметану, можуть
втратити своїх споживачів через
введення останніх в оману.
Таким чином, вчинення суб’єктами господарювання таких дій,
кваліфікуються як порушення відповідно до статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» та є недобросовісною
конкуренцією. Вчинення суб’єктами
господарювання дій, визначених
цим Законом як недобросовісна
конкуренція, тягне за собою накладення штрафу.
Відділення звертає увагу, що у
разі виявлення таких порушень з
боку підприємств, кожен громадянин має право звернутися до Відділення зі скаргою.
Прес-служба Київського
обласного відділення
антимонопольного комітету
України.
Тел./факс: 286-85-21, тел.:
286-80-77; м. Київ-196, б-р. Лесі
України, 1, к. 552.

Запитуйте - відповідаємо
Завдяки публікації в «Макарівських вістях» про значення кальцію в організмі людини, ми скористалися
нагодою і визначили його кількість в своєму організмі.
Але за браком часу не змогли ознайомитися з рештою
обладнання «Центру здоров’я». Коротко розкажіть про
нього.
Зінаїда та Оксана Кириленки, с. Березівка
Це унікальне обладнання відомої у всьому світі компанії
“Nugа Best”. Її батьківщина - Південна Корея, яка успішно лідирує серед високорозвинених країн світу в трьох основних
галузях: електроніка, автомобілебудування і медична техніка. В цій країні особливу увагу приділяють життю без хвороб
і тому середня тривалість його досягла 95 років (ще у 8085-річному віці тут активно працюють і чоловіки, і жінки). На
Україні обладнання використовують більш як в 300 «Центрах
здоров’я», майже 7 років - в Київській області. В багатьох
лікувальних та санаторно-курортних закладах, дитячих лікувальних установах, де надають велику увагу лікуванню такого захворювання як дитячий сколіоз і його тяжких наслідків,
активно використовують напрацювання українських лікарів.
Все обладнання “Nuga Best” сертифіковане, пройшло численні апробації і має дозвільні документи світового рівня і
України.
Олександр Прохоров.

*****

Пропрацювала 27 років фармацевтом, але змушена
була звільнитися з роботи в зв’язку зі скороченням штатів. На даний момент перебуваю на обліку в центрі зайнятості. Підкажіть, чи не відміняється право на пільгову
пенсію за вислугою?
Ви вже два роки могли отримувати пенсію. Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я і соціального захисту призначаються за наявності спеціального стажу
не менше 25 років.

*****

У яких медичних закладах може працювати лікар після виходу на пенсію за вислугою років?
У будь-яких, якщо це не пов’язано з лікарською діяльністю або медичною практикою.
(УКРІНФОРМ)
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у саду і на городі

Рецепт номера

це цікаво

Суниця просить
кожуха

РУАНСЬКИЙ
ЦИБУЛЬНИЙ ПИРІГ

ЖИТИ З РОДИЧАМИ
СОБІ ДОРОЖЧЕ

Коріння суниці розташоване близько до поверхні грунту. Відтак узимку (особливо коли малий сніговий покрив)
ягідники дуже ушкоджуються або й повністю вимерзають.
Аби уникнути цього, напередодні холодів грядки необхідно
утеплити. Для цих потреб зазвичай використовують солому, торф чи компост. Їх вносять на грядки шаром завтовшки
4-5 см. Непогано захистять рослини і тирса, глиця, стружка хвойних дерев. Інше надійне укриття – листя. Особливо
дубове, яке має дивовижну здатність залишатися сухим,
забезпечуючи доступ повітря до рослин. Настелюють його
шаром від 5 до 20 сантиметрів. Цей матеріал не лише стане
перепоною холодам, а й завдяки фітонцидам убереже рослини від спор зимуючих грибків. Тим часом листя яблунь,
груш, вишень використовувати не рекомендується.
Укривають суничні грядки, коли грунт промерзне на
глибину 3-5 см. Окрім коренів, потребують утеплення і
точки росту («сердечка»), які теж дуже вразливі до низьких
температур.
Подбайте, аби, окрім цього «покривала», на грядці
взимку було вдосталь снігу.

Інгредієнти: 2 склянки борошна, пачка маргарину, 6 ст. ложок сметани
або кефіру, 4 яйця, чайна
ложечка соди, погашена
оцтом або лимоном. Сіль
і цукор - по чайній ложці.
Начинка: 4 цибулини,
3 плавлені сирки, 3 яйця
+ 1 білок, сіль (щіпка)
Тісто: у борошно
ввести
розм’якшений
маргарин, додати сметану, соду, сіль і добре
вимісити тісто. Воно має
відставати від рук і не
бути рідким.
Цибулю дрібно нарізати і підсмажити на соняшниковій олії до темно-

золотистого
кольору,
відкинути на друшляк або
покласти на паперову
серветку, щоб прибрати
зайвий жир. Додати натерті сирки і сирі яйця
плюс білок, сіль.
Тісто розділити на
дві частини, як для будьякого закритого пирога,
трохи розкатати. Більшу
частину викласти у форму, покласти на неї фарш,
накрити другою і заліпити
по периметру. Змастити
верхню частину пирога
жовтком, що залишився.
Випікати при температурі 200 градусів. Подавати
трохи охолодженим.

природна аптека

Горить в садку вогонь калини...
Гіркуваті ягоди калини містять багато вітаміну С, а також вітаміну Р,
необхідного для того, щоб
організм повністю засвоїв
аскорбінову кислоту. Завдяки цьому калину часто
використовують для лікування простуди, а також
як профілактичний засіб
в розпал епідемії грипу і
ОРЗ. Велика кількість вітаміну К робить ягоди калини незамінними помічниками серцю і судинам.
Сік з ягід калини покращує
колір лиця, позбавляє від
вугрів, розгладжує дрібні зморшки і омолоджує
шкіру.

ЛИСТОПАД:
НАРОДНІ
ПРИКМЕТИ
Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути
мусить.
Сильний північно-східний вітер у листопаді - бути
дощу або мокрому снігу.
Грім у листопаді - на
малосніжну зиму, але на
рік врожайний; якщо загримить при місяці уповні
- хліб уродить на полях, а в
долинах буде поганий.
Журавлі у вирій першими відлетіли - холоди прийшли, лебеді рушили - настала пора заморозків,
гуси у вирій - буде сніг.
Червоний колір сонця,
місяця - похолодає, випаде сніг.

НАРОДНИЙ
КАЛЕНДАР
4 листопада - Казанської Божої Матері. Якщо
цього дня небо заплаче,
то слідом за дощем прийде зима. Якщо сніг ліг на
сиру землю - навесні рано
з’являться підсніжники.
5 листопада - Якова.
Якщо піде град або снігова
крупа, то на Мотрону (22
листопада) настане справжня зима.
8 листопада - Дмитра.
У цей день тепло - весна
буде рання, м’яка. Коли 8
листопада холод і сніг - весна пізня і холодна, якщо відлига - зима і весна теплі.
10 листопада - Параски. Якщо день сонячний, то
чекай теплої зими. Якщо
хмарно - всередині грудня
будуть сильні морози.

Життя в одному домі з кількома поколіннями родичів забирає
у жінок здоров’я. На думку британських лікарів, вони майже втричі
частіше хворіють і помирають від хвороб серця.
Учені провели багаторічне масштабне дослідження, в якому взяли участь 91 тисяча представників обох статей віком від
40 до 69 років. На момент початку експерименту ніхто з випробуваних на серцево-судинні захворювання не страждав. Наприкінці експерименту найздоровішими виявилися жінки, які
живуть у домі тільки зі своїм чоловіком. Ті, хто мешкали разом
з родичами - батьками або дорослими дітьми в 2-3 рази частіше стикалися з серцевою ішемією, повідомили дослідники.
Експерти вважають, що причиною цього є стрес, якого жінка
зазнає від виконання домашніх обов’язків і від зусиль для підтримання нормальних стосунків з родичами.

НЕ ЗЛОВЖИВАЙТЕ СОЄЮ
Російські вчені провели довгостроковий експеримент, у
ході якого хом’яків годували продуктами з вмістом сої. У результаті з’ясувалося, що піддослідні тварини старіли швидше
за особнів, які харчувалися звичайним кормом.
Крім того, у гризунів, які поїдали соєвий раціон, були виявлені гормональні зміни. А третє їх покоління виявилося і зовсім
нездібним до розмноження.
Але, як відомо, соя - це компонент багатьох продуктів харчування. Ймовірно, що втрата репродуктивних функцій може
статися у людини через значний проміжок часу, відмінний від
експериментів з гризунами, однак експерти такої ймовірності
не виключають. І не рекомендують зловживати соєвими продуктами.

ВИПАДКОВО ВИЯВЛЕНО
ГЕН СТАРІННЯ

Дослідники з Університету Еморі (США) “вирахували” набір генів, що діють у м’язах плодових мушок і відповідають за
старіння і стійкість до стресу.
Ці гени - p38 MAP кінази - було виявлено понад 10 років тому,
і шляхи їх активації та регуляції досить добре вивчено. Проте,
завдяки щасливому випадку у деяких піддослідних мушок вони
пройшли мутацію і майже цілком втратили активність, зберігши
її на мінімальному рівні, достатньому для народження і життєдіяльності. Таким чином, вченим і вдалося виявити, що мутації в
p38 MAP кіназах прискорюють процес старіння і роблять мушок
більш чутливими до процесу пошкодження клітини внаслідок
окислення.
Несподіване відкриття стурбувало вчених: можливо, це шлях до довголіття. Звичайно, життя мушки можна скоротити
сотнею різних способів, але знайти ген, що викликає такі значні
зміни в її життєдіяльності - це великий успіх.
Нова група генів, діючи саме у м’язах, може допомогти вирішити проблеми вікової дегенерації та мускулатури людини.

наше здоров’я

ПРОСТАТИТ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
Скільки б ми про нього не писали, вичерпати тему навряд чи
вдасться. Простатит був і залишається вельми підступним захворюванням, яке часто переростає в хронічну форму, що погано піддається лікуванню. Його небезпека полягає не лише у
неприємних симптомах. На жаль, рано чи пізно він може стати
причиною дуже серйозних проблем для чоловіків, тому питання
профілактики має стояти для них дуже гостро, тим більше, що
простатит уражає практично кожного другого.
Тому в нас знову в гостях керівник відділу сексопатології та
андрології Інституту урології АМН України, заслужений лікар
України, доктор медичних наук, професор Ігор Іванович ГОРПИНЧЕНКО. Йому - слово.
- За даними статистики, чверть
усіх скарг під час відвідування
уролога надходить переважно від
чоловіків молодого і середнього
віку. А у віці до 50 років хронічний
простатит узагалі посідає перше
місце. До основних причин цієї
біди поговори чомусь записують
інфекції. Насправді лише 5-10
відсотків випадків захворювань
викликаються бактеріальною інфекцією.
- Які типи простатиту найбільш поширені в Україні?
- У першу чергу, хронічний небактеріальний простатит. Він зустрічається у 90 відсотках усіх
випадків захворювання. Стан характеризується больовими відчуттями у ділянці живота і статевих органах протягом, принаймні,
трьох місяців. У сечі пацієнтів бактерій немає, але можуть бути інші
ознаки запалення. Також ми стикаємося з хронічним бактеріальним
простатитом. У деяких чоловіків
захворювання розвивається протягом кількох років, перш ніж проявляються його симптоми. Тому
поставити діагноз досить складно.
Свого часу простатит навіть вважали венеричним захворюванням,
але пізніші дослідження показали,
що статевим шляхом захворювання передається вкрай рідко.

- А що підвищує ризик його
виникнення?
- Причиною підвищеного ризику можуть стати навіть деякі
медичні процедури. Наприклад,
ви змушені були користуватися
катетером для виведення сечі, у
вас - проблеми із сечовивідною
системою, або ви перенесли інфекцію сечового міхура. Іншими
причинами можуть бути аутоімунні
захворювання (неправильна реакція організму на тканину передміхурової залози).
- Які симптоми мають змусити людину звернутися до
уролога?
- Симптоми можуть з’явитися
раптово і бути настільки сильними,
що відразу знадобиться екстрена
медична допомога. Йдеться про
часті позиви до сечовипускання,
ускладнення при ньому, озноб та
лихоманку, періодичні болі внизу
живота, в паху або в спині.
- Як проводиться діагностика захворювання?
- Діагноз ставить лікар-уролог.
Проводиться ряд спеціальних обстежень. Але, звичайно, не можна
забувати і про звичайні аналізи крові та сечі, флюорографію легень.
Всі необхідні аналізи та їх частоту
визначає лікар. Тільки він зможе
оцінити, наскільки збільшена про-

стата, ділянки затвердіння або ж
розміри і в’ялість залози. Для уточнення діагнозу лікар може направити на трансректальне УЗД.
- Діагноз встановлено, що
далі?
- За останні 15 років, крім лікарської терапії, досить поширеними
стали і довели свою ефективність
нові способи впливу на передміхурову залозу. Йдеться про її
електростимуляцію, термотерапію в різних варіантах. Непогано
в окремих випадках допомагають
і магнітотерапія, мікрохвильова
СВЧ-терапія та інфрачервона лазерна терапія.
- А старі методи вже не практикують?
- Ну, чому ж. Добре перевірені
часом методи продовжують використовуватися досить широко.
Ніхто не відміняв протизапальні
препарати і теплі ванни. Хоча це
- найконсервативніший тип лікування хронічного простатиту. Антибіотики також використовуються
під час лікування інфекційного простатиту, але вони не ефективні при
лікуванні неінфекційного. Під час
гострого інфекційного простатиту,
наприклад, пацієнтам призначають двотижневу терапію антибіотиками. І майже всі гострі інфекції
таким чином можуть бути вилікувані. Під час лікування ж хронічного
інфекційного простатиту антибіотики приймаються протягом більш
тривалого періоду, зазвичай від 4
до 12 тижнів. Близько 75 відсотків
усіх випадків хронічного інфекційного простатиту успішно виліковується. У тих випадках, коли лікування не дає результату, може бути
рекомендований прийом низьких
доз антибіотиків протягом тривалого часу. Для полегшення симптомів також призначають знеболюючі
засоби і міорелаксанти.

- А яка ваша
думка про оперативні
втручання?
Хірургічне
видалення інфікованих частин передміхурової залози лікар може
порадити лише у важких випадках
хронічного простатиту або у тих
випадках, коли передміхурова залоза блокує потік сечі. Під час лікування хронічного неінфекційного
простатиту частіше використовують препарати альфа-блокаторів.
Розслаблюючи м’язи простати і
сечового міхура, вони значно знижують і навіть ліквідують симптоми. Використовують і препарати,
що знижують рівень гормонів і
допомагають зменшити розмір
передміхурової залози у деяких
чоловіків. Не слід нехтувати і спеціальною дієтою. Деяким чоловікам
це допомагає, якщо виключити гостру їжу і кофеїн, а також кислі напої. Також необхідно уникати їзди
на велосипеді, яка може погіршити стан хворого.
- Які довгострокові наслідки
хронічного простатиту?
- Хронічний простатит впливає
на чоловіків по-різному, викликаючи різний ступінь дискомфорту.
Він, як я вже говорив, не є заразною хворобою, а чоловік цілком
може прожити своє життя нормально і продовжувати нормальні сексуальні стосунки. Наявність
простатиту не збільшує ризик розвитку раку передміхурової залози
(як часом помилково вважають
необізнані), як і будь-яких інших її
захворювань. Але якщо ви вже почали лікувати простатит, необхідно проходити регулярні огляди в
уролога, щоб виключити розвиток
раку передміхурової залози.
Ярослав ШЛАПАК.
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Вчені довели

ОБЛОМОВИМИ НЕ СТАЮТЬ,
А НАРОДЖУЮТЬСЯ!
Відкриття належить групі вчених, які працювали під
керівництвом Грегорі Стейнберга з Університету Макмастера.
Запідозривши у розвитку ліні брак особливих білків,
вони вивели кількох генетично змінених гризунів. Мишки
без генів активності виросли здоровими, великими, але
змусити їх займатися хоч чимось, крім їжі, було практично неможливо. Хоча відомо, що гризуни дуже люблять бігати - хоч в колесі, хоч у лабіринті, хоч від кота.
Здорова миша може пробігти кілька кілометрів і не
втомитися. Вчені вважають, що вроджений брак генів активності може бути і у людини. Тоді вона виростає патологічним ледарем. Так що “Синдром Обломова” може мати
не стільки психологічні причини, скільки фізіологічні. Організм змушений працювати в режимі “енергозбереження”.
Тому “Обломови” більше сплять, менше рухаються, швидше втомлюються і більше їдять. Але навіть якщо й гени винні, рухатися змушувати себе все ж таки треба. Інакше - гіподинамія, зайва вага, проблеми з серцем, діабет...

Не до жартів

щира вдячність

Висловлюємо щиру подяку депутату районної
ради
Нечаю Миколі Олександровичу
за велику підтримку та надання допомоги в роботі Небилицької ЗОШ І-ІІ ступенів. Зичимо великого щастя,
міцного здоров’я, успіхів у трудовій діяльності.
Колектив Небилицької ЗОШ І-ІІ ступенів.

У світлий час, у добру путь!

Від щирого серця поздоровляємо із радісною,
світлою подією в житті - з одруженням чарівну подружню пару
Плисак Світлану Ярославівну
та її нареченого Сергія.
Життя для Вас нехай квітками розцвітає,
Любов нехай ніколи не згасає.
Щодня хай загляда до Вас в віконце
Добро і щастя із промінням сонця.
Хай Бог Вам діток посилає,
Здоров’я й долі щиро Вам бажаєм!
Адміністрація, профком та трудовий
колектив Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

до відповідальності
ЗА КОМУНАЛЬНІ БОРГИ
Тверський суд Москви розгляне позов компанії “Санраш”
до сатирика Михайла Жванецького про стягнення близько
378 тисяч рублів за несплату комунальних платежів.
Прес-секретар суду Катерина Ільїна уточнила, що
компанія пред’явила Жванецкому позовні вимоги за несплату за період з 2006 року по квітень 2011 року комунальних платежів за надання послуг опалювання, водо- і
енергопостачання, а також обслуговування ліфта в будинку в Старопіменовському провулку в Москві, де знаходиться квартира сатирика площею 252 кв м.
“Санраш” стверджує, що перераховувала за Жванецького гроші на рахунок обслуговуючих підприємств,
проте не отримала від нього відшкодування коштів.
Раніше з аналогічною вимогою комунальники зверталися до олімпійської чемпіонки з фігурного катання Тетяни Навки, а потім подали позов про стягнення боргів за
комунальні послуги в розмірі близько 700 тисяч рублів. У
кінці червня компанія відмовилася від своїх позовних вимог до Навки і переадресувала їх її матері.

Просто жах!

ЗАТОПЛЕНИЙ БАНГКОК
ЗАХОПЛЮЮТЬ... КРОКОДИЛИ
Алігатори, що втекли із спеціальних ферм, посилюють
паніку серед жителів міста, які й так налякані повінню. На
північних околицях міста спецслужби відловили тільки
частину крокодилів. Решта досі залишається на волі.
Прем’єр-міністр країни Йінглак Чинават оголосила
Бангкок зоною стихійного лиха і порадила жителям перемістити своє майно якомога вище і підготувати будинки
до можливого підтоплення. Вона повідомила, що затоплення частини Бангкока неминуче.

Казковий улов

ПРИВІТ ВІД ЗОЛОТОЇ РИБКИ
Житель японського села Офунато в префектурі Івате
може стати володарем 11 мільйонів єн (більш як 145 тисяч доларів) після того, як у його рибальські сіті потрапив
мішок з готівкою.
Трохи менше місяця тому рибалка вирушив, як завжди, розставляти сіті в прибережних водах Тихого океану. Того ж вечора він повернувся за уловом і знайшов у
сітях великий мішок. Як виявилося пізніше, у мішку знаходилися 1100 купюр номіналом у 10 тисяч єн.
За законами Японії, якщо власник зниклих речей не
заявить про себе протягом шести місяців, знахідка буде
віддана тому, хто її знайшов.
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Ми щиро вдячні
за допомогу
Дирекція дитячої школи мистецтв завдячуючи допомозі голови Макарівської селищної ради
О.М. ІВАЩЕНКУ, звернулася до депутата районної
ради С.Г. ХАНІНА про матеріальну допомогу.
Не лише в районі, а й області добре відомий
наш ансамбль скрипалів. Глядач зачаровується
чудовою його грою. За останні роки наші вихованці неодноразово перемагали в конкурсах, на
фестивалях. Тому вдвічі приємніше, коли за них
вболівають не лише викладачі, батьки, а й не
байдужі до навчання і виховання дітей меценати.
Цими днями завдяки допомозі Семена Григоровича ми змогли придбати музичний інструмент
– скрипку. Викладачі та учні нашої школи безмежно вдячні за такий дарунок. Бажаємо Семену
Григоровичу на політичній ниві великих успіхів.
Михайло САВЕНКО,
директор Макарівської дитячої
школи мистецтв.

щиросердні
поздоровлення
Президія районної організації ветеранів України шле свої найщиріші вітання з нагоди ювілейної
дати – 80-річчя від Дня народження
Палію Леоніду Микитовичу з Копилова,
Авраменко Ганні Тимофіївні,
Руднику Данилу Даниловичу з Опачичів,
Якобчук Раїсі Олексіївні з Юрова
та бажає їм:
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди та дружби у родині,
Щоб вся біда у безвість відійшла,
А радість залишилася віднині!
Життя Вам – довгі-довгі роки,
Без сліз, без горя, без біди,
Хай буде радість в Вашім домі
Сьогодні, завтра і завжди.

Колектив Ясногородської сільської ради
щиро вітає з Днем народження секретаря сільської
ради
Глущенко Наталію Леонідівну.
Скільки років Тобі не питаєм,
Хай зозуля рахує в гаю,
Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу Твою.
Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя Твоє піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.
Нехай для Тебе не згасає сонце,
Нехай не віють в душу холоди.
Хай жито на столі і Бог на небі,
Тебе завжди рятують від біди.

Колектив Колонщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиросердно вітає з ювілейною датою 20-річчям від Дня
народження педагога-організатора
Богдан Марину Сергіївну.
Двадцять – це найкраща пора:
І квітує, й сміється життя,
Неповторність променить,
І тільки радість несе кожна мить!
Тож нехай так буде завжди,
Щодня квітнуть щастя сади.
У всьому успіхів і процвітання!
Хай здійсняться мріі і бажання!

Колектив ПрАТ «ПМК-23» щиро і сердечно вітає з
ювілейною датою від Дня народження головного бухгалтера
Чижевську Тетяну Григорівну.
І зичать їй міцного здоров’я, сімейного благополуччя, злагоди, життєвих гараздів.
У день ювілею хай щастя Вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває.
Здоров’я із Вами постійно хай дружить,
Бувайте щоденно веселі та дужі.
У колі сім’ї і в робочому колі,
Хай настрою буде у Вас завжди доволі.
Нехай буяє квітами життя
І буде світлим майбуття!

*****

*****

Усім теплом наших сердець вітаємо з ювілейною
датою – 40-річчям від Дня народження
Борисенка Андрія Григоровича.
Хай роки минають у радощах й силах,
У вирій летять журавлі,
Прийміть у цей день поздоровлення щирі,
І низький наш уклін до землі.
Нехай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Душа ніколи не старіє,
А серце не втрачає доброти!
Син Максим та Аня.
Ч И С Т И М О , К О П А Є М О КР И Н И Ц І .
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .

*****

Автомагазин “ЕлітАвто”

Автозапчастини до іномарок в наявності та під
замовлення. Оригінальні та аналогові, смт Макарів,
вул. Б.Хмельницького, 7-а (навпроти будинку
культури). Тел. 097-988-18-10, 093-580-87-03,

095-462-68-79, 063-242-73-88, 093-467-28-88.

камінь, щебінь, відсів.
Телефон 097-487-54-43.
П от р і б на ш вач к а в с м т М а к а р ів .
Тел.: 6-05-90; 067-945-23-23.

до уваги підприємців

спеціалізовані виставки
в міжнародному виставковому центрі
З 8 по 11 листопада 2011 року на
території Міжнародного виставкового центру (МВЦ, м.Київ, Броварський проспект, 15).
Павільйон №1
IX Міжнародний водний форум «AQUA UKRAINE-2011» (водопідготовка,
водопостачання,
водовідведення, очищення стічних
вод, локальні водоочисні пристрої,
насосне та арматурне обладнання, інженерні мережі).
Павільйон №2
ІІ Спеціалізована виставка
«Енергоефективність-2011» (альтернативна та опалювальна енергетика, енергоефективні технології,
обладнання, матеріали для народного господарства України).
Спеціалізована
виставка
«ЄвроБудЄкспо-2011» (промислове та житлове будівництво, будівельні технології, матеріали, облад-

нання, інструменти, техніка).
Павільйон №3
IX Міжнародна спеціалізована
виставка «КомунТех-2011» (енергозберігаючі технології для ЖКГ,
благоустрій міста, управління відходами, міський транспорт, комунальна техніка, спецтехніка).
ІІ Спеціалізована виставка
«ДорТехЕкспо-2011» (дорожньобудівельна техніка, спецтехнка, обладнання, матеріали, технології для
будівництва та утримання доріг).
VІІ Міжнародна агропромислова виставка «АГРОФОРУМ-2011»
(сільськогосподарська техніка, зерно зберігання, кормо виробництво,
обладнання для тваринництва та
птахівництва, ветеринарія).
Одночасно з виставками на високому рівні відбудуться науковопрактичні заходи:
- міжнародний конгрес «Інсти-

туційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального
господарства»;
- всеукраїнський семінар з
питань благоустрою населених
пунктів «Благоустрій-2011»;
- міжнародний інвестиційний
бізнес-форум з питань енергоефективності та альтернативної
енергетики;
- галузеві конференції та семінари;
Відвідування
заходівбезкоштовне, додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами: (044) 201-11-62, 201-11-59,
201-11-68 та на офіційному сайті
МВЦ: www.iec-expo.com. ua.
В.Романцова,
перший заступник начальника
головного управління економіки
Київської облдержадміністрації.

Новосілківська сільська рада
оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади
спеціаліста (землевпорядника)
Новосілківської сільської ради

Заяви приймаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення за адресою: с. Новосілки, вул. Кучеренка, 43, сільська рада.

Довідки за телефоном: 5-45-23.
Виконуємо будь-яку домашню роботу.

Прибирання, прання, приготування їжі і т.д.

Порядність та чистоту гарантуємо!
Розглянемо будь-які пропозиції.
Тел.: 098-528-26-26; 063-103-33-43.

На роботу потрібен

фармацевт-провізор.
Телефон: 067-834-47-78.
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До уваги суб’єктів
господарювання!

Макарівська райдержадміністрація повідомляє про
набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України
від 29.06.2011 № 706 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №
833», якою зобов’язано суб’єктів господарювання забезпечити можливість використання спеціальних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані
товари (надані послуги) відповідно до законодавства.
Звертаємо увагу, що вимогами статті 155 Адміністративного кодексу України передбачається відповідальність за порушення правил торгівлі, виконання
робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які
займаються підприємницькою діяльністю.
Водночас повідомляємо, що умови та терміни переходу суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, які використовують
реєстратори розрахункових операцій, на обов’язкове
приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги),
встановлені постановою Кабінету Міністрів України від
29.09.2010 № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів».
(Ліцензія серії АГ №505694 від 25.11.2010)

ПП ОККО - Нафтопродукти
Мережа автозаправних комплексів

запрошує на роботу

операторів-касирів, молодших
операторів, прибиральниць АЗС.
Тел.: 067-509-81-46, 04578-3-38-26.
Новосілківська сільська рада

М е т а л о в и р о б и ,
К о в а н і
в и р о б и
Бронедвері, ворота, паркани з профнастилу,
ковані навершення паркана, козирки, мангали,
сходи, гвинтові сходи, перила, балкони.

Телефон: 096-70-31-603. Саша.
Н а д а ю в с і ви д и
б у д іве л ь ни х по с л у г .
Тел.: 066-358-54-90.

П О З И К А

на нерухомість, зем. ділянки, авто (різні
марки), с/г техніку та її комплектуючі.
Те л . : 0 9 6 - 6 4 - 7 8 2 - 0 7 .
(Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №143366)

КУПЛЮ дорого корів,
коней та молодняк ВРХ.
Телефони: 067-173-92-92,
098-921-12-31.

Куплю ВРХ, коней та молодняк.
Телефон - 067-410-54-71.
Продаю одно-, дво-, трикімнатні квартири
в центрі Макарова. Тел.: 050-721-03-34.
(Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серії ВОЗ №080346).

ПРОДАМ
К В А Р Т И РУ
Телефон - 050-825-50-05.

приватні оголошення
Здаю хату з усіма зручностями в Макарові по вулиці Свердлова, 37. Тел.: 067-96-29-108. Тамара.
Продаю ракушняк М-25 вищого ґатунку. Телефон: 067-472-42-73.
Терміново потрібна хатня робітниця. Робочі
дні: понеділок-п’ятниця; вихідні: субота, неділя.
Ненормований робочий день. Оплата договірна.
Тел.: 067-3-270-210. Тетяна.
Продаю щенят породи Німецька вівчарка. Село
Маковище. Тел.: 093-02-02-787; 067-783-45-86.
Продаю стару хату в с. Мар’янівка (біля с. Карашин) по вул.Тельмана, 6. 53 сотки землі. Приватизована. Телефони: 5-32-85; 097-856-54-11;
097-226-34-55.
Продаю корову чорно-рябу (тільна другим телям,
4 міс.). с.Наливайківка. Тел.: 096-462-34-69.
Продаю хату. с.Рожів, вул. Леніна, 74. Ціна договірна. Тел.: 098-512-49-56.
Здаю двокімнатну квартиру для сім’ї. смт Макарів. Тел.: 097-514-13-26.

на конкурсній основі здає в оренду кімнату
площею 10 м2 в приміщенні сільської ради.
Довідки за телефоном: 2-45-23.

Макарівський районний відділ
Держтехногенбезпеки
в Київській області

ПОВІДОМЛЕННЯ
Підприємство TOB „Науково-виробниче підприємство „Аеротехніка-МЛТ” розташоване в
смт Макарів по вул. Фрунзе, 150, повідомляє
громадськість смт Макарів, що для нього розроблено документи на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
Підприємство займається випуском комплектів
обладнання для центрів управління повітряним рухом.
Теплозабезпечення - від топкових, що працюють на газовому паливі і дровах.
Потенційний обсяг викидів - 1,6848 т/рік.
Фактичні нормативи гранично допустимих викидів
значно нижче затверджених нормативів викидів відповідно до законодавства.
Зауваження громадських організацій і окремих
громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом
місяця з дня опублікування оголошення.

оголошує конкурс

на вакантну посаду інспектора
з наглядово-профілактичної діяльності
Вимоги до конкурсантів: вища освіта, вік до 35-ти
років, військовозобов’язаний.
За довідками звертатись: смт Макарів, вул.
Б.Хмельницького, 13.

Телефони: 5-13-77, 050- 698-70-85.
Інформація про отримання
дозволу для ознайомлення
з нею громадськості

ФО-П Цепельова Наталія Євгенівна, що розташоване в селі Грузьке по вул. Ватутіна, 55, повідомляє
громадськість села, що розроблено документи на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
Підприємство займається виробництвом тари з
пластмаси.
Фактичні нормативи гранично допустимих викидів значно нижче затверджених нормативів викидів відповідно до
законодавства.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян з даного питання надсилати до Макарівської
райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул.
Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня
опублікування оголошення.

для ознайомлення громадськості

Опис промислового об’єкту: ТОВ “Макарівська
птахофабрика”, розташоване: смт Макарів, Київської
обл., вул. Першотравнева, 68, корпус Ф. Керівник –
Волинець Сергій Петрович. Тел. (04578) 6-06-98.
Підприємство спеціалізується на вирощуванні птиці (курей-несучок) та виробництві яєць. Річна програма – 160 млн. штук яєць. Підприємство має 27 джерел
викидів.
Кількість забруднюючих атмосферу речовин складає 2,31972 г/с; 23,09777 т/рік.
Підприємством викидається 13 шкідливих речовин
(аміак, сірководень, пил, формальдегід, метан та інші).
Підприємство відноситься до II групи згідно інструкції
про загальні вимоги до оформлення документів, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів.
Згідно проведеного розрахунку розсіювання по
ряду речовин доведено, що рівні забруднення приземного шару атмосфери на межі санітарно-захисної
зони не перевищують граничнодопустимих концентрацій за виключенням метилмеркаптану.
Зауваження та пропозиції громадських організацій і окремих громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за
адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за
тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування
оголошення.

Т О В « СЛ О Б О ДА К О »

запрошує на постійну роботу
водіїв категорії Е,В.
О п л а т а з г і д н о ш т а т н о г о р о з к л а д у.

Звертатися: Київська обл., Макарівський р-н., с.Червона
Слобода, вул., Заводська, 1. Телефон: (04578) 90-103.

Потрібна няня з освітою. Дитині 1,6 р.
Тел.: 6-05-90; 067-945-23-23.
ЗагубленУ довідку про взяття на облік ФОП платника податків форми 4-ОПП, видану Державною податковою інспекцією
Макарівського району 17 грудня 2010 року на ім’я Галки Валентини Анатоліївни, вважати недійсною.
ЗагубленУ довідку форми 4-ОПП №339, видану Державною
податковою інспекцією Макарівського району 28 травня 2001
року на ім’я Перетятька Миколи Омеляновича, вважати
недійсною.
Зіпсоване свідоцтво на право приватної власності на житловий будинок, який знаходиться за адресою: с.Комарівка,
вул.Калініна, 9, видане на підставі рішення Макарівської районної ради №103 від 26 червня 1990 року на ім’я Кубіцької
Галини Леонідівни, вважати недійсним.
Макарівська селищна рада глибоко сумує з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті голови Макарівської
районної громадської організації інвалідів війни та Збройних Сил України
Кириленка Петра Григоровича
та висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Макарівська районна рада організації ветеранів України глибоко сумує з приводу передчасної смерті члена президії, голови Макарівської районної ради інвалідів війни,
військової служби та воїнів-інтернаціоналістів
Кириленка Петра Григоровича
і висловлює глибокі співчуття рідним та близьким покійного. Хай земля буде йому пухом.
Колектив Великокарашинської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює щирі співчуття вчителю початкових класів Лазнюк Надії Сергіївні з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті матері.

”
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9 листопада – День української писемності та мови

7 - 13 листопада

ОВЕН (21.03-20.04). Цього тижня виникне бажання приймати
безповоротнi, радикальнi рiшення. Ймовiрно, виникне необхiднiсть
розглянути питання користування сумiсним капiталом, розподiлу прибутку, акцiонування, актуалiзуються проблеми оподаткування, мит, боргових
зобов`язань, а також алiментiв i спадку. Хороший перiод для удосконалення
виробництва, впровадження нових методик. Можливе отримання неприємних новин, що особливо стосуються ваших родичiв або приятелiв.
Сприятливi днi: 8, 10; несприятливi: немає.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). На вас чекає динамiчне зміцнення своїх iдей та планiв. Хороший час для конструктивного обговорення,
корисних суперечок. Максимум спiлкування, можливi успiшнi дiловi
поїздки та контакти. Ефективнiсть ваших зусиль висока. Перiод сприятливий для пiдписання контрактiв, важливих документiв, вироблення дiлової
стратегiї. Вашi iнiцiативи будуть оцiненi гiдно.
Сприятливi днi: 7, 11; несприятливi: 9.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Цього тижня зайвий оптимiзм i
фiнансова екстравагантнiсть, готовнiсть багато чого прийняти на
вiру можуть пiдвести вас. Виявляться вiдмiнностi в освiтньому рiвнi i
свiтоглядних позицiях мiж вами i тими, з ким доводиться працювати. Вашi упередження i деякi забобони можуть перешкодити ухвалити правильне рiшення,
побачити перспективи або налагодити довгострокову спiвпрацю. Фiнансовi i
дiловi очiкування не виправдаються. Реалiзацiя проектiв може опинитися невиправдано дорогою. Остерiгайтеся давати необачнi обiцянки.
Сприятливi днi: 8, 10; несприятливi: 9.
РАК (22.06-22.07). Спокiй i емоцiйна стiйкiсть на цьому тижнi
допоможуть вам вирiшити багато справ, хоча iстотного впливу на
дiлову сферу цей перiод не дає. Прислухайтеся до порад жiнокспiвробiтниць i родичок. Їх справи можуть на якийсь час вiдволiкти, але
це вас не обтяжить. Вдало складатимуться дiловi стосунки з жiнками, iншi
дiловi контакти, короткi поїздки i рiшення питань з нерухомiстю. Добре
приймати в гостях потрiбних людей.
Сприятливi днi: 7, 8; несприятливi: 12.
ЛЕВ (23.07-23.08). Свобода найближчим часом потрiбна
на роботi. Ви не зможете вписуватися в рамки, виносити повчань
начальникiв. При цьому можете виявити в професiї винахiдливiсть,
виступити, наприклад, з рацiоналiзаторською пропозицiєю. Це буде сприйнято позитивно, можуть зав`язатися дружнi стосунки з начальством або товаришами по службi. Але в той же час може бути несподiване звiльнення,
наприклад, скорочення. Подiї цього тижня можуть погано вплинути на
ваше здоров`я. Можливi несподiванi хвороби, якi не дiагностуються.
Сприятливi днi: 13; несприятливi: 11.
ДIВА (24.08-23.09). Це дуже вдалий час, що дає можливiсть
змiнити домашнi умови на краще. Можливий переїзд, отримання квартири, купiвля будинку або дачної дiлянки, нових меблiв i
усiляких предметiв комфорту, ремонт квартири тощо. У будинку достаток,
яким пишаєтеся, а ви вдома всiма любимi i шановані. Можливий дефiцит
матерiальних благ компенсується прагненням розповсюдити свiй незаперечний авторитет на домашнiх.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: 9.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Ви будете схильнi потурати своїм примхам i в гонитвi за надмiрними задоволеннями забудете про роботу
або свої обов`язки. Все це може призвести до збиткiв, хоч i неiстотних.
Ви потребуватимете звеличання i вимагатимете до себе максимум уваги.
Невиконання обiцянок впливатиме на популярнiсть i ставлення начальства.
Можливi виробничi суперечки, непорозумiння, особливо з партнерами i
спiвробiтниками протилежної статi. Виконання планiв краще вiдкласти.
Сприятливi днi: 7, 9; несприятливi: 10.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Тиждень в позитивному планi творчої
роботи. Хобi та дiти вимагатимуть пильної уваги. Творчий успiх буде
тiльки за наявностi системи. Дiти захоплюватимуться тим же, чим їх
батьки. Можливi рiзкi повороти у стосунках з дiтьми. Псуватимуться любовнi
стосунки, а натомiсть виникатимуть новi, але й тi, й iншi можуть бути дивними. А можуть повернутися колишнi коханi або коханцi, але стосунки стануть
iншими. Вас чекають великi виграшi в лотерею або спортлото.
Сприятливi днi: 11, 13; несприятливi: 12.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). На вас чекає хаос на роботi, у стосунках з товаришами по службi, а при звiльненнi з роботи може початися
цикл поневiрянь у пошуках роботи. Якщо маєте медичну професiю,
може виникнути незвичайна iнтуїцiя в дiагностицi або цiлительськi здiбностi
в лiкуваннi хворих. Свiдомiсть і самопожертвування можуть примусити
людину взяти на себе тяжкi, але малооплачуванi обов`язки. Також можете
зiткнутися в професiї з нечеснiстю i лукавством товаришiв по службi або невдячних хворих. Можуть виникнути дивнi хвороби.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: 8.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Цього тижня пiд впливом поїздки в
iншi регiони може раптово змiнитися свiтогляд. При захопленнi
окультизмом або астрологiєю може бути опублiкована робота на цi
теми. Можливi раптовi поїздки за кордон або переїзди в iнше мiсто, але не
по своїй волi, нещаснi випадки далеко вiд будинку, незапланованi ситуацiї
в подорожах. Не рекомендується в цей перiод починати вiдпочинок.
Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 9.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Можливий творчий сплеск, удача
в торгiвлi, бiзнесi, вдалi фiнансовi операцiї, успiхи в публiчних виступах, на сценi, у викладаннi. Ви яскравi i привабливi, помiтнi для
протилежної статi. У любовi суцiльнi успiхи, в цей час можна почати багато
хороших справ. Творчi починання перспективнi. Можливе розпилювання
енергiї на пристрастi, любовнi пригоди i задоволення. Може виникнути
божевiльне кохання.
Сприятливi днi: 7, 10; несприятливi: 8.
РИБИ (20.02-20.03). Цього тижня вашi енергiя i рiшучiсть
направленi на конструктивне рiшення багатьох завдань. Здатнiсть
динамiчного планування, координацiї дiй i заповзятливiсть у
спiлкуваннi з колегами i дiловими партнерами допоможуть вам. Вашi
iнiцiативи будуть оцiненi гiдно. Хороший час для переговорiв, обговорення
подальшої стратегiї роботи. Максимум контактiв, можливi вдалi дiловi поїздки. Перiод сприятливий для пiдписання недовгострокових контрактiв.
Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 7.
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Бережімо рідну мову
Ще зі школи нам відомо, що
мова – це засіб спілкування.
Наша рідна мова багата і милозвучна, в ній стільки ніжних і ласкавих слів, які не мають аналогів
в інших мовах, а деякі навіть не
мають перекладу. Одне лише
слово „мама” має до десятка синонімів. І саме з материнським
молоком до нас прищеплена любов до рідного слова. А як ніжно
й гарно звучить українська пісня!
Чарує й заворожує солов’їними
переливами. Здається, що птахи, й вітер, і дерева гомонять нашою українською мовою, що ніхто, крім нас, так точно не в змозі
описати настрій і красу природи.
Неприємно слухати те, як

безжально і нерозсудливо дехто з людей паплюжить рідну
українську мову нецензурною
лексикою, суржиком або вставляє замість звичних слів західні „оки”. Особливо соромно це
чути з вуст дорослих освітчених
людей. Варто зайти в автобус та
прислухатись до сільської молоді: ще вдома до вас вітались
українською мовою, а під’їхавши
за кілька метрів до міської смуги, раптом чуєте „штокання” та
„гдекання”.
Як грубо і негарно звучать нецензурні слова від жінок. До речі,
жіноча лайка здавна вважалась
своєрідним прокльоном. Адже
зі злістю сказані слова та ще й в

грубій формі запам’ятовуються і
болять найбільше.
Чому ж ми, українці, губимо те,
що роками відстоювали, за що боролись наші попередники? Чому ми
винимо когось, а не себе, адже ні хто
не в змозі заборонити нам любити
рідну мову та розмовляти нею.
Ми, як один з давніх народів з
великою культурною спадщиною
і неймовірним літературним надбанням, повинні берегти свою
мову і вдосконалювати мовлення, слідкувати за його чистотою,
вчити дітей любові до рідного
слова і своєї Батьківщини.
Цінуймо набутий предками ще
з далеких часів скарб – рідну мову.
Інф. “М.в.“.

уника й мо руси з мів
Русизми в нашому мовленні є наслідком багатовікового засилля російської мови в
Україні. Вони проникли в мову
мільйонів українців, засмітили її та перетворили в суржик.
Дослухаючись до розмов людей на базарах чи у транспорті
на Полтавщині та Київщині,
які вважаються батьківщиною
літературного варіанту української мови, серце від болю
стискається. Водночас і радість проймає: засмічено, спотворено, але не знищено.
Родич
кабачка
Частина
кори

Піонерський ...

Юрій ГНАТКЕВИЧ.

Геометрична
фігура

Шахова
фігура

Зовнішня
оболонка
ока
Частина
парламенту
США

Тенісний
...
Вулканічна
порода

тормозити - гальмувати;
точка - крапка;
требувати - вимагати;
уголовний - карний;
умісно - доречно;
уродливий - потворний;
урон - збитки;
устраювати - влаштовувати;
уяснити собі, що ... - усвідомити;
центробіжний - відцентровий;
щитати - вважати, гадати;
хлопок - бавовна;
юмор - гумор;
являється - є;

Русизм(неправильно) — Правильно
спасати - рятувати;
спасіння - порятунок;
справка - довідка;
срок - термін, строк;
срочний - терміновий;
спори про... - суперечки про ... ;
стіснятися - соромитися;
стидно - соромно;
столкнутися - зіткнутися;
сторона - бік;
стремитися - прагнути;
судьба - доля;
так як - 1. бо, 2. оскільки;
тайно - таємно;

Марка
літака

Розділ
журналу

Китайська
од. довж.
Вид
окулярів

Одиниця
напруги

Рос. авто

Камбала
Країна в
Європі

Команда
собаці
Хлібороб
в Спарті

Катол.
священик
Іспанська
монета
Шифр

Начерк
малюнка

Незасіяне
поле
Великий Виконажуйний вець ролі
ссавець

Заплічний
мішок

Муз.
знак
Дорожне
покриття

Майстерня

Польський
феодал

Березовий
прут

“Вогонь!”
Маля
корови
...
Леопольд

Острів в
Мікронезії

Слово з Отруйна
змія
“КінШтат в
дза-дза” Бразилії
Нота

Морська
промислова риба

Музич.
стиль

Гелій,
неон

Марка
літака
Мускусний
пацюк

...-само- Тонкий
бранка блискучий лист

Підвісна
сітка

Отвір у
вулику
Гробниця

Загострена палиця
Просо

Ріка в
Росії
Франц.
авто

Рисова
горілка

1+1=

Атмосферні
опади

Морський ...

Тонка
Піщана ... бавовняна
Відходи тканина
металургії 3,14

Карта в
колоді
Муза
історії

Річка в
Шотландії МухамМісто в мед ...
кр. Гана

Розчин
солі

Хвалебний
вірш
Шматочок
вати
Надзвич.
подія

Винищувач
Пташка
родини
горобиних ... долі
Верблюд

Рів
Др.-рус.
князь

Місто в
Японії
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