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Є другий
мільйон!

Хліборобів Київщини привітав із визначною подією в житті області –намолотом другого мільйона тонн зерна
Президент України Віктор Янукович.
Вкотре аграрії Київщини, зазначив він,
продемонстрували трудову звитягу та
високий професіоналізм, підтримали
найкращі хліборобські традиції краю.
Президент України висловив вдячність
хліборобам за самовіддану працю,
якою вони зміцнюють авторитет нашої держави, примножують добробут
українського народу, побажав міцного
здоров’я, достатку.

Цифри і факти

•

На обліку в управлінні Пенсійного фонду
України у Макарівському районі перебуває 14
649 пенсіонерів. Мінімальний розмір пенсії на
1 січня становив 1021,02 грн., на 1 листопада
-1408,83 грн. Зростання склало 387,81 грн.
На даний час район є дотаційним, хоча сума
середньомісячних надходжень власних коштів
становить близько 7,5 млн.грн.
З початку року сума виплат пенсії зросла в 1,9
раза, так за січень було виплачено 15,4 млн.грн.,
за жовтень сума виплат склала 29,0 млн.грн. Загалом за січень-жовтень сума виплаченої пенсії
становила 209,8 млн.грн. За аналогічний період
надходження власних коштів до управління становило 70,1 млн.грн.
Кошти, яких не вистачило, були профінансовані за рахунок державного бюджету та бюджету
Пенсійного фонду.

Безіменним
солдатам,

8 листопада 1943 року було визволено від фашистсько-німецьких
загарбників наш район. У цей день, 68 років потому, керівники
райдержадміністрації, районної ради, їх структурних підрозділів,
Макарівської селищної ради, установ, підприємств, організацій,
шкіл, ветерани та жителі району біля меморіалу загиблих воїнів у
Великій Вітчизняній війні віддали данину шани та поваги загиблим
визволителям, які загинули за мирне небо, за щасливе майбутнє
прийдешніх поколінь.

які визволяли в
листопаді 1943 року
Макарівщину – присвячую.

Дивлюсь я на землю
священну свою,
Що сита і чорна від крові
Бійцями пролитої в полі,
в бою
За рідну Вітчизну в любові.
Упав солдат в росу
високих трав…
А в похоронці – безвісті
пропав.
Знайшли останки їх через
роки.
Хоронять. І нікому
плакать, простить…
Бо рідна згорьована мати
Давно вже в могилі
лежить.
Життя минає. Поспіша і
лине.
Назустріч сонцю, радості,
весні.
І ці чиїсь сини, що впали
в роси,
Вночі ізнов наснилися
мені…
Голосить пташка вдосвіта
над ними.
Дощем обмиті поле і ліси.
А матері й на тому світі
плачуть
І капають їх сльози із
роси.
Кривавої роси…
А життя триває…
Діна Нетреба.

•

За даними Головного управління статистики середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств району за січень-червень 2011
року становила 3313 грн., що в 3,5 рази вище прожиткового мінімуму для працездатної особи (960 грн.).
Порівняно з січнем-червнем 2010 року розмір заробітної плати збільшився на 38,2%, а в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року збільшився на 51,4%.
Серед міст та районів області за рівнем оплати праці
Макарівський район займає 4 місце. Заробітна плата в
районі на 27,8% була вищою за середній розмір по області (2592 грн.) та на 26,6% - меншою за максимальний
(4512 грн. у м. Славутич).
За 9 місяців 2011 року створено 711 нових робочих
місць, що становить 94,8 % до запланованих 750, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року створено
608 нових робочих місць, що становить 85,6 % до запланованих 710 місць.

Ви постійно прагнете
бути в курсі справ району,
ви хочете знати, які події
відбулись чи відбудуться,

передплатіть
на 2012 рік районку

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 поліпшення здоров’я, ознайо-

митися 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 півтора місяця) продовжити пільгову
передплату на “Макарівські вісті“, тобто залишивши ціну на рівні нинішнього
року.
Тож поспішайте до
найближчого поштового

відділення, щоб скористатися нагодою передплатити „Макарівські вісті” за пільговою ціною.
10 січня 2012 року “Макарівським вістям” виповниться 80 років. Всі ці
роки ви, шановні читачі,
були разом з нами. Сподіваємося, що буде так і
надалі.

Передплатна
вартість:
на рік - 78.84 грн.;
на півроку - 39,42 грн.
на три місяці - 19,71 грн.
на місяць - 6,57 грн.
Наш індекс: 61291.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

2
::: офіційно :::

Парламент розгляне всі
виборчі законопроекти, якщо
спецкомісія не дійде згоди
Якщо спеціальна комісія з підготовки закону про вибори народних депутатів не напрацює законопроект, то
парламент розглядатиме всі зареєстровані виборчі законопроекти. Про це міністр юстиції Олександр Лавринович заявив в ефірі “5 каналу”, повідомляє кореспондент УКРІНФОРМу. Водночас він припустив, що народні
депутати знайдуть порозуміння щодо виборчого закону.
“У мене складається враження, що більшість народних
депутатів схильні до того, щоб наступні вибори в Україні
відбувалися за змішаною системою, як це було до того
моменту, поки в один день не було в позаконституційний
спосіб змінено норми основного закону, був ухвалений
новий виборчий закон, і змішана система була змінена на
пропорційну із закритими списками”, - зазначив міністр.
О.Лавринович зауважив, що нині парламент втратив
представницьку функцію, а народні депутати відірвані від
тих, хто їх обирає. На його думку, мажоритарна складова
поверне цю функцію, і люди будуть знати свого депутата.
З іншого боку, пропорційна має залишатися, щоб політична відповідальність була “не тільки в гаслах, а реально”, вважає він.
Як повідомлялося, 3 листопада Верховна Рада утворила спеціальну комісію з підготовки закону про вибори
народних депутатів, яка має винести проект закону про
вибори на розгляд Верховної Ради до 17-го, розглянувши
раніше зареєстровані в Раді закони.

Янукович обіцяє виправити
недоліки Конституції
Президент Віктор Янукович обіцяє виправити недоліки, що є у Конституції України. Про це він заявив, представляючи колективу МВС нового міністра внутрішніх
справ Віталія Захарченка.
“Конституційна реформа обов’язково буде”, - наголосив глава держави. Він зазначив, що вже створено
Конституційну асамблею, яка опрацьовуватиме питання,
пов’язані з внесенням змін до Основного закону, “і виправить ті недоліки, які в Конституції є по всіх напрямках”. “Потім ми будемо вже працювати з парламентом
для того, щоб ці зміни до Конституції України прийняти”,
- зазначив Президент.

Микола Азаров вимагає
прискорити роботу
із впровадження реформ
Глава уряду Микола Азаров вважає, що впровадження реформ гальмується. З цією метою Кабінет Міністрів
один раз на два тижні проводитиме спеціальне засідання, на якому контролюватиме хід виконання програми реформ Президента України. Про це в середу, відкриваючи
засідання уряду, заявив прем’єр-міністр Микола Азаров.
Він вимагає від членів Кабінету Міністрів працювати з
громадськістю щодо роз’яснення програми реформ, передають кореспонденти УКРІНФОРМу.
Микола Азаров вважає неприпустимим явище, коли,
за словами журналістів, вони мають шанс поспілкуватися
з окремими міністрами виключно на засіданні уряду. “Це
неприйнятно. Вимагаю від усіх членів уряду знаходити
час, плануйте регулярні прес-конференції, зустрічі з представниками засобів масової інформації. Реагуйте на критику негайно і водночас привертайте увагу до позитивних
зрушень. Тому що очевидний перекіс в бік негативу просто
дезорієнтує суспільство”, - наголосив Микола Азаров, при
цьому ще раз підкресливши, що без позитивного мислення розвиток країни та суспільства неможливий.

Жінки можуть виходити
на пенсію і в 55 років
Новації в пенсійній реформі, які запроваджені в Україні 1 жовтня нинішнього року згідно із Законом “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування
пенсійної системи”, щодо подовження пенсійного віку
жінкам не виключають можливості, за бажанням останніх,
виходити на пенсію і в 55 років”. Новим законом передбачено, що до 1 січня 2015 року право дострокового виходу
на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за
умови звільнення з роботи”, - сказала начальник відділу
з питань призначення пенсій департаменту пенсійного
забезпечення Пенсійного фонду України Галина Мастюгіна.Однак, уточнила фахівець Пенсійного фонду, за таких
умов жінка працювати не повинна, більше того - розмір її
пенсії “зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію. А якщо жінка,
якій достроково призначено пенсію до досягнення віку,
передбаченого новим законом, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється”.
Галина Мастюгіна також зауважила, що розмір такої
пенсії можна переглянути. “У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого законом, відсоток, на який
зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням
кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію. До речі,
зменшення розміру пенсії застосовується протягом усього
періоду отримання пенсії незалежно від її виду. Хоча відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути
переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних
місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення
віку, передбаченого статтею 26 “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” (зі змінами), надалі працюватиме і відмовиться від отримання пенсії”, - повідомила начальник відділу Пенсійного фонду України.
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ВЕТЕРАН ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ

Михайло
Лазарович Середняка, восени 1932Середняк народився в го варила школярам «затеГрузькому, в селянській руху». Їсти дітям давали на
родині. Його дід Ничипір перерві. Мені, наче, свобув з козацького роду,
тому Середняків у
селі «Козаками» і називали. Місце серед
березового лісу, де
оселився дід, згодом
переросло у Козакову
вулицю (нині – Авіаційна). Ничипір Середняк мав три десятини
землі і кілька вуликівдовбанок у березах. У
нього було сім синів і
дві дочки.
В 1933 році рятуючись від голодної
смерті, сім’я переїхала до Києва, де хлопець здобував повну
середню освіту. Колишній директор грузецької школи Абрам
Самсонович Нюренберг невдовзі після
закінчення
Великої
Вітчизняної війни завітав у гості до свого
учня. Це була зустріч
Михайло Середняк
двох давніх друзів.
під час навчання в ЛеОсь що Михайло нінградському училиЛазарович згадує про щі Червонопрапорного
Голодомор у рідному балтійського флоту.
селі: «Це був страшний час. 1932 року був
сильний неврожай. Дощі єму, завжди давала
заливали Грузьку. Мати трошки більше. А я
просила мене: «Ти легший, ділився зі своїм друпіди на город, нарви лобо- гом Дмитриком Сади, щавлю», бо дорослі по мохвалом. Потім настали зовсім скрутні
коліно в землю вгрузали.
А на початку осені бан- часи. Взимку в селі
дит Терновий з товари- їли собак, навіть люшами забирав у Грузькій дей. Рідного брата
продовольство. Ця група моєї мами людоїди
ходила з ломаками, зі шти- впіймали в Мотовиками, вишукували і забира- лівці і з’їли…
Якось мій шкільли де хто горщик заховав,
чи мисочку, чи кілограм ний друг Дмитрик
проса… Були й інші «удар- прийшов до мене і
каже: «Мішо, ходімо
ниє брігади».
Тьотя Варя, дружина маму в садку закомого рідного дядька Івана паємо». Я прийшов,

а вона лежить – волосся
чорне, рот розкритий…
Ми її стягнули, в рядно загорнули, викопали ямку по
коліно, в ній і поховали. Дмитрик, разом зі своїми двома
братами і двома сестрами, втік у місто.
Що з ними – я так і не
знаю».
По лінії комсомолу 1938 року Михайло
Лазарович
вступив до Ленінградського училища
Червонопрапорного
балтійського флоту.
З другого курсу добровольцем пішов на
Фінську війну. Після
повернення з фронту – вступив до московської школи розвідки, яку закінчив з
відзнакою за місяць
до початку Великої
Вітчизняної. Отри-

мав звання лейтенанта.
«У розвідшколі ми знали, що скоро буде війна,
нам дещо говорили, - згадує Михайло Лазарович.
– Повідомлення про її початок застало мене в Конотопі, звідки я був направлений у Раву-Руську, на
фронт. Але до пункту призначення не доїхав. Ворог
швидко насувався».
Михайло
Лазарович
Середняк – учасник оборони Києва, Москви. Деякий
час, замаскований під військовополоненого, виконував завдання на території
Норвегії. У складі розвідвідділу 37-ої гвардійської
повітрянодесантної дивізії брав участь в обороні
Сталінграду. Звільняв Харків, Київ. Воював у складі
військ Південно-західного,
Сталінградського і 1-го
Українського фронтів. Інвалід війни І групи, постійний
член
Київського
міського комітету
інвалідів війни.
Працював в органах внутрішніх
справ Києва, нині
носить звання полковника внутрішніх
військ.
Михайло
Лазарович Середняк нагороджений
орденами Вітчизняної війни 1-го і
2-го ступенів, «За
мужність» 3-го ступеня, медаллю «За
бойові заслуги»,
іншими
медалями СРСР, України,
громадських організацій. 91-річний
Михайло Лазарович – почесний
член Фонду ветеранів
військової
розвідки України.
Євген БУКЕТ.

З досвіду роботи

вчителі ліцею Презентували
свою творчу лабораторію
Нещодавно в Мотижинському ліцеї відбувся семінарпрактикум учителів математики з теми “Використання
тестових завдань на уроках математики”. Яскравим прикладом формування таких умінь і навичок стала презентація творчої лабораторії вчителів ліцею.
Учасники семінару відвідали інтегрований захід “Математика – це мова плюс міркування” (вчитель-методист
Л.І.Засланець), де було поєднано математику, географію,
англійську мову. В ігровій формі учні провели телеміст
Україна-Англія. Під час виступів дві команди ознайомили
присутніх з місцем розташування країн та з біографіями
відомих математиків. Кожна озвучувала повідомлення
на мові тієї країни, яку представляла. Продовженням
заходу став брейн-ринг, під час якого команди успішно
розв’язували цікаві математичні завдання: тести, ребуси, задачі.
Людмила Іванівна творчо працюючий вчитель. Вона є
автором програми спецкурсу “Похідна та її застосування”, що затверджена Вченою Радою КОІПОПК.
Вчитель М.В. Бугайчук запросила учасників семінару
на математичний ранок для учнів 2-4 класів “Подорож на
планету Міркувань”. В казковій формі проходили змаган-

ня між трьома командами. Всі математичні вправи для
учнів вчителька підготувала у віршованій формі.
У 6-му класі учитель математики В.М.Журавський
провів урок з теми “Ділення звичайних дробів”. На занятті були використані різні форми і методи навчання,
що викликали інтерес до вивчення нової теми. Учні були
активними, добре розуміли пояснення вчителя, проявили обчислювальні навики, вміння виконувати завдання в
тестовій формі.
Поділились досвідом роботи щодо використання тестових завдань при вивченні математики: Н.К.Лєдовська
(Колонщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів), П.М.Коваленко,
вчитель-методист (Королівська ЗОШ І-ІІІ ступенів),
Н.О.Ситечко (Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів).
Отож, використання тестових завдань є дуже актуальними. Адже, це одна із форм підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного
оцінювання.
Людмила Харчишина,
голова районного методичного об’єднання
вчителів математики.

Дитячому садку бути!
Мар’янівка – досить молоде село.
Його нова історія розпочалась в 1986
році з переселенням з Чорнобильського району людей. Для них були
створені всі умови для комфортного і
повноцінного проживання тут. В селі
був колгосп, тракторний парк, сільська їдальня. Також магазин, будинок
культури й школа, які діють нині. Та
ще одним важливим закладом в селі
був дитячий садок, збудований за
Чорнобильською програмою. Проте
в 2001 році через низьку народжуваність в селі дошкільний заклад довелось закрити. І, як це зазвичай буває,
будівля і все майно в ній з часом зіпсувалось. Частину було списано, а
частину - розтягнено мародерами.

Нині народжуваність в селі зросла. З початку року в сільській раді зареєстровано 13 маленьких жителів.
Очікується ще четверо немовлят. Загалом, діток до 3 років в селі 36.
Молоді батьки влаштовуються на
роботу, аби забезпечити своїх дітей
всім необхідним, та на жаль, через
відсутність дитячого садка, змушені
звертатись за допомогою до батьків. Через це багато бабусь та дідусів працездатного віку залишаються
вдома, виховуючи онуків. Депутат
сільської ради Олександр Цуркан,
який сам є дідусем, ініціював та збудував навесні цього року за підтримки небайдужих жителів села чудовий
дитячий майданчик. На дозвіллі, у

вихідні дні, батьки з дітьми залюбки
тут відпочивають.
Нині сільська рада за сприяння
директора ТОВ «Агрофірма «Київська» Олега Анатолійовича Жихарєва, розробила технічно-проектну
документацію реконструкції дитсадка, яка зараз проходить експертизу.
Сільська рада розглядає всі можливі
шляхи надходження коштів, необхідних для проведення капітального ремонту закладу.
Тому не полишає надія на те, що
до 25-ї річниці відкриття дитсадка,
яка припадає на 2012 рік, дошкільний заклад відкриє двері своїм вихованцям.
Інф. “М.в.“.
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за сприяння депутата

Макарівщина має
таланти

села більш на світі немає, де було б
так багато садів...

На початку листопада за старою доброю традицією вся велика яблунівська родина святкує день,
коли село розквітає разом з незвичними в цю пору кульбабами. Тоді гучні залпи святкового салюту не
залишають байдужим жодного її мешканця, магазини і клуб працюють до самого ранку, а Яблунівка в
піснях засинає і прокидається зі співом півнів. Це громада святкує день народження села.
Ще на в’їзді в село відразу стає
помітним, що тут готуються до
свята і чекають на гостей: люди
метушаться біля своїх дворів, привітно всміхаються перехожим, поспішають до місцевого клубу, де
закінчуються останні приготування до святкового концерту і вже
лунає музика й гучні оплески.
Приємно дивує той факт, що в
Яблунівці дуже чисто. Тут не те що
сміття, а навіть зайвої травинки не

ми були родини Михайлівських,
Соболевських, Яблонських. Саме
пан Яблонський і став ініціатором забудови села. Тому й тих,
хто там селився почали називати
яблунівцями, а село – Яблунівкою. І це було єдине село з навколишніх, де не було панської
неволі, кріпацтва. Населення
Яблунівки поділялося на селян і
міщан. Селяни мали власну землю, обробляли її. З давніх-давен

знайдеш, яка б була не на своєму
місці. Адже, за словами сільської
голови Катерини Іванівни Макій,
яка, як справжня господиня, привітно зустрічає всіх біля обійстя
сільської ради, у цьому селі не
тільки вчасно і сумлінно прибирають, а ще й не смітять. Точніше,
мешканці просто не можуть смітити, бо на вулицях завжди прибрано. З допомогою підприємців
село поволі «підіймається» і відроджується. Хоч кажуть, що села
приречені на занепад, Яблунівка,
мабуть, є добрим винятком з цього правила. Для села – це звичайно перемога і досягнення на благо країни в цілому…
Історія заснування Яблунівки
сягає XVI ст. Його заселяли поляки, які одержали вільні землі в
дарунок від польського короля за
вірну службу. За народними переказами, першими поселенця-

люди тут волелюбні і працьовиті.
Вони знаходять час як для тяжкої
сільської праці, так і для доброго
відпочинку. Адже не можна весь
час жити буденною рутиною. Нехай це буде маленький концерт у
сільському клубі, де люди виступають не за гроші, а просто через
те, що хочуть розділити радість
з іншими. З вітальним словом
на початку урочистого концерту звернулася до односельчан
сільська голова і перегортаючи
сторінки історії, нікого не забула
згадати, привітати, віддати шану
і низько вклонитись тим, хто для
села зробив немало.
Небайдужі люди, які багато чим
допомогли селу завітали привітати яблунівців зі святом. Заступник
голови районної ради Олег Миколайович Майстренко з вітальним
словом звернувся до всіх присутніх:

презентація книги
Таку назву має десятий випуск альманаху районної літературної студії «Сузір’ я» районного Центру творчості дітей та юнацтва
імені Д.Туптала, в гостинному залі якого
нещодавно відбулася презентація книги.
Новий літературний доробок присвячений
360-річчю від Дня народження Святителя
Димитрія Ростовського (Данила Туптала) та
10-річчю присвоєння ЦТДЮ його імені.
Літературний альманах об’єднав цього разу 90 авторів - різних за віком і професією, досвідчених поетів і прозаїків, початківців, друзів з різних регіонів України,
з котрими студійці підтримують тісний
творчий зв’язок.
Презентацію
розпочав
директор
ЦТДЮ, незмінний керівник «Сузір ‘я» Ігор
Годенков, який сердечно привітав присутніх з виходом нового альманаху, подякував всім, хто був причетний до його
випуску і вручив авторські екземпляри
книги, видання якої було здійснено за
підтримки Макарівської селищної ради,
громадської організації «Рідне місто» та
Всеукраїнського творчого об’єднання
«Конгрес Літераторів України».
З вітальним словом до учасників зустрічі звернулися Макарівський селищний голова Олександр Іващенко та заступник головного редактора тижневика
«Слово Просвіти», відповідальний секретар Київської обласної організації Націо-

– Як на мене, день села – це
свято душі людської, усіх, хто живе
в сільській громаді. Це свято кожного з вас. Сьогодні надзвичайно
важливими є наше єднання, доброта помислів і справ. Тож будьте
разом, підтримуйте один одного і
ніякі біди ніколи не завадять вашому щастю.
Від імені районної ради та районної адміністрації Олег Миколайович вручив почесну грамоту та
пам’ятний годинник
сільській голові. Для
школи
подарував
фотоапарати і спортивну форму.
Тут не вручали
великих нагород, та
все ж найініціативніші і найстаранніші
отримали грамоти
і подяки. Також нагороджували
цінними подарунками
найстарішого і наймолодшого жителя
села та молодят, котрі побралися якраз
перед днем села.
Висловлювали подяку тим, хто допоміг
у побудові церкви,
водогону, хто просто
допомагав ділом.
Не оминув своєю увагою Яблунівку
і депутат районної
ради Семен Григорович Ханін. Він неодноразово
допомагав селам району. І як розповіла сільська голова Катерина Іванівна, коли сталося лихо в
Яблунівці – люди півроку жили без
води через несправність старого
водогону, він найпершим запропонував свою допомогу.
І цього разу Семен Григорович
завітав не з пустими руками. Від
людей він дізнався, що в селі дуже
погано працює трансформатор,
тому є проблеми з енергопостачанням. Навіть під час святкування
в сільському клубі декілька разів
гасло світло. Тож він надав грошову допомогу для налагодження
роботи трансформатора. Семен
Григорович, вітаючи яблунівців зі
святом теж відмітив, що Яблунівка
відрізняється від інших сіл добробутом і чистотою:
– Скільки роботи вклали ви
в своє село, мене переповнює

“ НАС

гордість за вас. І ви маєте собою гордитись. День села – це
не просто дата, а дійсно свято,
свято результатів, яких ви досягли. Хочу подякувати вам як депутат і просто як людина за те,
що своїм прикладом ви допомагаєте змінюватись іншим. Якщо,
дивлячись на ваші чисті, охайні
двори і вулиці, на вашу віддану
працю, хоч одне село в Україні
візьме з вас приклад, ми дійсно
зможемо досягти того європейського рівня життя, до якого так
прагнемо.
Семен Григорович закликав
кожного не мовчати про свої проблеми, їх треба озвучувати і разом
вирішувати. Адже так в Україні повелося, що в біді ми не лишаємо
один одного. Він запевнив, що
готовий підтримати кожного, хто
звернеться за допомогою. Тож,
якщо ви пишете цьому депутату,
– будьте певні жоден лист Семен
Григорович не залишить без уваги. Можливо комусь це видасться
дивним, та людська вдячність говорить сама за себе. Мало кого
з депутатів люди безкорисливо
запрошують розділити свою радість.
Усіх присутніх вітали жителі
села, яких Бог не обділив талантами. У залі панувала домашня
тепла атмосфера, усіх пригощали святковим короваєм. А потім
яблунівцям подарували справжній сюрприз – на сцені з’явився
український театр пісні «Славія».
Молоді хлопці і дівчата з колективу
також приїхали вітати Яблунівку та
її мешканців…
І покотилася по селу дзвінка, весела українська пісня. Всі
присутні в залі підспівували артистам, виходили на сцену і виступали разом з ними. І нехай за
вікном сільського клубу швидко
стемніло, а осінній вітер нагадав
про наближення холодів, того дня
в Яблунівці було затишно і тепло.
Усіх зігрівали щирі посмішки людей, які, не зважаючи на всі негаразди є лакмусовим папірцем
простого людського щастя.
Ольга Черкаська.
На світлині – депутат районної
ради Семен Григорович Ханін під
час однієї з зустрічей з сільською
головою К.І.Макій та активом
села веде мову про необхідність
вишукування додаткових ресурсів громади для подальшого
розвитку Яблунівки, наповнення
місцевого бюджету, вирішення
наболілих питань.

Є ДНА Є

нальної спілки краєзнавців України Євген
Букет, котрі подякували за плідну роботу
і творчий внесок в культурну скарбницю
рідного краю. Грамоти й подарунки юним
і вже відомим в літературних колах авто-

В презентації взяли участь також і гості з міста Ірпеня: члени літературної студії
«Дебют», яку очолює поет Володимир
Симоненко, голова культурологічного товариства імені Дмитра Паламарчука – ві-

рам від районної організації Партії регіонів вручив заступник голови організації
Олександр Підорін.

домого поета і перекладача – Олександр
Єрмаков, директор Ірпінського краєзнавчого музею Анатолій Зборовський, член

співали
серце і
душа

Нова будівля Небилицького сільського клубу
днями радо зустрічала гостей – учасників кущового
огляду художньої самодіяльності. Цьогоріч завітало сюди чимало колективів з Червоної Слободи,
Мар’янівки, Юрова, Великого Карашина, Рожева,
Завалівки, Липівки, Небилиці, Борівки, Королівки,
Комарівки, Ніжилович.
В фойє, обладнаному
під українську світлицю, метушились учасники огляду:
хтось зустрівся зі знайомими, хтось знайомився, дехто репетирував. Усі були у
вишиванках, чепурні. Цей
огляд був своєрідним святом. Та навіть таке відчуття
святковості не зменшувало
переживань й побоювань
перед виступом.
У ошатній залі, затишній та теплій, не було жодного вільного місця. На
звітний концерт прийшли
подивитись місцеві жителі
й гості села.
Багато талановитої молоді вперше виступили перед
журі на цьому огляді: солісти
з Карашина, танцювальні колективи зі Слободи й Борівки,
новий юнацький ансамбль
«Ясени» з Мар’янівки. Були
й «старожили» - представники Ніжиловицького клубу, які
вкотре зачарували своїм співом. А в таку сонячну днину,
яка тоді видалась, душа підносилась десь високо в небо
й пливла з тим співом над
землею. На високому рівні
виступив чоловічий співочий
колектив сіл Комарівки й Королівки «Здоровенькі були!»,
народні пісні в їх виконанні не
залишили байдужим жодне
жіноче серце.
Всі учасники достойно
показали рівень своєї підготовки.
Тепер залишилось дочекатись результатів огляду, які невдовзі вирішать,
таланти якого села показали себе найкраще і отримають можливість виступити
на сцені районного будинку культури на заключному
концерті.
Галина РОГОВА.

СЛОВО ”

конгресу літераторів Приірпіння Вікторія
Козак. Вони представили глядачам свої
поетичні твори і авторські пісні.
З великим задоволенням присутні в
залі слухали поезії голови районної організації «Конгрес Літераторів України» Паші
Гран, Світлани Ходаківської, Олександра
Бойка, Галини Герасименко, Діни Нетреби,
Миколи Криндача, Людмили Поливач, Бориса Шульги, Вікторії Мкртчан, Анни Сопленко, Василя Параки і наймолодшого
учасника поета-початківця третьокласника
з Макарівського ліцею Богдана Зіновия.
В котре порадували своєю творчістю
відомі всім поет і композитор Анатолій
Дем’янчук та керівник студії авторської
пісні ЦТДЮ Франц Пірнач.
Непомітно сплинув час чудової зустрічі з прекрасним світом поезії і музики,
який подарували нам талановиті люди,
закохані в рідну мову, в життя, свій край,
і які щедро діляться з нами своїм душевним багатством, вилитим в щирі слова,
що дійсно об’єднують людей на високодуховному рівні нашого буття. Адже, як
сказав поет Микола Криндач:
Рікою час у вічність десь впадає.
Мить фіксувати – то душі потреба.
Здобутки тим Всевишній посилає,
Хто дивиться в блакить високу неба…
Тетяна ЯСИНЕЦЬКА,
кор. “М.в.“.
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16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку

Вісті з сіл

надають сучасні послуги зв’язку

перший
День села

Останнім часом праця зв’язківців набуває
особливого значення у розвитку телекомунікаційних мереж. Саме галузь зв’язку сьогодні
відіграє першочергову роль у наданні сучасних
послуг зв’язку мешканцям сіл та селищ нашого
району
У Макарові цех телекомунікаційних послуг
№21 ПАТ „Укртелеком” створений 1 квітня
2009 року шляхом структурної реорганізації філії. Він надає споживачам такі послуги:

фіксований та мобільний телефонний зв’язок
Utel, комутований та широкосмуговий Інтернет за технологією ADSL та G.SHDSL, передача даних framerelari, телеграфний та
факсимільний зв’язки, проводове мовлення,
послуги таксофонів. Тут можна оплатити за
послуги електрозв’язку. Процес їх прийому повністю автоматизований. У відділеннях
електрозв’язку працюють автоматизовані переговорні пункти для надання міжміських та
міжнародних розмов.
У районній мережі
телефонного зв’язку
працює 3 міських та
31 сільська АТС, загальною монтованою

ємністю близько 8,5 тис. номерів. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку міської
та сільської мережі близько 7,5 тис.абонентів.
Колектив пишається і тим, що галузь зв’язку
відіграє сьогодні першочергову роль з надання
якісних, сучасних послуг зв’язку нашим громадянам, мешканцям сіл, та селищ району, а національний оператор зв’язку – “Укртелеком” є
найпотужнішим оператором в Україні.
Фото Марини ІЛЬЧЕНКО.
На світлинах: інженер електрозв’язку з
30-річним стажем Василь Волощенко, електромонтер Валентин Онищенко – обслуговує
більше 900 абонентів фіксованого телефонного зв’язку.

Цьогоріч в Забуянні започаткували проведення
Дня села, яке вони відзначили у вересні. На святкування запросили сусідів.
Після концерту та танців
для гостей та жителів села
небо осяяв святковий феєрверк. Місцеві жителі
сподіваються, що це стане
доброю традицією.

провели
суботники
Центр села – це його
окраса. Працівники Борівської сільської ради
разом з працівниками
будинку культури, бібліотеки, школи днями тут
провели суботник. Всі
гуртом загрібали опале з
дерев листя, впорядкували клумби.
За сприяння депутата
районної ради Юрія Дорошенка у Строївці та Садках (Борівська сільська
рада) огороджено території кладовищ залізобетонними тинами та встановлено ковані ворота.
Місцеві жителі прибрали
на кладовищах, вирізали
сухостійні дерева.
Інф. “М.в.“.

на осінньому полі

м о р о зи к у к у р у д з і н е с т р а ш н і
Днями приступили до збирання кукурудзи комбайнери
ТОВ «Агрофірма «Київська». Нею у господарстві засіяно 650
гектарів.
- Це невелике поле поблизу Пашківки, понад десять гектарів, є й більші - 220 гектарів, - розповідає агроном Володимир
Шиянов. – Звичайно, будемо намагатися швидше закінчити збір
кукурудзи. Працюємо з сьомої години ранку до темна. Головне,
щоб снігу багато не випало. А морози кукурудзі не страшні. Добре, навіть, щоб вона вистоялась.
- А ще головне, аби машини вчасно під’їжджали по зерно,
щоб робота не затримувалась та техніка не простоювала. В комбайнах у бункерах збирається 6 тонн зерна. Це нам виходить
ходка в один бік,- розповідає комбайнер Володимир Булах.
До розмови приєднується другий комбайнер Олексій Воробей:
- Загалом працювати можна. В наших комбайнах тепло,
комфортно. Все комп’ютеризовано. Техніка німецька, порівняно нова. Ось моєму «залізному коневі» дев’ять років, жатка, щоправда новіша, але ж працюють. Головне, щоб справні
були... і подовше. Краще такою технікою працювати в сонячну
суху погоду, або щоб морозець був. Тоді коситься краще. А в
дощ чи ось таку незрозумілу, перехідну погоду – тяжче. Трава
й бруд забиває жатки. Доводиться зупинятись, чистити.
Докосять механізатори кукурудзу, землю передискують та
виорють, й буде готовий лан до наступної весняної обробки.
На фото: комбайнер Олексій Воробей.
Галина ОНІЩУК,
кор. “М.в.“.

Мовою цифр
За даними Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
станом на 1 жовтня 2011 сільськогосподарськими підприємствами району на
площі 6,7 тис. га завершено збирання зернових та зернобобових культур, що
складає 100% до площ, посіяних під урожай 2011 року. Валовий збір зерна
склав 13,4 тис. тонн, що на 27,6% більше, ніж у 2010 році.
Порівняно з минулим роком спостерігається збільшення урожайності зернових та зернобобових культур: середня врожайність становить 20 ц/ га, що
на 12,4% більше ніж торік.
Тривають роботи по збору нетрадиційних для зони Полісся сільськогосподарських культур, а саме: соняшника та кукурудзи на зерно.
Станом на 1 жовтня соняшник зібрано на площі 439 га, що складає 82% до
прогнозу, середня врожайність - 16 ц/га. Кукурудза на зерно зібрана з площі
1500 га, що становить 16 % до плану, середня врожайність - 60 ц/га.
Для забезпечення доброї перезимівлі озимих культур була проведена, як
того вимагає технологія, підготовка ґрунту під посів озимих культур на площі
4000 га, що становить 105 % до прогнозу. Вживаються заходи з завезення мінеральних добрив. За станом на 1.10.2011 посіяно 2800 га озимих, що становить 74 % до прогнозу, з них 1600 га озимої пшениці, на площі 240 га посіяно
озимий ріпак.
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Головне
гроші
наперед

Пам’ятаєте як казав Бендер:
чи вранці , чи ввечері стільці , але
головне гроші наперед. Саме за таким принципом наразі діють працівники ЗАТ «АЕС Київобленерго» Макарівський РП.
Я днями отримала повідомлення про необхідність сплатити
рахунки за електроенергію. Зазначена сума дещо збентежила, бо була завелика. Вчитавшись, зрозуміла, що з мене
беруть наперед більш, ніж 100 гривень. Як було написано
внизу рахунку дрібненьким шрифтом - це пропонований
плановий платіж і відповідно рекомендована сума до сплати. Тобто, ще ненадані послуги мені пропонували оплатити.
У мене є лічильник електроенергії. Щомісяця плачу за
електроенергію до копійки і вчасно. Боргів не маю. Чому
ж я маю платити наперед, куди підуть ці гроші? Це все
рівно, що в магазині потребували з мене заплатити за
хліб, який я куплю в наступному місяці. Сміх та й годі.
Я не маю економічної освіти, щоб розібратися в хитромудрості такої ідеї . Мені вже за 80 років. І хтозна, що буде
через місяць. Тому платити наперед я не збираюся і раджу
всім добре подумати перш, ніж це робити.
Марія Науменко,
смт Макарів.

Огорожу
продовжують ламати
Нещодавно в районній газеті були вміщені світлини, на
яких було видно, як хтось потрощив секції залізобетонної
огорожі у Макарові біля річки Здвиж. Селищний голова звертався до громади допомогти знайти «винуватців-варварів».
Однак, «затишшя» тривало недовго. Минулого понеділка вранці, йдучи на роботу, помічаю, що на землі знову
лежать потрощені секції. Можливо «силач-варвар» вирішив завершити розпочату справу – продовжує ламати
залишки огорожі або у нього з’явилися послідовники…
Цікаво, що будуть ламати «силачі», коли закінчаться секції? Невже розпочнуть викопувати бетонні
стовпчики…
Спіймали б їх та змусили за власні кошти відновити огорожу, і це було б справедливо. А ще думаю, варто
було б направити їх енергію у потрібне русло (наприклад,
перекопати город одинокій людині похилого віку), можливо тоді вони навчаться цінувати людську працю.
Катерина ОМЕЛЬЧЕНКО.
смт Макарів.

Калюжний дощ
Настала осінь. Тож не дивно, що за вікном дощить і на
проїжджій частині - калюжі. Коли навчалася водити автомобіль, вчитель завжди наголошував, що потрібно пригальмовувати в таких місцях. Це я добре запам’ятала.
Нині на роботу ходжу пішки. І не раз траплялися випадки, коли на шаленій швидкості нісся автомобіль, і «стіна»
калюжної води падала передімною. Якби цих водіїв хтось
облив “калюжним дощем“, можливо тоді б вони пригальмували біля калюж чи об’їжджали їх і пішоходи не потрапляли б у подібні ситуації .
Ольга Роот.
смт Макарів.
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На теми моралі
Тільки нині дізналися, що в країні “розвинутого соціалізму” мешкало
20 мільйонів потенційних алкоголіків,
а кількість дітей, народжених від них
з психічними та фізичними вадами,
становила 120 тисяч щорічно. Тодішня партійна знать приховувала оці
разючі дані, як і те, що буцімто в нас
не було жіночого алкоголізму. Тепер
відомо, що серед 16 чоловіків, котрі
перебували на обліку в наркологічних диспансерах, було 5-6 жінок.
З розпадом імперії алкоголізм
не зник, а став ще живучішим, і нам,
мовби скринька Пандори, дістався у
спадок. Оцю естафету сприйняли з певною вірою, гадаючи:
тепер нам, самостійникам, не лише
стане легко жити, а й
пити. Й допилися до
лихої немочі: щорічно алкоголь вбиває 400 тисяч українців віком до 35
років, та ще 7 мільйонів перебувають
у пазурах “зеленого змія”...
Сумна картина. З 1917 року
до 1937 року у 250 разів збільшили випуск алкогольних сурогатів. У
1988 р., звітуючи перед ЦК КПРС,
В.Щербицький жалівся, що через
невиконання плану продажу виногорілчаних виробів бюджет республіки не отримав 506 мільйонів
карбованців. А за один рік горбачовської антиалкогольної кампанії
попит на парфумерні та косметичні
вироби, що містить спирт, зріс з 5 до
50 відсотків.
Алкоголь був головним джерелом
держбюджету, нині на муках і горі
народному наживаються горілчані
магнати. Щорік наші обездолені витрачають 11 мільярдів гривень на
купівлю горілчаних виробів. Хоч насправді, то п’ємо не горілку, а розведений водою спирт, під різними спокусливими етикетками на пляшках.
Тому швидко спиваємося, чахнемо і
гинемо, залишаючи на муки своє потомство. Як свідчать психіатри, розвиток багатьох 16-річних підлітків дорівнює 7-9 літнім.
Нещасні - кого заплутав алкоголь. Вони відчувають це, їм болить,
борсаються, напружуються, а вибратися з підступних тенет не можуть. І
рук помочі не бачать. Навпаки, створюються в суспільстві такі умови, аби
вони спивалися і страждали. Через
соціальну напругу люди легко ламаються.
Людей підштовхують дивитися на
білий світ крізь прозоре скло пляш-

ки з дурманом. На кожного українця
припадає 1/2 книги і 12 літрів отруйного пійла. В багатьох селах не працюють бібліотеки, клуби, руйнуються
культурноосвітні заклади, закриваються школи, “оптимізують” лікарні,
зате розширюються і безперебійно
працюють “генделики”, “забігайлівки”, неодмінно з “біленькою” та пивом “моєї батьківщини”, як знаком
безпробудного пияцтва.
Здається, що гіршого не може й
бути. На фоні морального занепаду
і духовної пітьми люди так опустилися, що вже нічим не дорожать. Се-

дися” тисячі селян врятувалися від
алкогольного пекла. Не маючи прибутків, сотні корчм, шинків припинили своє існування. У такий спосіб
Йосиф Сембратович вберіг селян від
остаточного занепаду та розору, але
не довів свою справу до кінця. Шляхта, магнати-землевласники та орендарі доносами, намовами та судами
змусили його зректися митрополитного сану.
Хто ж стане на захист нашого народу? Де ви, одухотворені подвижники і праведники? Прийдіть - не
вагайтеся! Бо алкоголізм - голгофа
української
нації.
Він, немов омела,
врісся в наше буття,
калічить, виснажує
розум і душі. Людина геть змаліла. А
наступ іде, не лише
на фізичне, а й духовне здоров’я нації. Глобалізаційні процеси насаджують космополітизм, паралізують дух і
волю індивідуума, спотворюють його
обличчя, інформаційна зараза, яка
просочується з усіх світових щілин
та шпарин, окурює людство димом
аморальності, лишає змоги побути зі
своїми думками, мріями, чи в парі з
мудрою книгою... Світ буття повільно, але перевертається.
За даними ВОЗ українська молодь тримає першість у споживанні
пекельної трутизни. Підлітковий алкоголізм набуває загрозливих масштабів. 40 відсотків школярів - старших і молодших класів - для “підняття
настрою” вживають спиртні напої.
Куди ж завіявся дитячий природний
настрій? Дев’ятилітня дівчина, звівши перед батьками до неба руки,
розпачливо вигукнула: “Я вас усіх
ненавиджу!” Це голос прозріння! А
кого він збентежив? Світ глухий і безмовний, а те, що нині відбувається в
молодіжному середовищі, схоже на
Содом і Гоморру...
Мудрі радили: “У вине не мужайся, многих бо погубило вино.” Ми
знехтували оцю пораду. Ситі й багаті
теж попивають вино, але втім бачать
радість життя, а скривджені топлять у
ньому своє горе і гинуть самі. А вихор
алкогольний гуде, вирує над Україною. Коли сприйняти серцем, що 400
тисяч молодих життів забирає морок
пияцтва, то життя наше перетворюється на вічний траур і незгойний
біль. Люди, отверезімось, не будьмо
самогубцями!
Іван Захарченко,
с. Ситняки.

АЛКОГОЛЬНИЙ МОЛОХ
ШМАТУЄ УКРАЇНУ
ред світових країн ми серед перших
за алкоголем, наркоманією, ВІЛзахворюваннями, туберкульозом та
іншими недугами.
Якщо не станеться змін у житті,
Україно - ти згинеш! 7 мільйонів твого люду заполонив “зелений змій”…
Число згублених алкоголем життів - жахає! І це не тимчасове явище.
Корінь зла глибокий, а жертви “зеленого змія” множаться катастрофічно.
Такого лиха зазнала Галичина, коли в
1848 р. звільнили селян від панщини.
Відчувши волю - вони розпилися, занепали фізично й матеріально. Тоді
загальний дохід селян становив 110
мільйонів римських, з яких 54 вони
витрачали на спиртні напої. У Галичині було майже 25 тисяч шинків.
Даючи хліборобам шинкарі горілку
в кредит, а потім за борги, відбирали у них ґрунти й перепродували. На
кожну людину припадало 26 літрів
пекельної отрути, яка 23237 селянських господарств загнала в боргову
яму. Пияцтво довело галицьке село
до краху й зубожіння.
Та церква й духівництво на чолі
високодостойного митрополита Йосифа Сембратовича взялися викорінювати пияцтво. У своїх зверненнях
до народу “О великім достоїнстве
чоловіка”, “О братствах тверезості”, з посиланням на “Святе Письмо”
митрополит заохочував духівництво
до боротьби проти споювання народу. Виголошуючи проповіді про
шкоду пияцтва, священики у селах і
містечках створювали “Братства тверезості”, де кожен братчик складав
присягу, що не вживатиме алкоголь.
Під гаслом “молися, тверезися, тру-

ЛИСТОПАД СПОРТИВНИЙ
спортсменів залишилось і в уболівальників, і в ну, вольову гру,
команди
самих учасників турніру. Не малу роль зіграв у адже
цьому й голова районного ФСТ «Колос» Анато- були рівносильні.
лій Проценко, котрий взяв на себе організацію Та переможцями
стали бишівчани з
суддівства ігор.
Майже одночасно із турніром з міні-футболу рахунком 2:1 (дизгідно з календарним планом спортивних зма- віться таблицю).
Щодо суддівгань відділу освіти райдержадміністрації відбулися змагання з волейболу на першість ства, то вже кільвідділу освіти серед учениць 9 – 11 класів. З ка років підряд
23 шкіл участь взяли 16. За регламентом зма- вчителі, котрі сугань шкільні команди були поділені на дві гру- проводжуюють команди на змагання, до нього
пи: перша проводила відбіркові ігри на базі не залучаються. Це викликано справедливою
районної ДЮСШ, друга – в спортзалі Макарів- потребою команд приділити більше часу організаційним питанням ігор. Тому на суддівство
ського ліцею.
В фінальну частину змагань з першої групи районним відділом освіти запрошуються незавийшли спортсмени з Королівської та Бишів- лежні фахівці. Так було й нині. Цю роботу з успіської шкіл. Спортсменки з Копилова і ліцеїстки хом виконали голова районного ФСТ «Колос»
стали переможцями в своїй групі. Боротьбу за Анатолій Проценко та член збірної команди Китретє місце продовжили команди з Королівки ївської області з волейболу Анатолій Чупріянов.
та Макарова, які отримали ігровий результат
Тетяна зданевич.
відповідно 2:0.
В змаганні за
перше
місце зуволейбол
стрілися
спортсІІ група
Відбіркові матчі
мени Бишівської та
Грузьке – Копилів 0:2
І група
Копилівської шкіл.
Забуяння – Макарівський ліцей 0:2
Вони показали на- Мар’янівка – Андріївка 2:0
пружену, видовищ- Лишня – Королівка 0:2
Півфінальні матчі
Бишів – Червона Слобода 2:0
І група
Макарівська гімназія – Ніжиловичі 0:2
Королівка – Бишів 0:2
ІІ група
М’ячі Очки Місце
ІІ група
Колонщина – Грузьке
0:2
Макарівський ліцей – Копилів 0:2
Копилів – Мотижин
2:0
21:5
12
I
Забуяння – Ситняки
2:0
Пашківка – Макарівський ліцей 1:2
Матч за ІІІ місце
17:11
6
II
Чвертьфінальні матчі
Королівка – Макарівський ліцей 2:0
10:16
6
III
І група
8:20
3
IV
Мар’янівка – Королівка 1:2
Матч за І місце
Бишів – Ніжиловичі 2:0
Бишів – Копилів 2:1
10:14
3
V

Спортивне життя району в першій декаді листопада ознаменував розіграш кубку з
міні-футболу Макарівського селищного голови
Олександра Іващенка. Цього разу виступили
команди, гравці яких постійно беруть участь в
спортивних змаганнях району і запрошені. Макарів представляли «Авангард», «Багратіон» і
«Фенікс», з Києва – команда «Ельдорадо» та
студенти з Макарівського медичного училища.
Турнір проходив за коловою системою:
кожна команда зіграла по чотири гри. Перемогу виборов «Фенікс» у складі Романа Головатюка, Максима Шовкуна, Павла Тарасенка,
Олександра Кузьменка, Ігоря Ящука, Романа
Підоріна, Максима Мороза та Андрія Лаговського. На друге місце вийшли разом за однаковою кількістю очок «Авангард» і київський
«Ельдорадо». Щоб в кінцевому результаті визначити переможця, вирішальною була їх особиста зустріч: макарівська команда посіла друге місце, а гості – третє.
Спортсмени з медичного училища вийшли
на четверте місце, а замкнув турнірну таблицю
«Багратіон» (дивіться таблицю).
Команда-чемпіон та призери були нагороджені кубком і м‘ячами для гри в міні-футбол, а
гравці – медалями відповідних ступенів.
Це був перший розіграш кубку і пройшов він
на високому рівні. Приємне враження від гри

міні-футбол
№
1
2
3
4
5

Назва
команди
Фенікс
Авангард
Ельдорадо
ММУ
Багратіон

Ігри
4
4
4
4
4

Перемоги
4
2
2
1
1

Програші
2
2
3
3

зверніть увагу

ГРИП ЗНОВУ В
ГОСТІ ДО НАС...
Його епідемія в Україні
очікується до кінця листопада. На жаль, кампанія з
вакцинації від грипу розвивається дуже мляво. Всього 0,1 відсотка населення
зробили щеплення - це
45,2 тисячі чоловік, повідомляє СЕС. У свою чергу,
МОЗ організувало телефонну лінію “антигрип” для
надання консультативної
допомоги хворим людям.

ЯКЩО ШТАМИ
ОБ’ЄДНАЮТЬСЯ?
Дослідники із США виявили рідкісне явище, при
якому віруси грипу в організмі хворого можуть належати до двох різних штамів.
Особливу тривогу медиків
викликає потенційна можливість рекомбінації за
участю вірусу пташиного
грипу H5N1, що призводить
до високої смертності. Він
практично не передається від людини до людини,
однак тісне “спілкування”
його, наприклад, із вірусом
сезонного грипу може призвести до появи штаму, що
легко розповсюджується
серед людей.Така рекомбінація може становити величезну загрозу для всього
людства, застерігає співавтор дослідження професор
Патрік Блер.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
субота, 12 листопада
ут-1

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.
13.00 Погода.
13.10 Х/ф “Сорок перший”.
14.40 Зелений коридор.
14.55 Формула-1. Гран-прi ОАЕ.
Квалiфiкацiя.
16.25 Країна якостi.
17.00 Феєрiя мандрiв.
17.25 В гостях у Д. Гордона.
18.25 Свiт атома.
18.45 Золотий гусак.
19.15 Концерт О. Пєскова.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Слов`янський базар.
Танцюємо до ранку.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.

23.45 Золота осiнь М. Поплавського.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
2.15 ТелеАкадемiя.
2.20 Х/ф “Товстуни”. (2 к.).
4.10 ТелеАкадемiя.
4.35 Д/ф “Таємницi київської
шоколадки”.
5.00 “Надвечiр`я”.
5.30 Околиця.

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”.
13.00 “Чотири весiлля”.
14.10 Комедiя “Цiпочка”.
16.00 “Мама в законi”.
17.05 Т/с “Iнтерни”.
17.30 “Велика рiзниця поукраїнському”.

* * *
ут-1

21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
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 Д/ф “Японiя. Iмператор i
армiя”.
3.50 Д/ф “Таємницi київської
шоколадки”.
4.20 Х/ф “Доля людини”.

1+1

6.00 Комедiя “Пан Гав-Гав”.
7.35 М/ф.
8.00 “Холостячки. Нове кохання”.
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”.

понеділок, 14 листопада
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.40 Битва нацiй.
10.55 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.30 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.05 Х/ф “Сорок перший”.
14.35 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Iванове дитинство”.
17.20 Т/с “Пригоди мага”.
19.05 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.25 Атака магiї.
19.55 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.
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 “Смiх до коликiв у рiк Кролика”.

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.
2.25 Х/ф “Вiскi з горiлкою”.
(2 к.).
4.00 На добранiч, дiти.
4.20 Х/ф “Iванове дитинство”.

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, 2.10
“ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
10.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.50,17.20 “Шiсть кадрiв”.
12.15,2.25 Комедiя “Я - не я”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
18.35 “Не бреши менi 2”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Холостячки. Нове
кохання”.

вівторок, 15 листопада
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 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.
12.30 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.05 Книга.ua.
13.25 Х/ф “Пострiл у спину”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Пiдранки”.
17.20 Т/с “Пригоди мага”.
19.00 Про головне.
19.40 До 60-рiччя українського
телебачення. Тарапунька
i Штепсель. “Хвилюйтесь,
будь ласка”.
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.

інтер

5.00 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
7.40 “Формула кохання”.
8.40 “Мiстечко 2011”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.15 “Найрозумнiший”.
13.10 Д/ф “Гурченко. По той бiк
Карнавалу”.
14.15 “Бенефiс Л. Гурченко”.
15.40 “Голосящий КiВiН”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал”.
22.25 “Розбiр польотiв”.
23.25 Х/ф “Iноземець”. (2 к.).
1.25 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Знак якостi”.
2.40 Х/ф “Римська iмперiя:
Серпень”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.10 Х/ф “Єдина”.
9.10 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
12.00 Гола красуня.
13.00 Х/ф “Люблю 9 березня!”
14.45 Т/с “Дорожнiй патруль 10”.
16.40 Т/с “Вийшов їжачок з туману”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Вийшов їжачок з туману”.
21.20 “Хто хоче замiж за мого сина?”
23.00 “Замiж за мого сина”.
0.00 Х/ф “Лiсовик 2”.
2.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
4.00 Х/ф “Єдина”.
5.35 Срiбний апельсин.

ICTV

4.15 Факти.
4.45 Козирне життя.
5.10 Битва нацiй.
6.20 Х/ф “Прибулець”.
8.35 ОлiмпiЛяпи.
9.00 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
10.00 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55 Х/ф “Нестримнi”.
14.30 Останнiй герой.
15.40 Стоп-10.

16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Самозванцi.
20.00 Х/ф “Ромео повинен померти”. (2 к.).
22.30 Наша Russia.
23.15 Наша Russia.
23.50 Х/ф “Мла”. (2 к.).
2.05 Х/ф “Пiд пiдозрою”. (2 к.).
3.40 Х/ф “Той, що бiжить за
вiтром”. (2 к.).

стб

5.10 М/ф “Пригоди Буратiно”.
6.15 Х/ф “Йшов четвертий рiк
вiйни”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.45 “Зваженi i щасливi”.
13.55 “Танцюють всi! 4”.
17.00 Х/ф “Iван Васильович
змiнює професiю”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
22.05 “ВусоЛапоХвiст”.
23.15 “Х-фактор. Революцiя.
Пiдсумки голосування”.
0.45 “ВусоЛапоХвiст”.
1.45 Х/ф “Формула кохання”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

неділя, 13 листопада
6.00 Ранкова молитва.
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 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Шеф-кухар країни.
11.20 Кумири i кумирчики.
11.55 Караоке для дорослих.
12.35 Атака магiї.
13.20 Х/ф “Дорогою цiною”.
14.55 Формула-1. Гран-прi ОАЕ.
17.05 Маю честь запросити.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.45 Золотий гусак.
19.15 Слов`янський базар.
Танцюємо до ранку.
20.40 Офiцiйна хронiка.
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.

18.30 Х/ф “Найкращий друг сiм`ї”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Найкращий друг сiм`ї”.
22.40 Х/ф “Перевiзник 2”. (2 к.).
0.10 Х/ф “Незнайомець”. (2 к.).
1.40 Х/ф “Ключi вiд спальнi”.
3.50 “Грошi”.
4.40 “Екстрасенси проти вчених”.
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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.
2.25 Х/ф “Молоко скорботи”.
(2 к.).
4.00 На добранiч, дiти.
4.20 Х/ф “Пiдранки”.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.35,2.25
“ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.00,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
10.55,18.35 “Не бреши менi 2”.
11.50,5.55 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Таблетки
вiд усiх хвороб”.
13.45 Т/с “Любити Анну”.
14.40 “Мiй зможе”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

14.00 “Смакуємо”.
14.25 “Я так живу”.
15.00 “Мама в законi”.
16.00 Х/ф “Найкращий друг сiм`ї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.15 “10 крокiв до кохання”.
23.10 “Свiтське життя”.
0.10 “ТСН”.
0.55 Х/ф “Коханець”. (2 к.).
2.45 “Я так живу”.
3.10 Т/с “Незвичайна сiм`я”.
4.35 Х/ф “Ключi вiд спальнi”.

інтер

4.10 Т/с “Московський дворик”.
5.50 “Найрозумнiший”.
7.25 М/с “Вiнкс”.
8.25 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”.
11.30 “Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
12.30 Д/ф “Як зберегти любов”.
13.40 Х/ф “Бажання”.
22.25 “Iлюзiя безпеки. Таблетки
вiд усiх хвороб”.
23.25 “Tkachenko.ua”.
0.25 Мелодрама “Коханець”.
(2 к.).
5.45 “Чесно”.

інтер

5.20 Х/ф “Цiна божевiлля”.
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 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Канiвським”.
13.35 “Судовi справи”.
14.30 Х/ф “В твоїх очах”.
16.20 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Шлюб за заповiтом 2:
Повернення Сандри”.
23.55 “Позаочi”.
0.55 Х/ф “Бажання”.
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Д/с “Мiста пiдземного свiту”.
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.35 “Грошi”.
23.55 Бойовик “Червоний слiд”.
(3 к.).
1.35 Т/с “Любити Анну”.
3.10 Т/с “Новини”.
3.55 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
4.40 “Мiй зможе”.

інтер

5.30 Т/с “Летючий загiн”.
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 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Канiвським”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.15 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Летючий загiн”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00,3.05 “Подробицi”.
20.50 Футбол. Збiрна України збiрна Австрiї.
23.10 Д/с “Моя країна”.
23.35 Д/ф “Ельдар Рязанов.
Жiночi iсторiї”.

16.05 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 Х/ф “В твоїх очах”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
23.35 Д/ф “Таємницi життя
сiамських близнят”.
1.40 “Подробицi тижня”.
2.30 Х/ф “Римська iмперiя: Серпень”.
4.20 Х/ф “Територiя Аппачiв”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Х/ф “Лiсовик 2”.
9.15 Ласкаво просимо.
10.15 “Хто хоче замiж за мого сина?”
12.00 “Замiж за мого сина”.
13.00 Щиросерде зiзнання.
13.25 Т/с “Вийшов їжачок з туману”.
18.00 Т/с “Випадковий свiдок”.
19.00,3.30 Подiї тижня.
19.30 Т/с “Випадковий свiдок”.
21.30 “Хвилина на перемогу”.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.55 Т/с “Втеча”. (2 к.).
1.50 Х/ф “Люблю 9 березня!”
3.10 Щиросерде зiзнання.
4.00 Х/ф “Митниця”.
5.10 Срiбний апельсин.
3.55 “Формула кохання”.
5.00 Д/ф “Останнiй дубль.
Євгенiй Урбанський”.

ТРК «Україна»

6.00 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”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
10.00,21.15 Т/с “Вендета поросiйськи”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 10”.
13.00 “Хай говорять. Бiля
Вiчного вогню”.
15.35,2.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
22.15 Х/ф “Скарб Амазонки”. (2 к.).
0.20 Х/ф “Туман”. (3 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок 3”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення правда”.

ICTV

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
0.35 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
3.35 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
3.40 Д/ф “Мiста пiдземного свiту”.
4.40 Д/ф “Привiт вiд Коби”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 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”.
10.00,21.15 Т/с “Вендета поросiйськи”.
11.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
13.00 “Хай говорять. У п`яному чадi”.
15.35,2.30 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
23.50 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Скарб Амазонки”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок 3”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення правда”.

ICTV

5.25 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25,7.40 Дiловi факти.

ICTV

5.55 Факти.
6.10 Квартирне питання.
7.00 Анекдоти по-українськи.
7.30 ЄвроФуд-2012.
8.15 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi-Хiллз 3”.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стережися автомобiля.
13.40,19.40 Спорт.
13.45 Анекдоти по-українськи.
14.00 Х/ф “Кодекс злодiя”.
16.00 Битва нацiй.
17.40,19.45 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
20.05 Останнiй герой.
21.15 Х/ф “Брестська фортеця”.
1.10 Голi i смiшнi.
2.00 Х/ф “Той, що бiжить за
вiтром”. (2 к.).
4.05 Iнтерактив. Тижневик.
4.20 Т/с “Пiд прикриттям”.

стб

4.50 М/ф “Коник-Горбоконик”.
6.00 Х/ф “Формула кохання”.
7.40,16.10 “МастерШеф”.
6.35,9.15,13.05,19.10,0.50 Спорт.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Анекдоти по-українськи.
9.55 Т/с “Росiйський дубль”.
12.45 Факти. День.
12.55 На рiвних.
13.10 Т/с “Росiйський дубль”.
14.45 Х/ф “Брестська фортеця”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,0.55 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Морськi дияволи 5”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.10 Свобода слова.
1.55 Т/с “Герої 4”.
2.35 Факти.

стб

5.45 Т/с “Адвокат”.
6.30 “Бiзнес +”.
6.35 Т/с “Адвокат”.
7.20,14.40 “Нез`ясовно, але факт”.
8.20,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
9.20 Х/ф “Бабине лiто”.
13.40,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
15.40 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
20.10,22.40 “Феномен.
Невiдома версiя”.
6.40,9.25,12.55,19.10 Спорт.
7.50 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.35 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi Хiллз 3”.
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.20 Comedy Club.
14.20,20.10 Т/с “Морськi
дияволи 5”.
16.35 Т/с “Мент в законi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,2.10 Надзвичайнi новини.
22.30 Т/с “Таксi”.
23.00 Факти. Пiдсумок дня.
23.15 Х/ф “Пряма i явна загроза”. (2 к.).
3.05 Т/с “Герої 4”.
3.45 Факти.
4.20 Жiноча логiка.

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”.
11.50 Х/ф “Одружений холостяк”.
13.50,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.

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.
3.10 “Мобiльна скринька”.
3.25 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.55 Т/с “Ранетки”.
6.40 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Х/ф “Летiть додому”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
12.00 Топ-100.
13.20 Даєш молодь.
14.20 Х/ф “Татовi знову 17”.
16.25 Х/ф “Чарлi i шоколадна
фабрика”.
19.00 Х/ф “Хербi: божевiльнi
перегони”.
21.00 Х/ф “Практична магiя”. (2 к.).
23.00 Х/ф “Корабельпримара”. (3 к.).
0.55 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Незламний шпигун”.
2.30 Зона ночi. Культура.
2.35 Мовчазне божество.
2.50 Сон Алiни Костомарової.
3.10 Та, яка поряд.

3.25,4.25,4.35 Зона ночi.
3.30 Леопольд, або Втеча вiд волi.
3.55 Червона Земля (Terra
Vermelha).
4.30 Георгiй Нарбут. Живi
картини.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
7.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.35 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”.
Мiльйонер без чобiт.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 Х/ф “Кримiнальний квартет”.
15.00 Т/с “Павутиння”.
19.00 Т/с “Тульський-Токарєв”.
23.00 Х/ф “Дiвчина з татуюванням дракона”. (3 к.).
2.00 “Речовий доказ”.
3.10 “Правда життя”.
4.30 “Агенти впливу”.
5.50 “Уроки тiтоньки Сови”.

* * *

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”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
21.15 Х/ф “Бабине лiто”.
1.20 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
2.15 Х/ф “Собаче серце”.
4.25 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.40 Т/с “Ранетки”.
6.15 Клiпси.
6.30 Т/с “Журнал мод”.
7.40 Церква Христова.
7.55 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик Старти.
9.00 Х/ф “Татовi знову 17”.
11.00 Я - Герой!
13.10 Шоуманiя.
14.00 Info-шок.
15.05 Файна Юкрайна.
16.15 М/ф “Мадагаскар. Рiздво”.
16.40 Х/ф “Хербi: божевiльнi
перегони”.
18.55 Фабрика зiрок 4.
22.05 Хто проти блондинок?
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.00 Т/с “Адвокат”.
1.50 “Вiкна-спорт”.
2.00 “Бiзнес +”.
2.05 Х/ф “Вогнем i мечем”.
5.00 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 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”.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Фабрика зiрок 4.
12.55 Т/с “Кадети”.
13.55 М/с “Бетмен”.
14.30 М/с “Маска 2”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
20.40 Батьки i дiти.
22.40 Аферисти.
23.40 Т/с “Щасливi разом”.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Плiткарка 2”.
2.35,3.25 Зона ночi.
15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
20.10 “Весiльнi битви”.
22.40 “Правила життя. Ковбаснi
обрiзки”.
23.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.40 Т/с “Адвокат”.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 “Бiзнес +”.
2.30 Х/ф “Вогнем i мечем”.
4.15 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 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”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10,23.50 Т/с “Щасливi разом”.
10.55,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска 2”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
17.00 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55,21.45 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
20.40 Знову разом.
22.50 Новий погляд.

23.10 Х/ф “Дiвчина мого найкращого друга”. (3 к.).
1.10 Спортрепортер.
1.15 Х/ф “П`яний”. (2 к.).
3.15 Зона ночi. Культура.
3.20 Княгиня Ольга.
3.30 Таємниця любовi.
Александрiя.
3.45 Софiя - дитя любовi.
4.00 Зона ночi.

нтн

6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
7.20 Т/с “Павутиння”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Рубiновий Генацвалє.
12.00,4.45 “Агенти впливу”.
12.45 “Моя країна”.
13.05 “Найкращi бої братiв
Кличкiв”.
15.00 Т/с “Тульський-Токарєв”.
19.00 Х/ф “Убити президента”.
21.00 Х/ф “Пiсля прочитання
спалити”. (2 к.).
23.00 Х/ф “Пiдступний ворог”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Убити президента”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.50 “Правда життя”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.
2.40,3.30 Богдан Хмельницький.
4.15,4.45 Зона ночi. Культура.
4.20 Невгомонний Пантелеймон.

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Лiки останньої надiї.
9.10,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.05,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,12.35 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
13.25 Т/с “Мiй кордон”.
15.35 Х/ф “Справи Лоховського.
Привiт вiд тезки”.
16.10 Х/ф “Приморський
бульвар”.
18.30,3.50 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,3.05,5.35 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
0.20 Х/ф “Дiвчина з татуюванням
дракона”. (3 к.).
3.25 “Речовий доказ”.
4.45 “Правда життя”.
5.55 “Уроки тiтоньки Сови”.
1.10 Т/с “Плiткарка 2”.
2.35 Зона ночi.
2.40 Богдан Хмельницький.
3.40 Зона ночi. Культура.
3.45 Ах, не говорiть менi про
любов...
4.20 Зона ночi. Культура.

нтн

6.10 “Легенди бандитського Києва”.
6.35 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
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 “Мiй кордон”.
15.50 Х/ф “Зникла експедицiя”.
18.30 “Речовий доказ”. Суїцид:
смертельна гра.
19.00,21.30,0.00,2.00,5.30
“Свiдок”.
0.20 Х/ф “Пiдступний ворог”.
(2 к.).
2.25 “Речовий доказ”.
3.35 “Правда життя”.
4.30 “Агенти впливу”.
5.50 “Уроки тiтоньки Сови”.

№ 50

середа, 16 листопада
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д.Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Х/ф “Агонiя”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Парад планет”.
17.20 Т/с “Пригоди мага”.
19.10 Концерт до 60-рiччя українського телебачення.
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.
2.35 Х/ф “Гума”. (2 к.).

3.55 На добранiч, дiти.
4.10 Х/ф “Парад планет”.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.10 “ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.10,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.05,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.05,5.45 “Чесно”.
12.55 “Iлюзiя безпеки. Таємниця
Вольфа Мессiнга”.
13.45 Т/с “Любити Анну”.
14.40 “Мiй зможе”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Вiд пацанки до панянки 2”.
23.25 Х/ф “Майже як люди”.
(3 к.).
1.00 Т/с “Любити Анну”.
1.50 Т/с “Новини”.
2.40 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
(2 к.).
3.25 “Iлюзiя безпеки. Таємниця
Вольфа Мессiнга”.
4.10 Бойовик “Червоний слiд”.
(3 к.).

четвер, 17 листопада
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.40 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
13.05 Крок до зiрок. Євробачення.
13.50 Х/ф “Ємельян Пугачов”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Полювання на
лисиць”.
17.20 Т/с “Пригоди мага”.
19.05 Концерт до 60-рiччя українського телебачення.
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.
2.25 Х/ф “Французькi
цiлувальники”. (2 к.).
3.50 На добранiч, дiти.
4.05 Т/с “Особисте життя
офiцiйних осiб”. (2 к.).

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.30
“ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.05,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.00,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.00,5.55 “Чесно”.
12.55 “Iлюзiя безпеки. Чаклунська робота”.
13.45 Т/с “Любити Анну”.
14.40 “Мiй зможе”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,1.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Чотири весiлля”.
22.20 “Здивуй мене”.
23.50 Х/ф “28 днiв потому”.
(3 к.).
2.15 Т/с “Любити Анну”.

п’ятниця, 18 листопада
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Феєрiя життя.
10.00 Д/ф “Олександра Екстер”
iз циклу “Київська старовина. Свiт мистецтв”.
10.30 М/ф “Країна мрiй”.
10.45 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.30 “Надвечiр`я”.
13.00 Околиця.
13.30 Х/ф “Ємельян Пугачов”.
15.20 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф “Особливо важливе
завдання”.
18.45 Магiстраль.
19.05 Наша пiсня.
19.50 “Людотерапiя” з
А.Пальчевським.
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
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.
2.35 Д/ф “Наркоманiя
вилiковна”.
3.05 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
4.05 Т/с “Особисте життя
офiцiйних осiб”. (2 к.).
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

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. Моя прекрасна вiдьма”.
13.45 Т/с “Любити Анну”.
14.40 “Мiй зможе”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 “Велика рiзниця поукраїнському”.
21.10 Бойовик “Ханна: iдеальна
зброя”. (2 к.).

субота, 19 листопада
Ут-1

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

11 листопада 2011 р.

6.00 Ранкова молитва.
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 Х/ф “Не стрiляйте в бiлих
лебедiв”.
15.25 Феєрiя мандрiв.
15.50 Погода.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Шахтар”
(Донецьк) - “Металург”
(Донецьк).
16.45 В перервi - Зелений коридор.
17.55 Погода.
18.00 Свiт атома.
18.25 Золотий гусак.
18.55,21.40 Михайло Грицкан.
“Спiваймо, друзi, разом”.
21.00 Пiдсумки дня.
22.40 Погода.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Д/ф “Няньки дикої природи”.
0.15 Українська мрiя М. Поплавського.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
2.15 ТелеАкадемiя.
3.05 Х/ф “Регата”. (2 к.).
4.30 Д/ф “Олександра Екстер” iз
циклу “Київська старовина.
Свiт мистецтв”.
5.00 “Надвечiр`я”.
5.30 Околиця.

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”.

інтер

5.30 Т/с “Летючий загiн”.
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 “Генеральська онука”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,3.15 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Канiвським”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Летючий загiн”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Шлюб за заповiтом 2:
Повернення Сандри”.
23.55 Д/с “Секретнi територiї”.
1.00 Х/ф “Мiй чоловiк - моя
вбивця”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
3.40 Д/с “Мiста пiдземного
свiту”.
4.35 Д/ф “Чемпiони. Перемогти
через бiль”.
3.05 Т/с “Новини”.
3.50 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
(2 к.).
4.35 Х/ф “Майже як люди”. (3 к.).

інтер

5.30 Т/с “Летючий загiн”.
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 “Генеральська онука”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,3.15 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Канiвським”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Летючий загiн”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Шлюб за заповiтом 2:
Повернення Сандри”.
23.55 Д/с “Жадiбнiсть”.
1.00 Х/ф “Рятуючи обличчя”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 “ Служба Розшуку дiтей”.
3.45 Д/с “Мiста пiдземного
свiту”.
4.40 Д/ф “Магда Геббельс.
Жертвопринесення”.
23.15,1.00 Х/ф “28 тижнiв потому”. (3 к.).
2.50 Т/с “Любити Анну”.
3.40 Т/с “Новини”.
4.30 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
(2 к.).
5.15 “Iлюзiя безпеки. Таємниця
Вольфа Мессiнга”.

інтер

5.30 Т/с “Летючий загiн”.
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 “Генеральська онука”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Канiвським”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Летючий загiн”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Шлюб за заповiтом 2:
Повернення Сандри”.
22.40 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
1.25 Х/ф “Знайти Форрестера”.
3.40 “Подробицi” - “Час”.
4.10 “Знак якостi”.
ТРК «Україна»
10.30 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.55,5.00 “Екстрасенси проти вчених”.
12.50 “Шiсть кадрiв”.
13.00 “Чотири весiлля”.
14.05 Комедiя “Бригада М”.
15.40 “Мама в законi”.
16.40,2.15 Т/с “Iнтерни”.
17.40 “Велика рiзниця по-українському”.
18.35 Мелодрама “Лiки для бабусi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Лiки для бабусi”.
22.40 Мелодрама “Кам`яна
башка”. (2 к.).
0.20 Бойовик “Ханна: iдеальна
зброя”. (2 к.).
2.40 Х/ф “28 тижнiв потому”. (3 к.).
4.10 “Грошi”.

інтер

5.00 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
7.40,4.55 “Формула кохання”.
8.40 “Мiстечко-2011”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.15 “Найрозумнiший”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 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”.
11.00,21.15 Т/с “Випадковий
свiдок”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
13.00 “Хай говорять. Джуна,
дочка Бога”.
15.35,2.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
23.50 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Куленепробивний”.
(2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок 3”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення правда”.

ICTV

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

ТРК «Україна»

6.00 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”.
10.00,21.15 Т/с “Вендета поросiйськи”.
11.00 Т/с “Випадковий свiдок”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
13.00 “Хай говорять. Не ходiть,
дiти, до Африки гуляти!”
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”.
23.50 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Ед з телевiзора”.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок 3”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення правда”.

ICTV

5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.45
Спорт.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Максимум в Українi.
6.00 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”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
10.00 Т/с “Вендета поросiйськи”.
11.00 Т/с “Випадковий свiдок”.
12.00 Х/ф “Бiле полотно”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
21.15 Т/с “Ментовськi вiйни 4”.
1.00 Х/ф “Бiле полотно”.
2.40 Ласкаво просимо.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення правда. Другий сезон”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.10
Спорт.
7.45 Стоп-108.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
13.10 Д/ф “Бути секс-символом”.
14.15 “ВIА Гра. 10 рокiв”.
16.15 “КВН”. Вища лiга.
Пiвфiнал.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “День народження “Iнтера”.
23.15 “Вечiр боксу на “Iнтерi”.
С. Федченко.
1.15 Х/ф “На лiнiї вогню”.
3.25 Концерт “Павароттi i друзi”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.40 Подiї.
7.10 Х/ф “Затура: космiчна пригода”.
9.15 Т/с “Дар божий”.
12.00 Гола красуня.
13.00 Щиросерде зiзнання.
13.40 Х/ф “Реальний тато”.
15.35 Т/с “Дорожнiй патруль 11”.
17.35,19.20 Х/ф “Врятувати чоловiка”.
21.45 “Хто хоче замiж за мого сина?”
23.10 “Замiж за мого сина”.
0.10 Х/ф “Лiсовик. Продовження
iсторiї”.
2.10 Х/ф “Реальний тато”.

6.35,9.20,12.55,19.10,1.35 Спорт.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.20 Comedy Club.
14.20,20.10 Т/с “Морськi
дияволи 5”.
16.35 Т/с “Мент в законi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,1.40 Надзвичайнi новини.
22.30 Т/с “Таксi”.
23.00 Факти. Пiдсумок дня.
23.15 Х/ф “Одинак”. (2 к.).
2.35 Т/с “Герої 4”.
3.15 Факти.
3.45 Жiноча логiка.

стб

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Адвокат”.
Профiлактика.
13.00 “Весiльнi битви”.
14.50,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
20.10,22.40 “МайстерШеф”.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.20 Comedy Club.
14.20,20.10 Т/с “Морськi
дияволи 5”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,1.50 Надзвичайнi новини.
22.30 Т/с “Таксi”.
23.00 Факти. Пiдсумок дня.
23.15 Х/ф “Довгий поцiлунок на
нiч”. (2 к.).
2.40 Т/с “Герої 4”.
3.25 Факти.
3.55 Жiноча логiка.

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”.
11.55 Х/ф “Найпривабливiша i
найсимпатичнiша”.
13.50,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
15.50 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
12.45 Факти. День.
13.20 Comedy Club.
14.20 Т/с “Морськi дияволи 5”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Х/ф “Пункт призначення”.
(2 к.).
22.15 Х/ф “Пункт призначення
2”. (2 к.).
0.10 Самозванцi.
1.20 Голi i смiшнi.
2.15 Факти.
2.45 Х/ф “Довгий поцiлунок на
нiч”. (2 к.).

стб

6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф “Театр Карабаса”.
7.10 Х/ф “Знак долi”.
9.40 Х/ф “День народження
Буржуя”.
17.45,22.00 “Вiкна-Новини”.
17.55 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
пригоди Шурика”.
20.00 “Танцюють всi! 4”.
22.45 “Танцюють всi! 4”.
Пiдсумки голосування”.
0.45 “Феномен. Невiдома
версiя”.
2.30 “Вiкна-спорт”.
2.40 “Бiзнес +”.
2.45 Х/ф “Незнайомець в
дзеркалi”. (2 к.).
4.15 Нiчний ефiр.
4.00 Х/ф “Затура: космiчна пригода”.
5.35 Срiбний апельсин.

ICTV

3.55 Факти.
4.25 Козирне життя.
4.55 Битва нацiй.
6.00 Х/ф “Мiський коммандо”.
7.35 Стережися автомобiля.
8.35 ОлiмпiЛяпи.
8.55 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
9.55 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55 Х/ф “Перший удар”.
13.45 Наша Russia.
14.30 Останнiй герой.
15.40 Стоп-10.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Самозванцi.
20.00 Х/ф “Тiльки вперед!”
22.25 Наша Russia.
23.25 Х/ф “Пункт призначення”. (2 к.).
1.25 Х/ф “Школа Року”. (2 к.).
3.15 Х/ф “Мiський коммандо”.
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0.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
1.30 Т/с “Адвокат”.
3.00 “Вiкна-спорт”.
3.10 “Бiзнес +”.
3.15 Х/ф “Нiщо не вiчно”. (2 к.).
4.45 Нiчний ефiр.

3.55 Дике поле.
4.05,4.20 Зона ночi. Культура.
4.10 Тася.
4.15 Сон Алiни Костомарової.

нтн

4.25 Т/с “Ранетки”.
7.55 Молодша кухня.
Профiлактика.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска 2”.
14.50,15.00 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
17.00 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.40 Репортер.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
20.40 Ревiзор.
22.40 Зроби менi смiшно.
23.35 Т/с “Щасливi разом”.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Плiткарка 2”.
1.55 Т/с “Шина”.
2.35,3.25 Зона ночi.
2.40 Запорiзька Сiч. Витоки.
2.55 Джерела Батькiвщини.
3.10 Братiя i дружина.
3.30 У литовський час.
3.45 Козацтво: руїна.

6.10 “Легенди бандитського
Києва”.
6.35 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
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”.
13.30 Т/с “Мiй кордон”.
15.30 Х/ф “Добре сидимо!”
16.55 Х/ф “Фронт без флангiв”.
18.30 “Правда життя”. Отруйний
свiт.
19.00,21.30,0.00,2.15,5.10
“Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.20 “Легенди карного розшуку”.
2.40,3.20 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.45 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.

0.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
1.00 Т/с “Адвокат”.
2.35 “Вiкна-спорт”.
2.45 “Бiзнес +”.
2.50 Х/ф “Нiщо не вiчно”. (2 к.).
4.20 Нiчний ефiр.

3.20 Зоряна година козацтва.
3.35 З полону на волю.
3.55 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.
4.10,4.40 Зона ночi. Культура.
4.15 Обожнена.

Новий канал

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.00 М/с “Новi пригоди Скубi
Ду”.
6.40,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
9.10,23.45 Т/с “Щасливi разом”.
10.55,19.35 Т/с “Татусевi
дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска 2”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
20.40 Кухня на двох.
22.40 Мрiї збуваються.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с “Шина”.
2.45,3.50 Зона ночi.
2.50 Подорож у втрачене
минуле.

Новий канал

4.45 Т/с “Ранетки”.
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 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”.
7.30,9.00,19.00,23.40 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
10.55 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска 2”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
17.00 Т/с “Спокусливi i
вiльнi”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.00 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
20.40 Iнтуїцiя.
21.45 Х/ф “Син Маски”.
0.10 Х/ф “Дракула 2000”. (2 к.).
1.55 Т/с “Шина”.
3.20,3.55 Зона ночi.
3.25 Леопольд, або Втеча вiд
волi.
3.50 Мольфар.
4.00 Благославляю i молюся.

стб

5.25 М/ф: “Iвашка з Палацу
пiонерiв”, “Бобик в гостях у
Барбоса”, “Жив собi пес”.
6.15 Х/ф “Найпривабливiша i
найсимпатичнiша”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05,0.35 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 “Зваженi i щасливi”.
13.55 “Танцюють всi! 4”.
16.55 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
пригоди Шурика”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
22.05 “ВусоЛапоХвiст”.
23.15 “Х-фактор. Революцiя.
Пiдсумки голосування”.
1.30 Х/ф “Гараж”.
3.05 “Мобiльна скринька”.

Новий канал

6.05 Т/с “Ранетки”.
6.55 Т/с “Журнал мод”.
8.05 Х/ф “Напiвпрофi”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
12.00 Топ-100.

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
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 “Мiй кордон”.
15.35 Х/ф “Розслiдування”.
16.55 Х/ф “Фронт без флангiв”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Помста.
19.00,21.30,0.00,2.05,5.30
“Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Легенди карного розшуку”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.20 “Правда життя”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.50 “Уроки тiтоньки Сови”.
4.05 Митрополит Дмитро
Могила.
4.10 Зона ночi. Культура.
4.15 Так нiхто не любив.
4.20 Я зву тебе.
4.25 Зона ночi. Культура.

нтн

6.15 “Легенди бандитського
Києва”.
6.40 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
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 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “Мiй кордон”.
15.40 Х/ф “Фронт за лiнiєю
фронту”.
19.00,21.30,0.00,2.40,5.15
“Свiдок”.
19.20 Х/ф “Останнiй наказ
генерала”.
0.20 Х/ф “Слiпота”. (3 к.).
3.05 “Правда життя”.
3.30 “Речовий доказ”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.
13.20 Даєш молодь.
14.20 М/ф “102 далматинця”.
16.25 Х/ф “Син Маски”.
18.20 Х/ф “Мiстер Магу”.
20.15 Х/ф “Хто я?”
22.55 Х/ф “Ельф”.
0.55 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Поїзд-утiкач”. (2 к.).
2.55 Зона ночi.
3.00 ТБ про ТБ.
3.30 Цiнуйте майстрiв змолоду.
3.50 Зона ночi.

нтн

6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
7.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
11.30,1.40 “Речовий доказ”.
Суїцид: смертельна гра.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 Х/ф “Останнiй наказ генерала”.
15.00 Т/с “Павутиння”.
19.00 Т/с “Тульський-Токарєв”.
23.00 Х/ф “Дiвчина, яка грала з
вогнем”. (3 к.).
2.25 “Правда життя”.
3.45 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

”
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У лісі, в лісі темному...

Ліси України — національне багатство і належать українському народові.
Ліс — це “санітар” води й повітря; ліс відтворює ґрунти, прикрашає природу й
годує людину, забезпечує її киснем. На території Київської області землі лісового фонду становлять 405,5 тис.га, з них вкриті лісовою рослинністю - 348,7
тис. га, в тому числі зайняті лісовими культурами 228,6 тис. га. Загальна лісистість області нерівномірна, - якщо в північних районах Київського Полісся
вона складає в середньому 44%, то в південній частині – 3 - 5%, а на південному сході (Яготинський та Згурівський райони) дуже низька – 1,2-1,5%.
Контрольно-ревізійне управління в Київській області у першому кварталі цього року провело державний фінансовий аудит виконання бюджетних
програм в системі Державного комітету лісового господарства України за
2008 - 2009 роки та 9 місяців 2010 року.
Коштів на програми не вистачило...
З державного бюджету виділено 120,2
млн. грн., при плані 135,7 млн грн., що становить 88,6%. В ході аудиту досліджено використання зазначених коштів, які було спрямовано на забезпечення діяльності структур
Держкомлісгоспу, виконання Державної цільової програми „Ліси України”, інших заходів
з управління лісовим господарством за окремими бюджетними програмами та визначено
проблеми у виконанні Програми.Кошти майже
в повному обсязі використані на утримання
установ лісового господарства: на оплату праці 84,2%, а на дослідження і розробки та окремі
заходи по реалізації державних (регіональних)
програм – лише 2,4% від фінансування програми з державного бюджету.
Недоліки законодавства
Ряд недоліків у земельному законодавстві та проблемні питання земельних відносин
призводять до використання
земель лісового фонду не за
призначенням. Нормативно
неврегульовані питання щодо
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів, організації та проведення лісової сертифікації, лісовпорядкування, моніторингу
лісів, проектування, технічного приймання, обліку та оцінки
якості лісокультурних об’єктів.
Законодавче неврегулювання питання затвердження
генеральних планів призводить до відсутності генеральних планів та схем планування
територій населених пунктів,
до прийняття рішень щодо
зміни меж населених пунктів
і включення до них лісів без
погодження з постійними землекористувачами та територіальними органами лісового
господарства.
Полезахисні смуги
шукають господаря
Одним із головних завдань програми КПКВ 1901070
„Створення захисних лісових
насаджень” є створення полезахисних лісових
смуг. Але визначити рівень виконання цього завдання на час проведення аудиту не вдалося.
Тривала відсутність господаря у полезахисних
лісових смуг перетворилася у критичну проблему державного масштабу. За новим Земельним кодексом вони виключені зі складу
земель лісового фонду та віднесені до несільськогосподарських угідь земель сільськогосподарського призначення, переведені до земель запасу та мають знаходитися на балансі
сільських рад. Згідно закону про розмежування земель державної та комунальної власності
полезахисні смуги як землі запасу вважаються
комунальною власністю.
Наразі у полезахисних смуг номінально
з’явився комунальний власник, проте, господарської структури, що могла б вести догляд
та створювати нові смуги - немає. Загроза масових рубок та винищення лісосмуг вже найближчим часом може обернутися проблемою
суховіїв та піщаних бурь. Для вирішення питання статусу полезахисних смуг необхідне відповідне законодавче державне регулювання.
Було ваше – стало наше...
В області до відома постійних лісокористувачів своєчасно не доводяться (в окремих
випадках тільки через 5 і більше років) рішення,
прийняті органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, зайнятих лісами.
Це дає можливість до початку їх використання
для нелісогосподарських потреб неодноразово
змінювати власника (перепродаж ділянок).

На час проведення аудиту, без погодження
з обласним управлінням та лісовими господарствами щодо вилучення та зміни цільового призначення, місцевими органами влади надано у
постійне користування земельні лісові ділянки
загальною площею понад 390 га, в тому числі
площею понад 1 га, за рахунок земель лісових
господарств. Хоча, відповідно до ст. 149 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному
користуванні, - ріллю, багаторічні насадження,
ліси площею понад 1 гектар для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного
призначення, вилучає Кабінет Міністрів України.
Сума несплачених збитків лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню
згідно з законодавством, при цьому не сплачена
та склала щонайменше 21,6 млн. гривень.
Також, у досліджуваному періоді за рахунок земель лісогосподарського призначення,

без зміни їх цільового призначення, фізичним
та юридичним особам видано державні акти на
право власності такими земельними ділянками площею 139,4 га - для ведення особистого
селянського господарства. При цьому, фактично відбулася зміна цільового призначення
земель, однак втрати лісогосподарського виробництва у сумі 11,2 млн. грн. до держбюджету не сплачено.
Чи потрібні державі гроші за
користування лісовими ресурсами?
На території лісгоспів області розташовані
табори та бази відпочинку. В кінці 90-х років на
початку 2000 року відбулася зміна господарів
цих будівель шляхом викупу. Так як, відповідно до ст. 120 Земельного Кодексу України, до
особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право власності
на земельну ділянку, на якій вони розміщені,
без зміни її цільового призначення, у розмірах,
встановлених договором разом з будівлями, то
до господарів переходять в користування земельні ділянки, які зайняті лісом та відносяться
до території Київського обласного управління
лісового та мисливського господарства.Наприклад, на території ДП „Тетерівський лісгосп” з 1971 року на площі 14 га розташовано
будинок відпочинку облміжколгоспбуду „Лісова казка”, який у 90-х роках минулого століття
придбало об’єднання іудейських релігійних
організацій України „Махане Шува”. В їх користування також перейшла земельна лісова
ділянка площею 14 га, якою вони безоплатно
користуються до теперішнього часу.

У Поташнянському лісництві ДП „Богуславський лісгосп” державний акт на користування
землею, зайнятою лісом, площею 11,7 га виданий Київському радіозаводу у 1981 році, де
до теперішнього часу розташовано базу відпочинку „Сосновий бір”. Плата за користування
лісовою ділянкою не сплачується.
Під час проведення аудиту встановлено,
що в користуванні перебуває близько 230,4 га
земельних ділянок лісового фонду, зайнятих
стиглим лісом, плата за користування якими,
як і плата за використання лісових ресурсів,
користувачами не сплачувалась, так як у області відсутні нормативи збору за довгострокове тимчасове користування лісами. Це не
дало змоги отримати додаткові надходження
до бюджету за користування лісовими ділянками в сумі 6,5 млн. гривень.
Аудиторська група надала обласній адміністрації пропозицію встановити норматив
орендної плати за користування лісовими ресурсами, що дасть змогу отримати додаткові
надходження до бюджету щороку щонайменше в сумі 2,2 млн. грн. - лише за площі, які на
час проведення аудиту перебували у довгостроковому користуванні.
Науково-дослідної роботи - немає...
ДУ „Науково-інформаційний центр лісоуправління” створено з метою проведення
науково-дослідних, інформаційних, проектних,
виробничих робіт. Основним напрямком діяльності Центру згідно з Положенням визначено
проведення науково-дослідних робіт.
Для виконання завдань програми за КПКВ
1901060 „Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді” у період з 1січня 2008 року по
1 жовтня 2010 Центром одержано бюджетних коштів на загальну
суму 1,63 млн. грн. (в тому числі
1,56 млн. грн. – кошти загального фонду бюджету), з яких 92,4%
- на виплату заробітної плати. Під
час аудиту з’ясовано, що він не
виконує вищевказаних основних
завдань. Крім того, документи,
що підтверджували б проходження акредитації установи як
наукової, відсутні. При середньосписковій чисельності працівників ДУ „НІЦЛ” в кількості 9 чоловік,
з яких 5 сумісників, неможливо
забезпечити виконання основних напрямків діяльності, які
фактично здійснює ВО „Укрдержліспроект”. У досліджуваному
періоді не представлено жодної
науково-дослідної роботи, поданої на реєстрацію та зареєстрованої в Українському інституті
науково-технічної і економічної
інформації відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт
і дисертацій, затвердженого Міносвіти і науки України. Також не
подано до Держкомлісгоспу жодної пропозиції
щодо включення науково-дослідних розробок
до Плану впровадження результатів закінчених науково-дослідних робіт на підприємствах
Держкомлісгоспу України.
Ліс рубають – гроші зникають.
Потребує поліпшення робота державної
лісової охорони щодо захисту лісових масивів
від самовільних рубок, адже незаконна рубка,
пошкодження та знищення лісових культур і
молодняка призводить до збитків.
Загалом, в досліджуваному періоді незаконними рубками завдано шкоди лісовому
господарству в обсязі 3554 м. куб. на суму
4,96 млн. гривень. При цьому, за вказаний
період відшкодовано лише 0,33 млн. грн., що
становить 6,6% від суми завданих збитків, в
тому числі по роках: у 2008 р. – 0,23 млн. грн.
(13,3%), у 2009 р. – 0,06 млн. грн. (2,9%), за 9
місяців 2010 року – 0,04 млн. гривень (3,5%).
Наприклад, у 2008 році найбільше шкоди незаконними рубками завдано на території Білоцерківського ЛГ - на суму 1,21 млн. грн., з яких
на час проведення аудиту відшкодовано лише
0,03 млн. грн., що становить 2,4%.
Відшкодування нанесених збитків дасть
змогу додаткових надходжень до держбюджету у сумі 4,63 млн. гривень.
Лариса ПригодА,
головний державний аудитор відділу
державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм, місцевих бюджетів та
діяльності бюджетних установ
КРУ в Київській області.

Я живу у приватизованій квартирі та являюся її співвласником (1/5 квартири). Чи можу я продати кімнату,
яку займаю?
Адамчук Віктор, с. Чайки.
На запитання відповідає Павло Петренко, депутат
Київської обласної ради, керівник юридичного департаменту партії «Фронт Змін».
Обсяг Ваших прав щодо продажу квартири буде залежати від того, на якому саме правовому титулі Вам належить квартира: на праві спільної часткової власності чи
на праві спільної сумісної
власності. Але в цілому, як
показує практика, продаж
окремої кімнати можливий,
хоча й ускладнений багатьма нюансами.
Так, відповідно до ст. 361
Цивільного кодексу України
(надалі – ЦК України) співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної
часткової власності.
Стаття 362 ЦК України
визначає, що у разі продажу частки у праві спільної
часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами
на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на
інших рівних умовах. Виняток становить продаж з публічних торгів.
Продавець частки у праві спільної часткової власності зобов’язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку та вказати ціну й
інші умови, на яких він її продає. Якщо інші співвласники
відмовляться від здійснення переважного права купівлі
чи не викуплять виставлене на продаж нерухоме майно
протягом одного місяця, продавець має право продати
свою частку іншій особі. Якщо бажання придбати частку
у праві спільної часткової власності виявили кілька співвласників, продавець має право вибрати покупця на свій
розсуд.
У разі, якщо один з учасників спільної часткової власності продає належну йому частку в спільній власності
сторонній особі, нотаріус повинен упевнитись у тому,
що продавець у письмовій формі повідомив усіх інших
учасників спільної часткової власності про намір продати свою частку. Доказом повідомлення учасників спільної часткової власності про подальший продаж частки в
спільному майні може бути свідоцтво, видане нотаріусом
(згідно із статтею 84 Закону України «Про нотаріат») або
заяви учасників спільної часткової власності про відмову від здійснення права переважної купівлі частки майна,
що продається.
Якщо продавець проігнорував переважне право
на купівлю частки в спільній власності інших співвласників, то співвласник може пред’явити до суду позов
про переведення на нього прав та обов’язків покупця.
Водночас він як позивач зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором
повинен сплатити покупець. У таких випадках позовна
давність (строк, протягом якого позивач має право
звернутися в суд щодо захисту своїх прав) становить
один рік.
При даруванні, міні, довічному утриманні інші співвласники не мають переважного права на придбання відчужуваної частки.
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».

запитували - відповідаємо
Як відбувається перерахунок пенсій працюючому пенсіонеру після 2
років виходу на пенсію, за який рік враховується середня зарплата по країні,
якщо я пішов на пенсію у серпні 2009
року і в серпні 2011 року подав документи на перерахунок?
Під час проведення перерахунку пенсії після 1 жовтня 2011 року враховується
показник середньої заробітної плати по
Україні, який враховувався під час призначення або попереднього перерахунку
пенсії.
Оскільки пенсія вам призначена в 2009
році, під час перерахунку буде враховуватися показник середньої заробітної плати
по Україні за 2008 рік.
Чи входять у стаж навчання у вищому навчальному закладі і служба в
армії?
Страховий стаж - це період, за який
щомісяця сплачені страхові внески в сумі
не меншій, ніж мінімальний страховий
внесок (з 1.10.2011 це 35,2% від мінімальної зарплати, або 346,72 грн на місяць).
З 1 січня 2004 року особи, які служать

у Збройних Силах України, підлягають
загальнообов’язковому держстрахуванню. Пенсійні внески за них виплачуються за рахунок держбюджету, тому період
служби зараховується у
страховий стаж. А період
навчання у виші з 1 січня
2004 року зараховується
у страховий стаж тільки за
умови сплати добровільних внесків до Пенсійного
фонду.
У мене загальний
трудовий стаж 21 рік, з
них 15 років підземного
стажу на шахті (список
№1). Чи можу я вийти
на пенсію у 50 років?
Після прийняття Пенсійної реформи в законодавстві збережено всі умови призначення
пенсії за віком особам, які працювали у
шкідливих умовах, передбачені Законом
України “Про пенсійне забезпечення”.
Чоловіки, задіяні повний робочий день
на роботах за списком №1, мають право

на пенсію у віці 50 років, за наявності загального стажу 20 років і стажу роботи за
списком №1 не менш як 10 років. У вашому випадку ви маєте повне право вийти на
пенсію у 50 років.
Недавно намагався оформити кредит у
банку. Але мені відмовили з тієї причини, що
мій паспорт прострочений. 27 жовтня мені виповнилося 45 років, а
нову фотографію я просто вклеїти не встиг. Чи
законні дії банку, адже
це по суті формальність?
Пункт 8 Положення
про паспорт громадянина України свідчить, що
в паспортну книжечку після досягнення
громадянами 25-и і 45-річного віку вклеюються нові фотографії, що відповідають
віку. Паспорт, в якому не вклеєне фото після досягнення його власником вказаного
віку, вважається недійсним. Недійсність

паспорта означає, що при пред’явленні
цього документа особа не має права здійснювати юридично значимі дії, наприклад,
укласти договір, відкрити рахунок у банку,
видати доручення, голосувати тощо.
Складність полягає в тому, що на
збирання, подання документів і на здійснення процедури вклеювання потрібен
певний час. І хоча Пункт 12 цього Положення містить норму про те, що вклейка
фотографії здійснюється в п’ятиденний
термін, варто врахувати, що подавати на вклейку документи необхідно в
паспортну службу відповідно до встановленого графіка роботи. Загалом
відповідно до пункту 18 Положення на
це відводиться місячний термін. Після
його закінчення можуть навіть виписати штраф за проживання за недійсним
паспортом відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте момент, з якого
стає недійсним паспорт, вказано саме в
пункті 8 Положення, - досягнення власником паспорта 25-и і 45-річного віку.
Це означає, що банк відмовив вам на
законних підставах.
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Наше здоров’я

ПРОДУКТ И В ІД З А С ТУД И
Незважаючи на те, що сьогодні світить сонце, листопадова погода дуже підступна. Сьогодні тепло, а завтра - дощ і різке похолодання. Зазвичай із листопадовими холодами настає сезон грипу, який
триває до березня. Симптоми всім добре відомі: несподівано різко
підвищується температура, з’являється озноб, до головного болю,
ломоти в суглобах, почуття розбитості поступово додаються нежить,
охриплість, сухий кашель, біль при ковтанні та почервоніння очей...
Тому, поки не пізно, почнемо профілактику. А допоможуть нам в цьому добре відомі всім продукти.
Лимон. Завдяки йому ваш організм, як максимум, зможе відбити
атаку мікробів і, як мінімум, легше
перенести простудне захворювання.
Лимонна кислота позитивно
впливає і на обмінні процеси,
сприяє зміцненню імунної системи. Протягом дня можна приймати воду з лимонним соком.
Мед. Він також необхідний
лікувальний засіб при застуді,
що супроводжується високою
температурою, ознобом і кашлем. Мед особливо ефективний
при прийманні на ніч. Його лікувальна дія посилюється у поєднанні з соком алое і лимона.
Свіжий буряковий сік. Це
– чудовий допоміжний засіб
при простудних захворюваннях. Соком буряка можна полоскати горло, закапати його в
ніс, по 2-3 краплі, і просто пити.
Треба пам’ятати, що чистий буряковий сік у великій кількості може
викликати нудоту, запаморочення і
навіть розлад кишечника, тому приймайте його в невеликих кількостях,
маленькими ковтками або розбавляйте кип’яченою водою.

Солодкий червоний перець.
Вітамін С, що міститься в ньому, є
чудовим джерелом бета-каротинів і
фітохімічних речовин. Червоний пе-

рець містить удвічі більше вітаміну C,
ніж більшість фруктів і овочів, у тому
числі й апельсини.
Курячий суп. Він може допомогти прочистити носові проходи.
Причому для цього його не треба

капати в ніс, а просто пити. Курячий
бульйон як засіб від застуди згадувався ще в ХII столітті єврейським
лікарем Мойсеєм Маймонідом. Відтоді цей засіб не втратив своєї актуальності.
Часник. Якщо у вас немає проти
нього упереджень, він може бути хорошим вибором. Це - чудовий протимікробний і імуностимулюючий засіб,
що має антиоксидантні та протипухлинні властивості.
Зелений і чорний чай багаті на
антиоксиданти і поліфеноли, а також
інші речовини, що допомагають у боротьбі з грипом.
Додайте ложку меду і лимонну часточку в чай і пийте якомога частіше, щоб
заспокоїти біль у горлі.
Броколі - чудове джерело вітамінів А, C і E, відзначається високим вмістом глюкозинолатів, які, у
свою чергу, стимулюють
імунну систему. Всього 50
грамів цієї капусти на день
покривають добову потребу в вітаміні С. Не нехтуйте
цим чудовим засобом для
профілактики застуди.
М’якуш гарбуза. В
ньому міститься багато мінералів і вітамінів, гарбуз
багатий на бета-каротин, що стимулює вироблення вітаміну А в організмі. Вітамін А допомагає білкам
регулювати правильну взаємодію
між клітинами, що посилюють опір
імунної системи вірусам.

радить психолог

Рецепти номера

СПІЛКУВАТИСЯ ОЗНАЧАЄ ЧУТИ ІНШОГО

“ОСТАННІЙ ПОДАРУНОК ОСЕНІ, ЩО МИНАЄ”

На жаль, наші стосунки часто грунтуються або
на підпорядкуванні, коли ми боїмося не виправдати
сподівань, потребуємо схвалення і похвали, або на
протистоянні, коли демонструємо опір, неприйняття, агресію. Кому з нас не доводилося, спілкуючись з
дружиною або чоловіком, батьками, дітьми або колегами по роботі, запитувати в гніві: “Що за маячню ти
несеш!”, “Бачила б ти себе зі сторони!”…
Але якщо проаналізувати різні ситуації, подібні запитання лунають не лише під час сварок і конфліктів, а
щоразу, коли у стосунках виникає якась недомовленість
або напруженість. Як навчитися повноцінному і взаємозбагачуваному спілкуванню і чи дійсно це можливо?
З цим запитанням ми звернулися до лікаря-психолога
Людмили ФЕДОРЧЕНКО. Їй - слово.
- У кожного з нас бувають не найкращі хвилини. Ви
напевне помічали, що у поганому настрої майже все бачиться в похмурому і спотвореному світлі? І сам ти стаєш
прискіпливим, несправедливим. Психологи стверджують, що поганим настроєм навіть можна заразитися. Він
легко передається людям, які знаходяться поряд з похмурою людиною. Що ж робити?
По-перше, в жодному разі не потрібно зривати свій
поганий настрій на інших, треба самому налаштуватися
на краще. А для цього: відділяйте суттєве від несуттєвого, не зациклюйтеся на прикрих дрібницях; навчайтеся радіти щонайменшим успіхам, переключайтеся з
поганого на хороше; знайдіть свій “якір порятунку”. В
одного - це спорт, в іншого - книги, у третього - нова
зачіска. До речі, настрій впливає на зовнішність, а зовнішність - на настрій.
По-друге, потрібно освоїти мистецтво спілкування.
Жак Саломе - відомий французький соціопсихолог, у
своїй доступній і практичній методиці виклав основні принципи комфортного і змістовного спілкування з людьми, які
нас оточують. Отже, досить: виразити себе; отримати від
співрозмовника підтвердження того, що сказане почуте;
вислухати іншого; підтвердити, що ви його почули.
Перший крок у досягненні мистецтва діалогу - це наважитися всупереч сталим стереотипам залишатися
собою. Знайти мужність сказати “ні”, тим самим спростувавши думку, що склалася про нас в оточення. Ризикнути бути самостійним. Проте намагатися не нехтувати
шістьма правилами спілкування, рекомендованими Дейлом Карнегі: щиро цікавтеся іншими людьми; частіше посміхайтеся; пам’ятайте, що ім’я людини - найсолодший і
важливіший для неї звук будь-якою мовою; будьте хорошим слухачем; говоріть про те, що цікавить вашого співрозмовника; вселяйте співрозмовнику думку про його
значимість і робіть це щиро.
І, по-третє, не треба ображатися. Навіть якщо з вами
вчинили несправедливо. Не поринайте в похмуре почуття образи - це справжнє самокатування - повільне і тривале. На жаль, образа не лише не вирішує жодної з ваших
проблем, вона пригнічує і позбавляє впевненості в собі. З
цим станом треба боротися, а головне - намагатися його
не допускати.
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Для салату знадобиться: 4 кг зелених помідорів, 2 кг
солодкого перцю (краще круглого), 1 кг моркви, 10 шт.
середніх цибулин, по 2 пучки петрушки і кропу, 300 мл
соняшникової олії, 1 ст. цукру, 1 ст. 9% спиртового оцту,
3 ст. ложки солі, лавровий лист (10 шт.), перець гіркий і
запашний горошком (по 15 шт.)
Моркву для салату нарізати кільцями (якщо велика
- пів- чи чверть), помідори-сливки або дрібні круглі кільцями (більші - півкільцями), цибулю - чвертькільцями, перець - соломкою. З’єднати з дрібно нарізаною зеленню,
додати олію, оцет, сіль і цукор, спеції і все добре перемішати.
На маленькому вогні довести до кипіння, кип’ятити
10 хвилин постійно помішуючи. Гарячим розкласти в стерильні банки. Стерилізувати 0,5 л - 15 хв, 1 л - 20 хв. Загорнути або закрити вакуумними кришками.

КЛАФУТІ
Класичним вважається клафуті із свіжої вишні з кісточками. Але ми хочемо запропонувати вашій увазі простий та цікавий рецепт цього десерту з чорносливом.
Для приготування вам буде потрібно: 300 г чорносливу,
20 мл коньяку, 225 мл молока, 225 мл жирних вершків
(33%), 4 яйця, 75 г цукрової пудри, 75 г борошна, 1 ст.л.
вершкового масла.
Замочіть чорнослив у коньяку на 20 хвилин, щоб він
просочився. У сухому чистому посуді збийте вершки.
Яйця збийте окремо з цукровою пудрою, влийте молоко,
просіяне борошно, після цього обережно введіть вершки
та акуратно перемішайте.
Папір для випічки змастіть вершковим маслом і покладіть його в широку форму для випікання, зверху викладіть віджатий чорнослив і залийте його тістом. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 25-30 хвилин.
Смачного!

14 листопада - Кузьми і Дем’яна. Випаде сніг - на
весняну повінь. Якщо розвезе дорогу - не жди морозів до
початку грудня.
21 листопада - Михайла. Якщо відлига - не жди санного шляху до Миколи (19 грудня).
22 листопада - Мотрони. Зима встає на ноги, налітають морози. Іній на древах - на морози, туман - на відлигу.
25 листопада - Федір, Студит. Якщо в цей день випаде сніг чи дощ, то буде відлига до Введення (4 грудня).
27 листопада - Пилипа. Якщо хмарно або сніжно травень буде негожий. Яка ніч у Пилипівку, такий день у
Петрівку.

ділові поради

П’ЯТЬ ПРАВИЛ
ПРАВИЛЬНОГО
ПОВОДЖЕННЯ З ГРІШМИ
У кожної людини є мета в житті: отримати освіту,
придбати машину, квартиру, зробити ремонт, дати освіту дітям... І для цього потрібні гроші. Але, виявляється,
важливо не лише вміти заробляти, але й правильно поводитися з ними. З цього приводу в біоенергетика Наталії
Малярової, є п’ять правил, якими вона готова поділитися
з нами.
Правило перше - ніколи не розповідайте, скільки
ви заробляєте. Не називайте конкретної суми, говоріть
лише загальними фразами. Якщо ж хтось дуже хоче це
знати і не дає вам спокою, не бійтеся його образити. Ця
людина явно не доброзичлива. Гроші легко піддаються
пристріту, і багато хто про це знає.
Правило друге - не витрачайте гроші до останньої

копійки. Не має значення, чи це зарплата або спадщина, чи виграш. Таке нерозумне поводження з фінансами
може їх відлякати. Вони більше до вас не захочуть приходити.
Загальний заробіток розділяйте на декілька частин.
Наприклад, 50 відсотків відкладіть на життєві витрати. 30
відсотків - накопичення, які краще покласти в банк. 10 віддайте на благодійність. Це так звана “десятина”. Решту можете тримати вдома про всяк випадок. Але ніколи
не кажіть, що “на чорний день”. Якщо до такого дня готуватися, то він неодмінно настане. Ви його просто притягнете.
Правило третє - не бійтеся багатства. Одна моя знайома якось виграла пристойну суму. Вона була небагатою, але всі гроші віддала до дитбудинку. І це не тому, що
вона така милосердна жінка, просто злякалася великої
суми. Вона ніколи раніше не тримала стільки грошей у
руках. І повірте, їх більше не буде.
Правило четверте - не треба сохнути над грішми.
Вони не люблять скупих і бідних, які їх весь час перебирають, перераховують. З грішми краще розлучатися без
жалю.
Правило п’яте - поважайте гроші. Якщо знайшли
копійку - підніміть її. Всі купюри тримайте в гаманці
рівно складеними. Гаманець повинен бути дорогим і
охайним.

для молодих батьків

ТАК ЧИ ВАРТО ДІТЯМ ДО 3-Х РОКІВ СПАТИ З МАТІР’Ю?
Питання це дійсно тривожить багатьох мам. І на нього є чимало від-

повідей, до речі, дуже суперечливих.
А ось професор Нільс Бергман з університету південноафриканського

міста Кейптауна однозначно стверджує, що для нормального розвитку
організму маленької людини, в
першу чергу його головного мозку
і серця, йому абсолютно необхідно спати в одному ліжку з матір’ю
до 3-х, а ще краще - 4-х років.
Професор Бергман спостерігав 16 немовлят, яких матері вкладали спати або в окреме ліжечко,
або поряд із собою на материнському ліжку. Під час сну проводилися різні дослідження стану
дітей, включаючи моніторинг діяльності серця, головного мозку
та інших органів.
Учений стверджує, що коли
діти спали самі у своїх ліжечках, лише
в 6 з 16-ти сон був більш менш нормальним, а в останніх неспокійним.

Крім того, у немовлят, які спали
самі, частіше і більшою мірою спостерігалися порушення фаз чергування повільного і швидкого сну, що,
на думку професора, при стійкості
такого явища приводить до порушень розвитку мозку діток.
Також Бергман повідомляє про
те, що стан сердець маленьких учасників експерименту, які спали самі,
свідчить про те, що вони піддавалися
набагато більшому стресу, ніж у тому
випадку, коли відчували поряд з собою присутність матері.
Професор вважає, що новонароджені немовлята у перші тижні життя
мають спати на материнських грудях, а, потім разом із матір’ю.
(УКРІНФОРМ).
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щиросердні
поздоровлення
Призидія районної організації ветеранів України щиросердно поздоровляє з ювілейною датою – 80річчям від Дня народження
Обухівську Надію Сидорівну з Лишні,
Пашун Марію Данілівну,
Татарчук Антоніну Тимофіївну
з Чорногородки.
Хай щастям, веселістю повниться хата,
Хай буде сім’я вся здорова й багата,
Наснага і щедрість у серці хай квітнуть,
Поки ювілей не настане столітній.
Хай діти й онуки приносять Вам радість,
Дорогу до хати забуде хай старість.
Живіть у достатку, у щасті, у силі,
Роки проти Вас хай будуть безсилі!

*****

Наші найтепліші та найсердечніші привітання з нагоди ювілейної дати – 65-річчя від Дня народження
адресуємо дорогій іменинниці
ГЕРАСИМЕНКО Наталії Павлівні з Макарова.
Ми любим Тебе і щиро бажаєм,
Найкращі вітання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось і просимо долю,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі.
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки Твої золоті і невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Тобі силу Господь посилає,
Нехай Тобі шлях благодать осяває.
Живи Ти сто років, рідненька, на світі,
І будемо всі ми за Тебе радіти!
З повагою діти та онуки.

*****

Дирекція, профком та трудовий колектив Королівської ЗОШ І-ІІІ ступенів сердечно вітають з ювілейною датою – 40-річчям від Дня народження вчителя
трудового навчання
Сидоренка Ігоря Петровича,
яке він відзначить 12 листопада.
Життя прожить — не поле перейти,
А Вам цим полем ще іти та йти.
Бажаєм щастя й радості чимало,
Так і живіть, щоб люди поважали!
Хай будуть ранки золоті,
Хай будуть славні перемоги,
І хай Вам завжди в житті
Щасливі стеляться дороги!
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 .

ВІЛЬНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сільської ради
від 11.05.2011 року №40-06-а-VІ
«Про встановлення місцевих зборів»
Керуючись ст. 143 Конституції України, пунктом
24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті
12,статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення
матеріальної бази, фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічного
розвитку села, враховуючи пропозиції та рекомендації
Державної податкової інспекції у Макарівському районі, сільська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення сільської ради від
11.05.2011 року №40-06-а-VІ «Про встановлення місцевих зборів». Зміни викласти в наступній редакції: «3.1.
3апровадження торгівельної діяльності з розрахунку
на календарний місяць (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливнороздавальних колонок на стаціонарних малогабаритних
і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг з розрахунку на календарний місяць в слідуючих розмірах:
- для провадження роздрібної торгівлі на території
села Вільне та Юрівка - 0.1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;
- для провадження виїзної торгівлі на території сіл
Вільне та Юрівка - 0.08 розміру мінімальної заробітної
плати на 1 січня поточного року».
2. Визнати такими, що втратили чинність пункт 3.1 та
пункт 3.2 статті 3 «Ставки збору» рішення від 11.05.2011
року №40-06-а-VІ сільської ради «Про встановлення
місцевих зборів».
З. Копію даного рішення надіслати до Державної
податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного
розвитку села, бюджету та фінансів.
Сільський голова
О.В.Раков.
с. Вільне
03 листопада 2011 року
№64-10-а-VІ
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4 листопада Королівка святкувала храмове свято. Чимало прихожан та гостей села зібрались цього погожого
дня на подвір’ї храму Казанської ікони Божої Матері, однієї
з найшанованіших ікон у православ’ї, де відбулася ранкова
молебень. Святкове богослужіння вели Протоієреї Богдан

З нагоди ювілейної дати від Дня народження колектив Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
природничо-математичний ліцей» шле свої вітання
методисту районного відділу освіти, вчителю історії
Коноваленку Ігорю Степановичу.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

*****

Дирекція, профком та трудовий колектив СТОВ
«Зоря» щиро вітають з ювілейною датою від Дня народження заправницю ГСМ
Сидоренко Валентину Олександрівну.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

(з Макарова), Володимир (з Копилова), Василій (з Гавронщини), Ігор (із Ситняків), Ієрей Іван Тофічук (із Забуяння)
та настоятель храму Казанської ікони Божої Матері в селі
Королівка, священик Володимир Тимошенко.
Люди просили у Заступниці допомоги, утіхи, сподіваючись на диво, яке може творити лише глибока віра.

Передплата -2012

запрошуємо на урок пам’яті
«тримаємо зв’язок»

«Конкуренція. Вісник Антимонопольного
комітету України»

До 165 річниці створення Першої почтової станції
на теренах Макарівщини та до 68-ої річниці визволення
Макарова від гітлерівських загарбників ГО «Рідне місто»
разом із районним будинком культури та Макарівський
НВК «ЗОШ I ступеня – районна гімназія» проводить
урок пам’яті «Тримаємо зв’язок». В ході заходу будуть
повернені копії листів примусових робітників Другої
світової війни із с.Калинівка їх власникам та родичам.
Відвідувачі зможуть оглянути виставку почтового
зв’язку Макарівщини, котра працюватиме до 18-00.
Захід відбудеться 14.11.2011.
Початок об 11-00 в районному будинку культури.

З метою поширення та популяризації серед себ’єктів
господарювання та споживачів інформації щодо теорії і
практики захисту конкуренції продовжується передплата
на журнал «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України» за каталогом періодичних видань України
ДП «ПРЕСА» на 2012 рік.
Графік виходу журналу – 4 рази на рік: раз у квартал (виходить з друку в березні, червні, вересні, грудні). Вартість
одного номера журналу для передплатників становить 16.73 грн. (на рік - 66,92).
Передплатний індекс для російськомовного видання – 23742, для україномовного – 23744.
Прес-служба Київського обласного відділення Антимонопольного комітету України.

Потрібен килим?
Доріжка?
Ов е р л о к ?

Звертайтеся до нас .
Адреса: смт. Макарів, вул. Фрунзе,
52 (центральний універмаг,
1-й поверх).

У нас широкий асортимент
товару за низькими цінами.
ВІЛЬНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРіВСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
проект РІШЕННЯ

Про розроблення генерального плану
сіл Вільне та Юрівка
Керуючись статтею 143 Конституції України,статтею
173 Земельного Кодексу України, статтями 17,18,19
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 25,пунктом 42 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану сіл Вільне та Юрівка.
2. Виконавчому комітету Вільнянської сільської ради
в місячний термін:
2.1. Подати пропозиції до проекту рішення про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у
розроблені містобудівної документації.
2.2. Визначити у встановленому законодавством
порядку розробника генерального плану, встановити
строки розроблення та джерела його фінансування.
2.3. Повідомити Київську обласну державну адміністрацію про розроблення генерального плану, встановити строки розроблення та джерела його фінансування.
2.4. Повідомити через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану сіл
Вільне та Юрівка та визначити порядок і строк внесення
пропозицій до нього фізичними та юридичними особами.
2.5. Забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо
генерального плану сіл Вільне та Юрівка архітектурномістобудівними радами відповідного рівня.
3. Відповідальність за виконання даного рішення
покласти на сільського голову Вільнянської сільської
ради Ракова О.В.
4. Визначити розробником Госп.планувальне проектно виробничне Архітектурно-планувальне бюро Макарівського району.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового
комплексу та регулювання земельних відносин.
Сільський голова
О.В.Раков.
с. Вільне
11 липня 2011 року
№48-07-а-VІ скликання

Втрачене посвідчення учасника війни серії В-ІІ №511221,
видане 13 травня 1997 року Макарівським управлінням праці та соціального захисту населення на ім’я Петренко Софії
Федорівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ акт про передачу житлового будинку садибного типу з надвірними будівлям в селі Грузьке по вулиці
Дружби, 83 за рішенням загальних зборів колгоспу “Прапор
комунізму“ від 5 лютого 1992 року за №1 прийнятий 5 березня 1992 року в особисту власність СУЩЕНКОМ Василем
Бенедиктовичем, вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання зауважень та пропозицій
від фізичних та юридичних осіб, в районній газеті „Макарівські вісті” буде оприлюднено проекти рішень регуляторних актів: „Про встановлення місцевих податків
та зборів на 2012 рік”, згідно листа Державної податкової інспекції у Макарівському районні Київської області
від 03.06.2011 р. №840/10/15-0-15; „Про розроблення
генерального плану Вільнянської сільської ради Макарівського району Київської області, сіл Вільне, Юрівка.
З текстами проектів рішень та аналізом їх регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Вільнянської сільської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі
приймаються за телефоном (04578) 2-21-31 протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта за адресою: с.Вільне, вул.Леніна, 45,
Вільнянська сільська рада.

ВІЛЬНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
проект РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,відповідно до пункту
8.3 статті 10, пунктів 12.3,12.4 та 12.5 статті 12, статей
265, розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового
кодексу України, з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічного
розвитку села, враховуючи пропозиції та рекомендації
державної та податкової інспекції у Макарівському районі, сільська рада вирішила:
1. Встановити місцеві податки по сільській раді на
2012 рік - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно додатку № 1.
2. Ввести в дію дане рішення з 01.01.2012 року.
3. Копію даного рішення надіслати до Державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного
розвитку села, бюджету та фінансів.
Сільський голова
О.В.Раков.
с.Вільне
03 листопада 2011 року
№66-10-а-VІ

№ 50

11 листопада 2011 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ВПЕРШЕ У МАКАРоВі!!!

14.11-18.11
В И С ТА В КА
Я РМАРОК

«Українські Торги»
«Імідж-галант», «Хутро України»,«Тисьлашиця»,
«Трикотажна фабрика»,«Укртрикотаж»,
«Санта-Україна», «Елегант»

Трикотаж, текстиль, взуття, пальта,
дублянки, шуби, брюки, чоловічі та жіночі
куртки, блузи, костюми, шкіргалантерея,
сумки, косметика, побутова техніка,
біодобавки, біжутерія, іграшки, дитячий
трикотаж.

ЗА ЦІНАМИ ВИРО Б НИКІВ

районний будинок
КУЛЬТУРИ
З 10.00 до 19.00

ПП “ОККО - Нафтопродукти”
Мережа автозаправних комплексів

запрошує на роботу

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

О Р ГА НІ З АТ О Р : « І н т е р - Е С » м . К И І В
ТОВ « СЛОБОДА 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.

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

камінь, щебінь, відсів.
Телефон 097-487-54-43.
Н а д а ю в с і ви д и
б у д і в е л ь них по с луг .
Тел.: 066-358-54-90.

Телефони: 067-173-92-92,
098-921-12-31.

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)

Приватні
оголошення
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.
Здаю двокімнатну квартиру для сім’ї, смт Макарів. Тел.: 097-514-13-26.
Продаю ВАЗ-2107 (в ходу 6 років). Пробіг 45 тис.
км; карбюратор; коробка передач - 5 ст. МЕХ;
об’єм двигуна – 1.5 л; коричневого кольору. Ціна
договірна. Тел.: 096-323-73-71.
Продаю цегляний будинок 1986 року в с.Плахтянка, площею 59,6 м2. Центральний водопровід,
газ (опалення), присадибна ділянка 0.12 га. Ціна
договірна при огляді. Тел.: 067-383-18-91 Петро
Петрович; 067-295-39-33 Наталя Олександрівна.
Продаю порізані дрова фруктових дерев. Недорого. Макарів. Тел.: 5-22-24.
Продаю новий „Ланос”. Можлива оплата частинами. Тел.: 067-410-93-99.
Продаю тільну корову (3 місяці). с.Юрів. Телефон: 095-487-55-28.
Продаю будівельний вагончик. Макарів. Телефон: 097-496-03-62.
ПРОДАЮ гараж по вулиці Калініна, 30/31 в Макарові (біля цегельного заводу), новий, розміром
6х10 м, 2-поверховий. Підведено електроенергію.
Тел.: 099-00-240-33, 063-815-79-11. Валерій.

ОГОЛОШЕННЯ
Макарівський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади

- провідний спеціаліст
Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду: повна вища освіта (за фахом соціальний педагог, психолог), знання комп’ютерної
техніки.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я директора Макарівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заяву
про участь у конкурсі, особовий листок по обліку кадрів з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6, копії документів про освіту та паспорта,
відомості про доходи та зобов’язання фінансового
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 2010 рік.
Заяви приймаються протягом місяця з дня
оголошення за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 27, кім 6 (приміщення районного будинку культури), Макарівський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Особи, документи яких відповідають встановленим вимогам, складають іспит.
Д о в і д к и з а т е л е ф о н о м : 6 - 0 1- 5 1

АКЦІЯ

Магазин „Дім, сад, город”, що знаходиться по вул.Б.Хмельницького (біля стадіону) з 1 листопада 2011 р. по 1 лютого
2012 р. проводить акцію для пенсіонерів.
Насіння, засоби захисту рослин, добрива
продаються зі знижкою 10%.
Куплю ВРХ, коней та молодняк.
Телефон - 067-410-54-71.
ВІЛЬНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
проект РІШЕННЯ

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,

КУПЛЮ дорого корів,
коней та молодняк ВРХ.
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РЕСТАВРАЦІЯ ПОДУШОК
У ВАС НА ОЧАХ

- дезинфікуємо кварцуванням;
- очищуємо від сторонніх предметів;
- знищуємо запах поту;
- замінюємо напірник на новий.
Виїзна майстерня під’їде до вашого
будинку БЕЗКОШТОВНО

Телефон: 067-102-96-69.

ЮРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків
та зборів на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3,
12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу
України, сільська рада ВИРІШИЛА:
1. До отримання в податковому органі торгових
патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових,
сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 до цього рішення.
2. Встановити збір за місця для паркування транспортних засобів, збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності і туристичного збору згідно з додатком 2 до цього Рішення.
3. Встановити збір на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки згідно з додатком 3 до цього
Рішення.
4. За період з 1 січня 2012 року до дня набрання чинності цього Рішення нараховані суми збору за місця для
паркування транспортних засобів і туристичного збору
включаються до податкового зобов’язання того звітного
місяця, в якому набирає чинності це Рішення. При цьому
фінансові санкції за несплату сум збору за місця для паркування транспортних засобів і туристичного збору нараховані протягом такого строку, не застосовуються.
5. Виконавчому органу Юрівської сільської ради
забезпечити направлення в установленому порядку
копії цього Рішення із додатками до органу державної
податкової служби в Макарівському районі.
Сільський голова
В.К. Шурда.
с.Юрів
08.07.2011 р.
№ 92-10-VІ

Про встановлення місцевих зборів на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті
12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України сільська
рада вирішила:
1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження деяких видів підприємницької діяльності і туристичний збір згідно з додатком до даного рішення.
2. До отримання в податковому органі торгових
патентів, у тому числі пільгових та короткотермінових,
сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 до даного рішення.
3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність рішення
від 11.05.2011 року №40 «Про встановлення місцевих
зборів» та від 11.07.2011 року №47 «Про внесення змін
до рішення сільської ради від 11.05.2011 року №40
«Про встановлення місцевих зборів».
5. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного
розвитку села, бюджету та фінансів.
Сільський голова
О.В.Раков.
с.Вільне
03 листопада 2011 року
№65-10-а-VІ
Районна рада ветеранів України із сумом повідомляє, що невблаганна смерть вирвала з рядів організації
Григорія Титовича КОРХА.
Не стало серед нас життєлюба, багатого на почуття
гумору, енергійного чоловіка. Рідні і близькі йому люди
втратили бездоганного чоловіка, доброго батька, чуйного дідуся, який щиро любив своїх рідних, не вимагаючи взаємності, але відчуваючи її все своє життя.
Старанний працівник, відважний воїн в роки Великої Вітчизняної війни, скромно, але старанно виконував свої обов’язки, працюючи на благо і захищаючи
рідну Вітчизну.
Ветеранська громада висловлює свої співчуття
рідним і близьким покійного. Пам’ять про шановного
життєлюба назавжди залишиться в наших серцях.
Колектив Макарівського відділення НАСК „Оранта” висловлює глибоке співчуття страховому агенту
Бутко Валентині Іванівні з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.
Колектив Макарівського НВК „ЗОШ І-ІІІ ступенів
природничо-математичний ліцей” висловлює глибокі співчуття вчительці-пенсіонерці Корх Наталії Михайлівні з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.
Адміністрація та колектив ТОВ „Слобода Ко” висловлюють глибокі співчуття працівнику Завацькій Таїсі Григорівні з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

”
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Гороскоп

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 50 11 листопада 2011 р.

сканворд

14 - 20 листопада

ОВЕН (21.03-20.04). Тиждень випробувань i емоцiйного оновлення. Ймовiрно, що вiдкладенi справи або давнi зобов`язання вимагатимуть вiд Овнiв негайного виконання. Овни можуть втратити
або знайти все й одразу. Тиждень виявиться сприятливим для спiлкування,
любовi i миротворчостi. Романтичний настрiй i очiкування змiн допоможе
Овнам протистояти негативним тенденцiям минулих днiв. Корисно мрiяти,
будувати плани, нехай навiть нездiйсненнi.
Сприятливi днi: 17; несприятливi: 14.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Не виключено, що Тiльцi зрозумiють,
що їм багато чого в життi не вистачає. Ситуацiя може вийти з-пiд
контролю Тiльцiв, i вони вiдчують себе не в своїй тарiлцi. Вiрогiднi
необгрунтованi пiдозри, буркотливiсть. У них може виникнути сумнiв в
правильностi поглядiв навколишнiх людей. Велика вiрогiднiсть проблем iз
здоров`ям. Успiх Тiльцiв безпосередньо залежатиме вiд умiння проявляти гнучкiсть у спiлкуваннi, мiняти тактику поведiнки залежно вiд ситуацiї.
Сiмейнi проблеми спричинять додатковi витрати.
Сприятливi днi: 16; несприятливi: 19.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Тиждень сприятливий для фiзичних
навантажень, занять спортом, тривалих прогулянок, подорожей.
Спiлкування з друзями, iнтелектуальнi бесiди, прослуховування
шедеврiв музики дозволять Близнюкам реалiзувати свої естетичнi потреби. Тиждень несе тягу до насолоди i спокус. Перед Близнюками можуть
вiдкритися багато життєвих шляхiв. Буде складно зробити правильний
вибiр. Настанови i повчання, якi вони почують вiд своїх близьких, можуть
виявитися марними.
Сприятливi днi: 15, 20; несприятливi: 14.
РАК (22.06-22.07). Можливо, Раки проявлять себе у виконаннi
дрiбних обов`язкiв, рутинних справ. На основi подiй тижня,
поведiнки i висловiв Ракiв близькi люди можуть одержати повне
уявлення про їх особу. Тим, хто витримає своєрiдний “iспит”, забезпечено взаєморозумiння в спiльнiй дiяльностi з партнерами i колегами, мiж
майбутнiм подружжям. Сiмейнi проблеми вийдуть на перший план i зажадають значних витрат. Бiльшою мiрою Ракiв хвилюватимуть проблеми
пiдростаючих або навiть дорослих дiтей. Доведеться докласти багато сил i
коштiв для забезпечення стабiльного становища своєї сiм`ї.
Сприятливi днi: 15, 19; несприятливi: 20.
ЛЕВ (23.07-23.08). Тиждень несе рiзкi змiни в настрої,
трансформацiю стосунків з партнерами, пiдступи суперникiв. Проблеми у стосунках з оточуючими можуть примусити ухвалити жорстке рiшення. Метушливий тиждень. Господарськi справи i побутовi проблеми зажадають негайного рiшення. Багато Левiв чекатимуть яскравi
заходи або подiї. Вiрогiднi деяке погiршення самопочуття, конфлiкти з родичами або дiтьми, порушення закону.
Сприятливi днi: 18; несприятливi: 19.
ДIВА (24.08-23.09).
Несприятливий тиждень, пов`язаний з сiмейними проблемами,
непримиренним протистоянням. Ймовiрно, що проблеми або виправлення помилок у сферi професiйної дiяльностi вiднiмуть у вас весь ваш
час. Тиждень вiдпочинку, включення космiчної енергiї, любовi, самоаналiзу,
роздумiв про пройдений шлях. Подiї тижня стануть вiддзеркаленням вашої
внутрiшньої сутi.
Сприятливi днi: 14; несприятливi: 15.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Напружений тиждень, пов`язаний з небезпекою для здоров`я i життя. Вiрогiднi завищена самооцiнка, прояв
егоїзму. Тиждень змiн i трансформацiй. Змiни, якi можуть вiдбутися
у вашому життi, матимуть як позитивнi, так i негативнi сторони. Тиждень
пiдключення енергiї космосу. Ймовiрно, вам вдасться сконцентрувати всi
сили i впоратися з будь-якими проблемами, провокацiями i спокусами.
Сприятливi днi: 16, 18; несприятливi: немає.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Смуга невдач повинна закiнчитися.
Скорпiони-жiнки будуть вразливi i романтичнi. Скорпiони-чоловiки
можуть проявити свої батькiвськi якостi - вони люблять дiтей i iз задоволенням з ними грають; для дiтей такий батько - справжня знахiдка.
Все задумане може продовжувати здiйснюватися, але в глибинi душi багато Скорпiонiв почнуть вiдчувати незадоволенiсть собою i оточуючими.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 15.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Стрiльцiв чекає напружений тиждень,
який розриє їм очi на людей з ближнього оточення. Непоряднiсть
партнерiв, наклеп недоброзичливцiв або помилковi обiцянки можуть привести до великих фiнансових втрат. Вiрогiднi конфлiкти з людьми, вiд яких залежить фiнансове i суспiльне становище Стрiльцiв. Напружений тиждень, пов`язаний з отриманням невiрної iнформацiї, образами,
непорозумiннями, помилками. Робота, що вимагає великої фiзичної напруги, або прагнення домогтися успiху за будь-яку цiну можуть грунтовно
пiдiрвати сили Стрiльцiв i негативно позначитися на їх самопочуттi.
Сприятливi днi: 18; несприятливi: 19.
КОЗЕРIГ
(22.12-20.01).
Тиждень
характеризується
працьовитiстю, подоланням лiнi, апатiї. Роботи знову буде в надлишку, але можливi непорозумiння. Позначаться промахи i помилки
в дiяльностi минулого року. На службi Козероги можуть зустрiти протидiю.
Тиждень характеризується навiюванням, залежнiстю, забобонами. Iнтриги,
заздрiсть, подолання несподiваних перешкод затягуватимуть здiйснення
ваших планiв. У сексуальному планi тиждень обiцяє бути вдалим.
Сприятливi днi: 15, 19; несприятливi: 20.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Вдалий тиждень, який може надовго запам`ятатися Водолiям вiдчуттям гармонiї, спокою i правильного ходу подiй. Хороше здоров`я, комунiкабельнiсть, особиста
чарiвнiсть дозволять багатьом впоратися з будь-якою справою i значно
просунутися на шляху до намiченої мети. Тиждень несе несподiванi змiни.
Водолiї зможуть стати господарями становища або, навпаки, потраплять в
пiдпорядкування до впливових людей.
Сприятливi днi: 14; несприятливi:15.
РИБИ (20.02-20.03). Цього тижня можна починати новi справи або будувати плани, швидше за все вони будуть пiдтриманi оточуючими. Творчий пiдйом, властивий Рибам, може реалiзуватися
в цiкавих справах i призведе до унiкальних результатiв. Ймовiрно, що
сьогоднi з`явиться можливiсть оцiнити всi плюси i мiнуси вашого становища i намiтити план дiяльностi на найближчий час.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 20.
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Доки ще не пізно!

На планеті
везунчика ПРОСЯТЬ
настала нова
ПОКВАПИТИСЬ
Сканворд №12-2011
У місцевому лотомаркеті він придбав лотерейний бікліматична
лет державної лотереї “Спортпрогноз”, виграш на який
становить 100 тисяч гривень.
епоха
На нашій планеті настала нова кліматична епоха. Це визнають як вітчизняні, так і
зарубіжні метеорологи. Нині ніхто з них не
може спрогнозувати, що буде з кліматом на
Землі вже в недалекому майбутньому. Тому
дедалі частіше погляди провідних ученихкліматологів звертаються до історичних передбачень.
Що стосується 2011 і 2012 років, то вони
стануть переломними у так званому квантовому еволюційному стрибку, який почнеться
в листопаді нинішнього року, завершиться
в першій половині 2013 року. Земля активно
змінює свої вібраційні частоти, через що у
людей дедалі більше проявляються роздратування, загострюються хронічні хвороби.
Особливий вплив природні зміни справляють
на психіку людини, що призводить до великої
кількості протестів і агресій. Сейсмологи попереджають, що очікується нова низка землетрусів. Не стануть винятками цунамі, навіть
у Середземному морі, прогнозують учені.
Cпеціалісти Національного управління США
з аеронавтики та досліджень космічного простору (NASA) стверджують, що природні аномалії безпосередньо пов’язані з глобальним
підвищенням температури повітря.
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Квиток був куплений у місті Харкові, на вулиці Гвардійців Широнінців. Щасливчик має звернутися до регіонального представництва на вулиці Петровського, 28. Останнім часом виграші в національні лотереї почастішали.
Нагадаємо, що нещодавно житель Львова виграв майже
14 мільйонів гривень.

Зверніть увагу

З КИМ КРАЩЕ МАТИ
ДІТЕЙ?
За обличчям жінки можна визначити, наскільки хорошою матір'ю вона буде, переконані британські дослідники з Університету Сент-Ендрюс.
Учені провели експеримент, у ході якого з'ясували, що за
обличчям жінки можна визначити, наскільки сильний у неї материнський інстинкт. Наприклад, чим жіночніші у дівчини риси обличчя, тим вищий у неї материнський потенціал. З такою жінкою
можна сміливо заводити багато дітей, стверджують фахівці.
Експерти вважають, що це пов'язано з рівнем естрогену.
А саме, чим вища концентрація цих гормонів у крові жінки,
тим більше виражений у неї материнський інстинкт, і більше
дітей вона планує завести в майбутньому. Цей же гормон відповідає за жіночність, наділяючи жінок пухкими губами, великими очима і носами-гудзичками, вважають дослідники.
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