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Шановні макарівчани!
Районна державна адміністрація та районна
рада щиро вітають вас з 20-ю річницею Всеукраїнського референдуму, під час якого громадяни
України визначили своє ставлення до Акту проголошення незалежності своєї країни!
Події 1 грудня 1991 року стали епохальними
у нашій історії, адже нарешті справдилася багатовікова мрія українського народу про свободу
і незалежність – було закладено основи молодої, оновленої держави. Тоді у голосуванні взяли
участь 31 мільйон 891,7 тисяч громадян – 84,2%
від загальної кількості внесених до списків. 28
мільйонів 804,1 тисяч з них (тобто 90,3% виборців) підтвердили своє бажання жити у незалежній
демократичній державі, яка самостійно вирішувала б свої внутрішні політичні та економічні проблеми.
Рішення референдуму дозволили нашій країні утвердитися й на міжнародній арені. Адже до 1
грудня 1991 року формально незалежну Україну
у політичному світі майже ігнорували. Та вже протягом одного лише грудня 91-го її визнали понад
сорок держав.
Свої відносини з країнами світу незалежна Україна почала будувати за принципами і на
основі толерантності, взаємоповаги до суверенітету і територіальної цілісності, невтручання
у внутрішні справи, орієнтуючись при цьому на
широкі політичні, економічні та культурні зв’язки
та на нездоланне бажання народу жити вільно і
щасливо у власній державі!
Бажаємо всім жителям району міцного
здоров’я, щастя, добробуту, миру і злагоди в кожній оселі, а також непохитної віри у власні сили та
свою країну!
Олександр Куцик,
голова
райдержадміністрації.

передплатіть
на 2012 рік районку

Ви постійно прагнете бути в курсі справ району, ви
хочете знати, які події відбулись чи відбудуться, вам не
байдуже, про що думають, чим стурбовані ваші земляки, тоді ми неодмінно радимо вам передплатити районку. Крім того газета надасть вам щотижневу програму
8 каналів телебачення, ви зможете отримати кваліфіковану відповідь юристів на питання, які вас цікавлять,
скористатися опублікованими на сторінках газети різноманітними порадами, що згодяться в побуті, веденні підсобного господарства, для поліпшення здоров’я,
ознайомитися з оголошеннями, рекламою, які стануть
у нагоді, тощо.
На жаль, протягом 2011 року значно зросли ціни
на папір, друкарські послуги і, звісно, вони підвищуватимуться й далі. Проте редакція вирішила для вас,
шановні читачі, до кінця року (а це лише місяць) продовжити пільгову передплату на “Макарівські вісті“,
тобто залишивши ціну на
рівні нинішнього року.
10 січня 2012 року
“Макарівським
вістям”
виповниться 80 років. Всі
ці роки ви, шановні читачі, були разом з нами.
Сподіваємося, що будете
нашими постійними читачами і надалі.

- 78. 84 грн.;

Наш індекс:
61291.

Олександр Куцик – голова
райдержадміністрації
Розпорядженням Президента України Віктора Федоровича Януковича від 16 листопада 2011року
Ярослава Вікторовича Добрянського звільнено з посади голови Макарівської райдержадміністрації
(нині його призначено головою Бориспільської райдержадміністрації). Розпорядженням Президента
України Віктора Федоровича Януковича від того ж числа головою Макарівської райдержадміністрації
призначено Олександра Івановича Куцика.
- Півтора роки ми пропрацювали з Ярославом Вікторовичем, -зазначив голова райради Віктор Гудзь.
- Проявив він себе професійним менеджером, багато
запланованого вдалося втілити в реальність. Завжди
були у нас ділові стосунки, розуміння, спільні напрацювання на благо нашого краю.
Олександр Куцик щиро подякував Президентові
України, голові обласної держадміністрації за високу
довіру очолювати Макарівський район на посаді голови райдержадміністрації. Запевнив присутніх, що докладе усіх зусиль, знань на примноження досягнутих
напрацювань, щоб Макарівщина була в когорті передових районів області, бо люди тут працьовиті, кваліфіковані, пройняті гордістю за свій рідний край.
Букети троянд Ярославу Добрянському з побажаннями плідної праці на Бориспільщині, а Олександру
Куцику на Макарівщині подарували від депутатського
корпусу Валентина Савченко, а від селищних і сільських голів Юлія Пелешок та Марина Радченко.

Біографічна довідка

Віктор Гудзь,
голова
районної ради.

Будьте з нами!

Передплатна
вартість: на рік

призначення

18 листопада в кіноконцертній залі „Ольвія” (смт
Макарів) перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав Москаленко представив
громадськості району голову райдержадміністрації Олександра Куцика. В заході взяли участь голова
Бориспільської райдержадміністрації Ярослав Добрянський, голова Макарівської районної ради Віктор
Гудзь, перший заступник голови Макарівської райдержадміністрації Андрій Гріненко, заступники голови
райдержадміністрації Сергій Прунцев та Олександр
Гуменюк, керівники установ і організацій району, сільські, селищні голови, представники районних осередків громадських та політичних організацій.
Ярослав Добрянський подякував громаді Макарівщини за підтримку його в роботі, адже завдяки
спільним зусиллям райдержадміністрації, районної
ради, депутатів, селищних і сільських голів, керівників підприємств, установ, організацій, кожного жителя вдалося вивести район на значно вищі показники
соціально-економічного розвитку. «Я переконаний,
що й надалі ви не будете збавляти темпи», - наголосив
Ярослав Вікторович.

Олександр Іванович Куцик народився 8 березня
1975 року в селі Велика Севастянівка, Христинівського району Черкаської області. В 1996 році закінчив
Український державний університет фізичного виховання і спорту, в 2001 – Українську академію зовнішньої торгівлі. Спеціальність за освітою – викладач
фізичного виховання і спорту, магістр міжнародного
менеджменту. Трудова діяльність: з серпня 1996 р.
по квітень 2002 р. працював менеджером з продажу автомобілів у відділі реалізації і маркетингу по
контракту, начальник відділу маркетингу і реалізації,
заступник генерального директора по маркетингу і
реалізації автомобілів Українсько-Японського спільного підприємства “Автосаміт Лтд“, м.Київ; з квітня
2002 р. по серпень 2002 р. – заступником директора
по комерційній частині товариства з обмеженою відповідальністю “АсМАП-Сервіс“, Обухівський район,
с.Гусачівка; з серпня 2002 р. по січень 2004 р. – директором товариства з обмеженою відповідальністю фірми “ДніпроАвтоСервіс“, м.Дніпропетровськ;
з лютого 2004 р. по грудень 2004 р. – начальником
відділу розвитку підприємства з іноземними інвестиціями “Тойота-Україна“, м.Київ; з січня 2005 р. по
червень 2010 р. – фінансовим директором товариства з обмеженою відповідальністю “КИМ“, м.Київ;
з червня 2010 р. по березень 2011 р. – заступником
голови Києво-Святошинської райдержадміністрації;
з березня 2011 р. по листопад 2011 р. – першим заступником голови Києво-Святошинської райдержадміністрації; з 16 листопада 2011 року призначений головою Макарівської райдержадміністрації.
15 червня 2010 року прийняв присягу державного
службовця .Стаж державної служби – 1 рік і 5 місяців.
Одружений, виховує двох доньок.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Макарівської районної ради
від 21.11.2011
№21

Про скликання десятої сесії Макарівської районної ради
VI скликання
Відповідно до п. 9 статті 46 Закону
України “Про місцеве самоврядування в
Україні”:
1. Скликати десяту сесію Макарівської
районної ради шостого скликання 7 грудня 2011 року в смт Макарів.
2. Засідання провести 7 грудня 2011
о 10-й годині за адресою: вул.Фрунзе, 32
(приміщення кінотеатру).
На розгляд засідання десятої сесії районної ради передбачається винести наступні питання:

1. про стан медичного, санітарноепідемічного та соціального забезпечення населення району;
2. про внесення змін до рішення сесії
Макарівської районної ради від 30.12.2010
№ 59-04-VI «Про районний бюджет Макарівського району на 2011 рік»;
3. про хід виконання районних програм;
4. різне.
Віктор Гудзь,
голова районної ради.
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свідчить
статистика

вироблено,
реалізовано
продукції
більше
За даними Головного управління статистики у Київській
області у січні-жовтні 2011р.
сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано на забій 7643 ц. худоби та птиці (у живій вазі), що
в 2,8 рази більше порівняно з
січнем-жовтнем 2010 р.; вироблено 64088 ц. молока (на 7,3%
більше), 278,6 млн.шт.яєць (в
1,5 р. більше).
На 1 листопада у сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) поголів’я великої рогатої
худоби становило 4432 голів (на
4,2% менше, порівняно з 1 листопада 2010 р.), у тому числі корів –1900 голів (на 1,3% менше);
свиней – 1120 голів (на 40,0%
більше), овець - 431 голова (на
22,8% менше), птиці – 1183,0 тис.
голів (на 38,6% більше).
Порівняно січнем-жовтнем
2010 р. в сільськогосподарських
підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та
птиці зменшився на 5,1%. Середньодобові прирости великої
рогатої худоби на вирощуванні,
відгодівлі та нагулі збільшились
на 10,4%, свиней збільшилися
– у 1,9 рази та відповідно становили 497 г. та 373 г.
Загальний обсяг реалізованої
сільськогосподарськими підприємствами виробленої ними продукції за
січень-жовтень 2011р., порівняно з січнем-жовтнем минулого року, збільшився на 25,5%,
у тому числі продукції тваринництва – на 43,9%, продукції
рослинництва – зменшився на
38,1%.
Середні
ціни
продажу
аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами
за всіма напрямами реалізації
за січень-жовтень 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. зросли найбільше
на зернові та зернобобові культури (на 52,1%), на картоплю
знизились (на 17,3%), на яйця
знизились на 1,5% та на молоко – на 10,9%.
На 1 листопада в сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) зберігалось 4596 т. зерна
(на 1492 т. більше проти 1 листопада 2010р.), у тому числі 1376 т.
пшениці, 844 т. жита, 486 т. ячменю, насіння соняшника 1027 т.
За дорученням начальника
ГУС - Наталія Грищенко,
в.о. начальника відділу
статистики
у Макарівському районі.
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Макарівський край славиться
працьовитими людьми
З нагоди свята тих, хто розумом і руками, серцем і
душею, у селі і в селищі щодня долучається до аграрної
справи, минулої п’ятниці в районному будинку культури
відбулись урочистості.
В глядяцькій залі зібралися
представники з району, які безпосередньо пов’язані з розвитком сільського господарства.
Привітати аграріїв прийшли голова райдержадміністрації Олександр Куцик, голова районної
ради Віктор Гудзь. Олександр Іванович зачитав привітання голови

Київської облдержадміністрації
Анатолія Присяжнюка: «Відзначення Дня працівників сільського
господарства - це визначення
державою звитяжної хліборобської праці на благо України, це
хвала мозолистим рукам селян,

які знають справжню ціну хліба.
Аграрний сектор економіки тому
й іменується базовим, що разом
з ним складає основу життя держави та добробут її громадян.
Всім відомо, як не легко працю-

вати на землі, але лише завдяки
наполегливій праці та умілому
господарюванню досягнення в
сільському господарстві останні роки стають загально визначними… Це завдяки сільським
працівникам полиці наших магазинів все більше заповнюються якісними українськими про-

славилася добрими, мудрими й
працьовитими людьми. День працівників сільського господарства
- це свято трудівників, які щодня
невтомними руками самовіддано
трудяться на рідній землі. Сьогодні
в районі більше 10 тисяч гектарів
здано в оренду, які раніше заростали бур’янами, а нині приносять
урожай. Щиро дякую хліборобам,

фесіоналізм і натхнення у роботі,
значний особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва району та з нагоди Дня
працівників сільського господарства вручив кращим працівникам
галузі грамоти та грошові премії.
До привітань також приєднався
й голова координаційної ради профспілок району Віктор Стеценко.

механізаторам, тваринникам, організаторам агропромислового виробництва
району за вашу працю. Від щирого серця
бажаю всім, щоб колосилися лани, міцного здоров’я, успіхів,
родинного затишку.
На адресу аграріїв краю прозвучали
побажання
добра,
радості та щастя і від
заступника голови райдержадміністрації Сергія Прунцева. Він
від імені райдержадміністрації
та районної ради за багаторічну
і сумлінну працю, високий про-

Головний консультант Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України
Григорій Свертока приєднався до
привітань, щирих слів на адресу
працівників сільського господарства та вручив годинника.
Після завершення офіційної
частини заходу свою творчість
дарували учасники художньої самодіяльності районного будинку
культури та самодіяльний народний хор апарату Верховної Ради
України разом з інструментальним ансамблем народного хору
ім. Г.Верьовки (художній керівник
Зіновій Корінець).
На фото: урочисті моменти свята.

дуктами, а в кожній українській
оселі є хліб на столі. Хай і надалі
колосяться щедрими врожаями
ниви, і нехай втілюються в життя
ваші задуми та сподівання».
- Ця праця не легка, - приєднався до привітань Віктор Михай-

лович. - Не дивлячись на складні
життєві умови, на погодні умови в
цьому році вдалося зібрати урожай, засіяти площі під майбутній
врожай. З діда-прадіда Україна
була аграрною державою, вона

Хвала рукам, що пахнуть хлібом

На передодні професійного свята працівники сільського господарства пашківський будинок культури зібрав сільську родину на урочистості під назвою „Хвала рукам, що пахнуть хлібом”.

На свято завітали і гості:
це спеціалісти, механізатори та водії на чолі з директором ТОВ ”Агрофірма
Київська” Олегом Анатолієвичем Жихарєвим. Вже 7
років товариство орендує
земельні паї жителів села
Пашківка на площі 2760 га.
Дирекція агрофірми постійно опікується нашим
селом, надає матеріальну допомогу та підтримку
в роботі соціальної сфери
села: школі, дитячому садку, будинку культури та у
вирішенні всіх нагальних
проблем громади.
З духмяним короваєм
та привітальним словом
до гостей свята звернулася сільський голова Валентина Каштан. Вона по-

здоровила всіх ветеранів
сільського
господарства
села, керівників, спеціалістів, механізаторів, водіїв,
тваринників, які поклали
на свої плечі відповідальність за долю хліборобської
ниви. Всіх присутніх в залі
почастували запашним короваєм.
Розпочався концерт ліричною піснею „Моє рідне
село” у виконанні тріо: Галини Павленко, Ірини Зарубіної, Валентини Каштан.
Пісня не залишила нікого
байдужим. Протягом всього
свята звучали вітальні слова
ведучих Катерини Левченко
та Яни Бакалової.
З задоволенням і бурхливими оплесками зустрічали
односельчани та гості дитя-

чий танцювальний колектив
„Мозаїка” під керівництвом
художнього керівника Тетяни Дідик, жіночий фольклорний колектив „Горлиця”
під керівництвом Валентина
Шаменка. Порадувала своїм
гумором Ганна Маковська.
Особливо всіх присутніх в залі зачарував виступ
чоловічого гурту „Козацькі
джерела” (керівник Анатолій
Дем’янчук, художній керівник Олександр Сніжко).
А щоб все село почуло
про відродження селянської
слави, був запущений в небо
святковий салют в центрі
села, подарований до свята
дирекцією ТОВ „Агрофірма
Київська”.
Працюють хлібороби –
живе село!
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Семен ХАНІН: «Добробут населення –
Київська область
це основний показник ефективності роботи пропонує китайцям
депутатів, органів місцевого самоврядування»
інвестувати
Людина повинна бути господарем землі на якій живе і почуватися захи- ся з сільським головою с. Яблунівка
в інфраструктуру
щеною у рідній державі. А представляють її інтереси в органах влади депутати К.І.Макій. Завдяки Семену Григорорізних рівнів. Зворотний зв’язок між народними обранцями та виборцями – це
запорука відповідальності та ефективності в роботі державної влади, органів
місцевого самоврядування, виконавчих комітетів. Ні для кого не секрет, що життя – дорога з двостороннім рухом, тому для депутатів усіх рівнів вкрай важливо
підтримувати та розвивати цей зв’язок. Лише в постійному спілкуванні з людьми можна зрозуміти, що хвилює громадян, визначити першочергові завдання
та намітити плани їх реалізації. Кажуть, спільними зусиллями можна подолати
будь-яку проблему або просто зрушити її з місця, якщо підійти до справи порозумному. Кожний виборець очікує вирішення його нагального питання і може
звернутись, зокрема, у громадську приймальну депутата та під час особистих
його виїздів у села і селища району.
Основною формою роботи депутата
районної
ради, голови постійної комісії з питань законності та
правопорядку С.Г.Ханіна є
безпосередня співпраця з
керівниками та депутатами
місцевих рад. Він вивчає
потреби
територіальних
громад, бере безпосередню участь у їх вирішенні,
особисто разом зі своїм
помічником приїжджає у
кожен населений пункт
району, зустрічається з
сільськими та селищними
головами, надає їм юридичну консультацію. Скажімо, у ході зустрічі у Фасовій з сільським головою
Т.М.Сулімою з’ясувалося,
що тут потребують допомоги в придбанні та встановленні нових пластикових
вікон у дитячому садочку
села. І, не вагаючись (діти
– це святе), С.Г.Ханін надав
кошти на ці цілі. В черговій
робочій поїздці зустрів-

вичу тут придбали та встановили нове
обладнання для водопостачання села.
Побувавши з робочим візитом в с. Бишів, зустрівшись з сільським головою
О.О.Мірошкіним, депутатом районної
ради М.А.Швидким та священиком отцем Петром, С. Ханін перейнявся проблемами громади і надав 80000 гривень на виготовлення та встановлення
алтаря в місцевому храмі. І це ще не
весь перелік його благодійності.
До громадської приймальні депутата, яка знаходиться в селищі Макарів, люди приходять за допомогою
з різних питань. Найбільше звернень
від соціально незахищених громадян.
Матеріальні нестатки змушують шукати вихід, коли потрібні кошти, наприклад, на лікування чи на операцію. Так,
Семен Григорович надав фінансову
допомогу жительці Наливайківки Галині Івановій, яка звернулася до нього,
на термінову операцію для її травмованого сина.
С.Г.Ханін переконаний: «Громадяни і їх звернення, дають змогу відстежити проблеми, які найбільше турбують людей. Перед усім – це питання
соціального захисту та безперебійного пенсійного забезпечення, комунального і дорожнього господарства,
ринкових відносин та підприємництва,
житлового і сільського господарства,
охорони здоров’я і, звісно ж, питань
дотримання законності та охорони
правопорядку, надання матеріальної
допомоги. Добробут населення – це
основний показник ефективності роботи депутатів районної ради, сільських, селищних рад».
Наталія Федяєва.

Згідно з новим законом, виборча система змінюється з пропорційної на змішану - 225 депутатів обиратимуться в загальнодержавному багатомандатному окрузі
за виборчими списками від політичних партій, і 225 - за
мажоритарною системою. Законом також вводиться заборона на участь у виборах блоків політичних партій, та
підвищується прохідний бар’єр - з 3% до 5%. У прийнятому документі також прописано, що чергові вибори у
Верховну Раду відбуваються в останню неділю жовтня
п’ятого року повноважень парламенту. Таким чином,
парламентські вибори відбудуться в Україні наприкінці
жовтня 2012 року. Основою ухваленого закону став законопроект, розроблений робочою групою на чолі з міністром юстиції Олександром Лавриновичем і розглянутий
Венеціанською комісією.

новини медицини

КУБА ДОПОМОЖЕ
За словами прем’єр-міністра Миколи Азарова Куба
допоможе нам створити медико-біологічний центр, який
функціонуватиме на Кубі. У цьому центрі лікування проводитиметься здебільшого натуральними препаратами,
виготовленими з рослин за кубинською рецептурою.
Вартість такого центру сягає 300 млн. доларів. “Кубинці готові передати нам всі технології, ліцензії, обладнання, навчити наших спеціалістів”, - повідомив Микола
Азаров. Він вважає, що такий медичний заклад можна
здати в експлуатацію за два роки.

Всупереч чуткам

ВИКЛИК “ШВИДКОЇ” —
БЕЗКОШТОВНИй

“Міністерство охорони здоров’я звертає увагу журналістів та громадськості, що інформація, поширена
деякими ЗМІ про те, що у 2012 році виклик лікаря буде
коштувати 50 гривень є недостовірною”, - йдеться у його
повідомленні.
Виступаючи у Верховні Раді на “Годині запитань до
уряду”, міністр охорони здоров’я Олександр Аніщенко
повідомив про те, що у проекті державного бюджету на
наступний рік передбачено, що з липня 2012-го на забезпечення медикаментами одного виїзду швидкої медичної
допомоги буде виділятися 50 гривень, тоді як сьогодні ця
сума становить 5-7 гривень. Це дасть можливість лікарям
надавати швидку медичну допомогу в повному обсязі,
передає прес-служба.
Міністр також зазначив, що у проекті держбюджету
на 2012 рік закладено кошти на збільшення фінансування
медикаментозного забезпечення одного виїзду швидкої
допомоги.
УКРІНФОРМ.

А також нагадав, що
підписана місяць тому
Угода про співпрацю між
Київською областю та
провінцією Хубей передбачає взаємодію в області науки та техніки, серед
них і створення спільних
технопарків.
Цікавить керівництво
Київської області і перспектива розвитку з участю іноземних інвестицій
аеропорту Узин, який
може служити як великий
вантажний аеропорт.
Керівництво
області
зацікавлене і в участі китайських партнерів у будівництві електростанцій з
виробництва енергії з альтернативних джерел, зокрема в Іванківському районі. “Сьогодні вся Україна і
наша область шукають альтернативні види енергії, ми
переводимо багато підприємств на нетрадиційні види
пального, відмовляємося
від газу. Це і цукрові заводи, і житлово-комунальне
господарство”, - розповів
співрозмовник агентства.
За словами Анатолія Присяжнюка, українська делегація запропонувала китайським інвесторам брати
участь у будівництві електростанцій з виробництва
енергії з використанням
торфу.

з редакційної пошти

Зверніть увагу

ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА
ЗАКОН ПРО ВИБОРИ

Керівництво Київської
області під час візиту у китайську провінцію Хубей
запропонувало
китайським партнерам взяти
участь у низці інфраструктурних проектів. Як повідомив в ексклюзивному
коментарі
пекінському
кореспондентові УКРІНФОРМу глава делегації,
голова Київської облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк, мова йде
про будівництво багатофункційного центру в Ірпіні чи Обухові. “На жаль,
сьогодні ми не маємо такого сучасного центру з
басейнами, спортивними
майданчиками, дитячими ігровими кімнатами,
конференц-залами,
де
можна було б проводити
серед них великі форуми
і презентації”, - нарікає
Анатолій Йосипович.
Він також розповів, що в
районі Фастова виділено 150
га землі, на якій планується створити зону розвитку.
Зокрема, побудувати цехи
зі складання електроніки,
продукції машинобудування, навколо вже розпочато
створення інфраструктури.
“Ми пропонуємо китайській
стороні цей напрямок співпраці, будь-які форми участі
в якому прийнятні”, - повідомив він.

Новини
мають
бути
“свіжі“

*
*

Я - постійна передплатниця
газети «Макарівські вісті» вже
багато років. З нетерпінням
чекаю кожен новий номер, щоб
довідатися про події тижня в
районі, здобутки трудових колективів чи про негаразди, які турбують громади сіл і селищ Макарівщини. Цікавлять мене і матеріали про політичне життя
району, і під рубриками «На тему дня» та «Макарівщина має таланти», і літературний куточок та листи
з редакційної пошти. Користуюся юридичними консультаціями, корисними порадами, які тут публікуються. Стають мені в пригоді рекламні оголошення,
виручає й щотижнева програма телебачення. Загалом, я задоволена інформаційним наповненням районки. Це насправді газета найближча нам. Бо про
нас, макарівчан, про наше життя без прикрас, а таким як воно є.
Проте відтоді як районне відділення пошти перевели до Бородянки на умовах оптимізації галузі і збереження спектру послуг і навіть підвищення їх якості,
на собі особисто відчула що то пусті слова. Лишнянці
отримують газети та журнали з великим запізненням.
Посудіть самі: приміром районку, яка мала щоп’ятниці,
у день випуску, потрапляти до поштової скриньки передплатника, листоноша приносить у вівторок, а то й
пізніше. Скажіть, кому цікаво читати про новини, які
вже давно перестали бути новинами? Я помітила, що
особливо коли розпочинається передплатна кампанія,
негараздів з доставкою преси більшає. Невчасно приносить нам листоноша й інші газети та журнали. Знаю
що реорганізація поштового зв’язку лише додала проблем і іншим селам району. Перебої з доставкою преси вистачає й у інших, особливо віддалених населених
пунктах.
Не раз з цього приводу зверталася в сільське поштове відділення. Але якщо й змінювалася ситуація,
то ненадовго. Правду люди кажуть: будь - яку реорганізацію слід проводити обдумано. Раніше у поштове
відділення Макарова можна було поскаржитися і там
оперативно реагували на критику. Тепер до Бородянки не додзвонишся. Може керівництво району якось
вплине на цю ситуацію. Бо не знаємо куди вже звертатися.
с. Лишня.

Марія Іванова,

Потерпаємо від набігів
металозбирачів
Нещодавно прочитали у газеті про таку «болячку»,
як «металева лихоманка». Ми звертались багато разів у міліцію, до сільського голови – ніхто цьому ради
дати не може. Щойно одного арештують – слідом
з’являються нові металозбирачі. Виносять з дворів
усе, що «не так лежить»: ванни, металеві драбини,
відра знімають у криницях. Усе що ми заробляли гіркою працею, іде як разова нажива цим безсовісним
крадіям! Не дивно, якщо скоро у хати полізуть. Днями розібрали на металобрухт і здали до сусіднього
села залізний місток, прокладений через річечку, яка
протікає між нашими вулицями. Лежала кладка майже тридцять років – нікому на думку не спадало її забрати. Аж ось, діждалися!.. То тепер, аби дістатись
до свого городу, ми повинні перелітати на комбайнах
чи тракторах?
Жителі вулиць Тельмана і Колгоспної села Мар’янівка.

Алкоголь косить і
старих, і молодих
В наш нелегкий час з безліччю проблем і криз не
можливо, напевно, передбачити, що станеться з селом: розквітне воно чи, навпаки, занепаде. Добре,
якщо в селі народжуються діти, росте нове покоління і
залишається працювати, продовжуючи трудові династії батьків. Коли ми говоримо про те, що молодь – наше
майбутнє, ми розуміємо під цим здорових, активних
і перспективних людей, які мають на меті відродити
нашу країну.
Але нині як в містах, так і в селах, розквітають так звані
«підприємці», які збувають алкогольні напої молоді і навіть дітям, заробляючи брудні гроші на здоров’ї нашого
майбутнього, на щасті і спокої сімей.
Так і в нашому селі, на жаль. Пенсіонерка (з етичних
мотивів не вказуємо її прізвища) накопичує свій капітал
шляхом продажу алкогольних напоїв, і їй зовсім байдуже,
що згодом її юні клієнти стануть алкоголіками, які занапастять через це свої життя. Без війни косить алкоголь і
старих, і молодих.
Трагічну правду сказав автор статті «Алкогольний
молох шматує Україну» Іван Захарченко щодо цієї
проблеми.
То чи знайдеться управа й на цю «активістку алкогольного бізнесу»? А можливо, сама схаменеться, згадавши
що Господь все бачить і терпить до пори…
Світлана Зуб,
с. Мар’янівка
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26 листопада - день пам’яті голодомору і політичних репресій в україні

“ЖИТТЯ Є ДІЯННЯ ДОБРА”
У цей день на державному рівні Україна згадує
тих, кому судилося зазнати
тортур у радянських слідчих ізоляторах, тюрмах,
концентраційних таборах
у далекому Сибіру, а також
голодної смерті, за словами Тараса Шевченка, «на
нашій не своїй землі».
Нещодавно в приміщенні Національної спілки письменників України
відомий художник слова
Олесь Воля презентував
свій «Щоденник», що його
вів упродовж сорокаліття.
Виступаючи на велелюдному зібранні, колеги по
перу відзначали, що ця
унікальна книга - не лише
подієва, а й творча, мовлячи ширше, – духовна
біографія неординарного
митця в антуражі стрімкого,
непередбачуваного,
незрідка, на жаль, трагічного часу.
«Щоденник» Олеся Волі
вмістив, зокрема, чимало

свідчень людей, котрим
пощастило вижити в нелюдських умовах стежень
і переслідувань тоталітарної доби, фальсифікованих
звинувачень і фатальних,
смертельних вироків. Хоча
вина «ворогів народу» найчастіше полягала тільки
в тому, що вони не так, як
«партія вела», мислили й
говорили або мали щось
«куркульське» у своєму
дворі. За безглуздими доносами - чи й без них - селян родинами викидали на
сніг із рідних хат, висилали
туди, “де Макар телят не
пас”. Для тодішньої влади
це були «гвинтики», маленькі й беззахисні люди –
проти армад немилосердної репресивної машини.
Письменник-гуманіст
Олесь Воля вважає інакше,
звертаючись до сучасників стражденними устами
закатованих у буцегарнях
і заморених голодом: нехай то були бідні на статки,

але багаті душею люди й
через це – ближчі до Бога.
Застерігаючи водночас,
що вільний дух людини силою жодній владі не перемогти, якою б жорстокою
вона не була. Тож краще
не будити й не творити
диявольського зла, що відійшло в минуле. Життя,
судячи зі «Щоденника»
Олеся Волі, є діяння добра. У цьому переконують
розмаїття епізодів і людських доль, явлених у книзі, котру навіть за обсягом
– понад тисячу сторінок
тексту, понад сотню фотографій – без будь-яких застережень можна назвати
фоліантом.
Варто мовити й про громадянський чин письменника-патріота, оскільки в
радянський час навіть згадувати про голод і репресії було небезпечно. А він,
тоді ще студент Олександр
Міщенко, пішки долав не
лише рідну Козельщину,

що на Полтавщині, з хати
в хату переходив, розпитуючи про стражденні долі
співвітчизників, аби згодом повідати правду про
голодомор 1932-1933 років та політичні репресії,
беззастережно називаючи
їх винуватців. Через що й
сам автор «Щоденника»
зазнав переслідувань, так
чи інакше змушений був
уникати зустрічей з недремноокими охоронцями
тоталітарного режиму. Та й
зараз невідомо, чи позбувся їх опіки.
Насамкінець зазначу,
що зафіксовані у «Щоденнику» спогади сприймаються як своєрідний письменницький
пам’ятник
жертвам тих оддаленілих,
але не відболілих днів.
Олександр КАВУНЕНКО.
Від редакції: пропонуємо свідчення, яке увійшло
в “Щоденник. Сорок років”
Олеся Волі.

ПРО ВКРАДЕНУ ХЛІБИНУ,
МІЛІЦЕЙСЬКУ „МИЛІСТЬ” І ДРАНУ СТУПУ
(свідчить Тригубенко Сергій Аністратович. 1903 р. н., Андрійки)
Мого тестя в колгосп не приймали, а хліб забрали. І батько покликав
мене в Бригадирівку до братів і сестер. З рік я там побув, і дружина почала нападатися, щоб повернувся
знову в Андрійки. Хай буде, думаю,
по її. Повернулися. А потім і нас з
дружиною буксирна бригада заходилася виганяти, як мого тестя, з хати.
- Ви хоч що-небудь залиште, кажу буксирові Костирів, який зерно забирав.
А він:
- З хати не виганяємо, живи...
Чого тобі ще треба, пасинку куркульський?
Обчистили нас, як заєць липку
взимку обчищає. Нічого їсти. А потім поступила позичка – її давали
тим, що роблять у колгоспі. Тетяна, моя дружина, принесла в хустині зерна – хустина трохи більша
від носової. Зерна вистачило на
два тижні. А потім пішла справжня
голодовка. Купити нічого не купиш. Були в жінки сережки золоті
й браслет, а в Кременчуці, в Торгсині на золото давали хліб. Повіз я
це залізо золоте, здав, і дали мені
одну хлібину велику, а треба ще
купити зерна, й пішов по нього. І
ось стою на базарі (кошолка моя
біля ніг). Мірить мені бабуся зерно, а тут хтось мене так штурхонув,
що носом землю проорав. Встати
не встану. Якась жінка таки допомогла зіп’ятись, але ж хлібини вже
нема...
Поїзд ходив тоді лише до Галещини, а я вже не дійду до Андрійок
– слабий; і в моєї жінки в Галещині
був двоюрідний брат – зайшов туди.
Бачу, його жінка порається коло печі,
їсти готує. Я сидю, розпитую, як тут
живуть люди. В них тесть помер. Зварила братова жінка галушок, а в мене
слина котиться, що аж-аж...
„Іване, - звертається вона до
чоловіка, - ти там вже управився по
хазяйству?” – „Управився”. – „Заходь тоді в хату та будемо вечеряти”. Увійшов Іван. Насипали галушок і запрошують до столу: „Сідай”.
А в мене ж дурний характер. „Я не
голодний... – кажу. – Недавно їв...”
А сам думаю, що ще будуть припрошувати. А вони не просять, вечеряють собі. „Хоч би ж ще раз сказали:
сідай” Не кажуть. Повечеряли хазяїни і пішли разом доуправлятися, а
на столі лежить картопля нечищена.
Печена. Глянув я у вікно – не видно
нікого. Ухопив дві картоплини і жую.
Воно вже темніти почало, і лампа
в хаті горіла, і Йван побачив крізь
вікно, як я запихався тими картоплинами. Увійшов у хату: „Чого ж

ти вечеряти не сідав?” – „Та... та...
мені їсти не хотілося, а це чогось не
втерпів...”
Додому іти ще п’ятнадцять кілометрів, і годитися я не годюся – вийшов за Галещину, став і стою. Хоч би
яка машина або підвода їхали. Коли
це якийсь дядько одноконкою гуркотить. „Далеко, мужиче, йдеш?” –

„Ой, далеко, дядьку”. „То я підвезу
тебе”. До Підгорівки підкинув, повернув на Гнойовівку. Зліз я з підводи – ще гірше стало. Ногу за ногою
переставляю, але зерно, що купив,
несу. Додому доплентався вже після обіду. А надворі тиша зрушилася,
вітерець почався. Жінка моя каже:
„Ти понеси оце зерно та змели –
будемо пекти блини”. Пішов. А тоді
молоти можна було лише з дозволу
голови колгоспу. Добре, що мірошником був мій товариш дитинства.
Він і змолов. У млині нікого не було.
Тільки приходив Андрій Яременко: і
там, на камені, борошно помацає, і
там. Хтозна й навіщо... Отож змолов я борошно, узяв клунок і поніс.
Вдома жінка рада, блини печемо.
Аж ось у хату заходить посланець
з сільради, каже негайно в сільраду з’явитися. Повертаюся додому
– жінка плаче: борошно забрали.
Того ж дня викликає мене в контору міліціонер і допит робить, звідки
в мене борошно. Коли я робив завфермою, то коняці коли-не-коли
давали трішки вівса. І вони подумали, що той овес для коняки я взяв і
змолов для себе. Тут і почалося: „Де
був? Що робив?” Кажу, в Кременчуці, отак і отак, чого їздив, пояснив.
„А де овесь брав” – „Купував”. – „Іди
гуляй та подумай...” Завели інших

на допит: Андрейка Захарка і Петра
Карпенка. Чую крізь двері, що їх міліціонер Давиденко товче, і, коли
виходили, у Захарка сльози на очах
були; Петро держався за стіну – такий побитий .
Знову міліціонер заходився вже
мене мордувати:
- Де брав овес?
- Нічого я вам більше не скажу
– купував.
Давиденко за шиворіт вхопив
по-звірячому, над столом нахилив і
ручкою нагана по потилиці б’є.
- Признавайся!
- Нічого я більше не скажу...
- Іди гуляй...
Знову допит Захарка та Петра.
Знову крик..
Мене потім Давиденко викликав. За чуба вхопив, наганом у потилицю гамселить. Коли я сідав на
табуретку, то вже на неї і не попав,
а додолу полетів.
Давиденко посадив таки. А я
вже так забився та ослаб, що не
всидю.
Подає він мені води, а я не п’ю,
не хочу. Він тоді ручкою нагана під
бороду – й оце й досі ось шрам на
бороді.
- Можеш бути свободен... –
сказав, коли побачив, що кров з
мене юшить.
А в колгоспі давали галушки. Галушки рвані, а то й саму юшку. Треба
якось хоч до обіду викріпити, аби пообідати. Подибав я на наряд. Якраз
орали кіньми на пар за Бреускою,
де яр. Напарник чекає на мене, щоб
орати разом, а я коней не сила вести і плуга не вдержу. Але до обід таки
доконали. Сам напарник орав. Їдемо
на обід. Напарник каже, щоб я сідав
на коня, а я ж на коні не всидю, бо
позвонок від Давиденкових побоїв пече. Тож він поїхав, а я пішки іду.
Опинився біля хати Марка Яковича
Андрейка – упав. Марко Якович побачив мене і виніс кухоль молока.
Я те молоко випив, а жінці моїй вже
донесли, що я лежу серед дороги.
Запрягла вона воли і забрала додому. Лежав я до двох місяців у постелі
догори черевом. Ні перекинутися – ні
повернутися – позвонок болить. Всю
молотьбу пролежав.
Спасибі, жінка виручала їжею
колгоспною. Мене й дитину, хоч поганенько, а піддержувала.
Посеред хати в нас стояла ступа
драненька. А воно тоді так було: де
хто якого зерна дістане, й товкли.
А дочка Дуня, їй тоді сім годочків
було, як нема нікого, ходить і збирає зернятка. Вносила в хату і в рот
мені клала.

один з найбільших
злочинів комунізму
Голодомор в Україні був жахливою трагедією і одним з найбільших злочинів комунізму. Про це наголошується у заяві, розповсюдженій офісом прес-секретаря
Білого дому з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів в
Україні. “У час, коли ми відзначаємо 20-ту річницю Незалежності України, яка є свідченням сили духу та рішучості народу України, ми також згадуємо про жертви,
понесені 78 років тому під час катастрофічного голоду,
який отримав назву Голодомор - або “смерть від голоду”, - йдеться в заяві. - Ця жахлива трагедія, що сталася через навмисне захоплення врожаю і господарств
по всій Україні Йосипом Сталіним, була одним з найбільших злочинів комунізму”, - йдеться в заяві. “Після
цієї грубої і навмисної спроби зламати волю народу
України, українці проявили велику мужність і стійкість.
Створення гордої і незалежної України двадцять років
тому демонструє вражаючу глибину любові українського народу до свободи і незалежності” - підкреслюють у
Білому домі.
“США цінують дружбу між нашими народами і
висловлюють свої глибокі співчуття з цього сумного приводу. Згадуючи цю трагедію, ми знову
зобов’язуємося і підтверджуємо нашу спільну рішучість запобігти можливості повторення подібних трагічних дій у майбутньому”, - зазначається
в заяві.

Історія про це
мовчала довго...
Не під силу стримати сліз людині, життя якої чорними
руками зім’яла біда, принесена голодомором. Тяжкими
душевними ранами вилилось те страшне лихоліття нашому народові.

Корінна мешканка села Рожів Василина Талимонівна
Лопата пережила ті тяжкі часи. Багато таких, як вона вже
померли. Зовсім мало залишилось людей, які стали свідками тих подій, та можуть не з уяви розповісти нинішньому поколінню про них.
В 1933 не було навіть чим поля засіяти. Тоді село охопив голод.
- Ходили по селу і свої, і чужі. Відбирали усе, що де
залишилось: усе до крихти. Шукали, штрикаючи довгими
залізними шворнями всюди, зерно: в копицях, у землі,
під стріхами. Ні на кого не зважали, - розповідає Василина Талимонівна.
Багато тоді людей померло з голоду, особливо малих
діток. Були випадки, коли з’їдали мертвих. В одній сім’ї
вмерла дівчинка, батько сказав іншим дітям, щоб вони
їли мертву сестричку. Певно, за тим і вижили...
- Їли, що знаходили: мерзлі ягоди, корінці відварювали. Навесні рвали й варили кропиву, лободу, - продовжує жінка. - Люди опухлі від голоду, знесилені падали,
мов мухи, мерли в кожній хаті. Всього померло двісті
чоловік, але записали трьох... Отак пережили. А потім
прийшли німці...
Записала спогади Галина Оніщук.
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ГРУЖЧАНЦІ З НАГОДИ
ХРАМОВОГО СВЯТА ОТРИМАЛИ
ІСТОРІЮ СВОЄЇ ПАРАФІЇ
21 листопада православна церква відзначає Собор Архистратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
Саме в цей день в Грузькому – храмове
свято. Церковна громада храму Архистратига Божого Михаїла відзначила його святковою літургією, на якій співслужили протоієреї Андрій (настоятель храму с. Грузьке),
Рафаїл (с. Мотижин), Петро (с. Бишів) та
Ігор (с. Ситняки).
Після завершення літургії в церкві відбулася презентація книжки Євгена Букета
та Володимира Перерви «Люди, які несли
віру. Літопис православного життя села
Грузького», яка побачила світ з нагоди
храмового свята за ініціативи уродженця
села і мецената Олександра Миколайовича Борисюка. Книжка розповідає про
історію гружчанської парафії з кінця XVIII століття до сьогодні, про чотири церковні споруди, священнослужителів (від 1790-х рр.) і прихожан
(наведено перепис населення села 1795 року). Особливу увагу автори
приділили людям, які пронесли віру в Бога крізь радянську атеїстичну
добу в сьогодення та очолили відродження прадавніх традицій в незалежній Україні. Історія парафії с.Грузьке стала четвертою в Макарівському районі, після Колонщини, Ясногородки і Фасової, що була видана окремою книжкою.
Нове видання відтепер можна придбати в Михайлівській церкві села
Грузьке, а також завантажити його електронну версію в Інтернеті на сайті
http://buket.ucoz.com
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Нещодавно Заслужений майстер народної творчості Украми Людмила Вітковська за проханням
вчителя образотворчого мистецтва Н.В.Фатюк та за сприяння голови профспілки Г.О.Столяр, зустрілась з учнями та педагогічними працівниками Плахтянського НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий
садок». Майстриня розповіла про свою творчість та український народний декоративний розпис, коментувала власні твори. Людмила Владиславівна відповідала на численні запитання учнів. Найголовніша думка, яку донесла дітям художниця: щоб досягти успіху в будь-якій сфері життя і діяльності,
потрібно мати бажання і терпіння. Потім провела майстер-клас, під час якого увага та зацікавлення
учнів були непідкупними, тому що на їхніх очах творилось диво: на папері розквітали барвисті квіти,
червоніли кетяги калини, обрамлені смарагдовими завитками витончених листочків. Діти з великим
задоволенням створювали власні малюнки, використовуючи різну техніку малювання.
На згадку про зустріч від вчителів та учнів гості вручили квіти та подарунок, виготовлений дітьми, а
художниця подарувала школі свої твори.
Ця зустріч стала підсумком тижня образотворчого мистецтва в школі, що пройшов під гаслом
«Мистецтво, яке дарує радість!».

Інф. “М.в.”.

зустрічі з музикою

день здоров’я

ВЕСЕЛІ, МОЛОДІ,
СПРИТНІ
Щоб допомагати людям берегти здоров’я, треба й
самим бути здоровими: такий девіз у студентів Макарівського медичного училища. І без спорту тут не обійтися.
Тренування, заняття з фізичної культури, змагання – це
все стало звичним. Традиційним став “День здоров’я”,
який пропагує здоровий спосіб життя в молодіжному середовищі. Він відбувся напередодні Дня студента.
В спортивній залі ДЮШС змагалися дві команди ІІ
курсу «Лікувальна справа». В складі кожної 4 дівчат і 4
хлопців. Змагання почалися з естафети «Біг у мішках».

Музика і радість, радість і музика –
здавалося б звичні на перший погляд
поняття. Музика посідає особливе
місце в житті кожної дитини. Від народження вона чує лагідний спів колискової, яка заспокоює маля, єднає його
з мамою духовно і фізично. Музика
розвиває творчі здібності дітей, вона
торкає струни дитячої душі, викликає
емоції, роздуми, почуття. Музична терапія – допомагає в лікуванні, профілактиці та відновленні резервних сил
організму. В нашому садочку «Теремок» ми прагнемо, щоб кожна зустріч
з музикою для дітей була радісною і
жаданою. Музкерівник Н.І.Андреєва

вважає, що широке і повсякденне залучення дітей до різноманітних видів
музичної діяльності – обов’язкова умова розвитку у них творчих здібностей.
Особливе місце в своїй роботі з
музичного виховання ми приділяємо
співпраці з Макарівською дитячою школою мистецтв. Їх педагоги і вихованці є
частими і бажаними гостями у нашому
садочку, тим більше, що багато маленьких музикантів – випускники нашого
«Теремка». Завдання педагогів і вихователів долучити дітей до музики, як животворного джерела людських почуттів і
переживань. Ось і нещодавно юні музиканти разом з своїми наставниками від-

чинили двері перед нашими малюками
у прекрасний світ музики, пісні, танцю.
Як зачаровані слухали дітки музичні
твори, виконані на цимбалах, скрипці,
баяні, гітарі, піаніно. Весело аплодували хору дівчаток, який переносить у світ
казкових героїв, фантазій. Оваціями
проводжали прекрасних танцюристів,
які виконали танець “веселих каченят”.
Так поєдналася радість і музика у творчій співдружності малят дитячого садка
і учнів музичної школи, яка, ми віримо,
ніколи не закінчиться, тому що таким зустрічам ми дуже раді!
Валентина Присяжна,
вихователь-методист ДНЗ «Теремок».

спорт

волейболісти „Ластівки” –
володарі кубку

Обидві команди
справились чудово і переможених
не було. Потім
почалася «Комбінована естафета»: біг з м’ячем,
затиснутим між
колінами, в обручі, через скакалку, з ракеткою
настільного тенісу, на якій лежить
тенісний м’ячик,
стрибки на одній
нозі.
Вирували
пристрасті, всі дії
супроводжувалися дотепними
репліками, сміхом, які завжди
притаманні молоді. І знову команди показали однаковий результат- 2:2,
як і в змаганні «Гол» та піднятті гантелі, в естафеті «Своя
ноша» і в перетягуванні канату.
Коли ж насамкінець студенти зіграли у волейбол з трьох
партій до 15, то команда І групи (капітан команди Михайло
Бацан) перемогла суперників з рахунком 2:1. Але символічні призи – солодощі отримали і переможці, і переможені. А
Макарівський селищний голова Олександр Іващенко з нагоди святкування Дня студента подарував спортивну форму та м’ячі для збірної команди училища з футболу.
Інф. “М.в.“.

Минулими вихідними
районне спортивне товариство «Колос» організувало проведення двох
спортивних турнірів. Перший традиційний, вже в
чотирнадцятий рік підряд
- Кубок Михайла Харитоновича Бруквенка. Михайло
Харитонович був всебічно
спортивно обдарованою
людиною: плавцем, футболістом, гімнастом, легкоатлетом. Особливо любив
волейбол. Свого часу був
чемпіоном
Радянського
Союзу серед команд Північного флоту. Свою майстерність та любов до спорту
намагався передавати своїм вихованцям, працюючи
в школах району вчителем
фізичного виховання. Педагогічний стаж Михайла
Харитоновича більше як
50 років. Не одне покоління його вихованців вдячне
за турботу цієї чудової людини, яка піклувалася про
здоров’я своїх учнів.
На цьогорічний турнір
прибуло сім волейбольних колективів. Бишів делегував дві команди, Макарів був представлений
командами «Ластівка» та
«Автомобіліст». По одній команді представили
Королівка і Макарів-1 та
традиційний учасник всіх
волейбольних турнірів, які
проходять в районі, – команда с.Музичі, КиєвоСвятошинського району.
Оскільки було при-

йнято рішення проводити відповідні турніри без
легіонерів, команди мали
практично рівну волейбольну підготовку. У волейболі нічиїх не може
бути, тому деяким командам після своїх ігор доводилось
поповнювати
кількість глядачів. Так, в
першому турі «Ластівка»
обіграла «ВБСШ-1» з Бишева, «Музичі» – «Росію» з
Королівки, «Автомобіліст»
– «ВБСШ-2». У півфіналі
«Музичі» виграли у «Ластівки», а «Автомобіліст» у
«Анклава» з Макарів-1. Фінал виявився видовищним
по всіх компонентах гри.
Чудові удари та підбори
м’яча, подачі та комбінації
гравців приносили вболівальникам насолоду від
побаченого. Розрив у очках
був мінімальним. Проте
команді «Ластівка» вдалося обіграти наших сусідів

із Києво-Святошинського
району і стали володарем перехідного кубку. За
команду-переможницю
грали: Сергій Іващенко,
Анатолій Чупріянов, Микола Мороз, Вадим Машовець, Павло Тарасенко,
Сергій Мироненко.

Змагання на кубок з
настільного тенісу був присвячений Дню працівників
сільського господарства.
Участь в ньому взяли сім
спортсменів з Макарова (в
тому числі три з медучилища) та два з Бишева. Грали за круговою системою,
тому кожен учасник мав
можливість
помірятись
своїм вмінням гри з кожним гравцем турніру, що
надавало цікавості турніру. Після проведення всіх
зустрічей 1-е місце зайняв
Юрій Андрійович Ступак,
можна сказати ветеран
спорту, 2-е місце посів
Євген Цілепа, 3-є розділили між собою відразу три
учасники: Ярослав Головко, Микола Соломенко та
Анатолій Проценко.
Анатолій Проценко,
голова РСТ „Колос”.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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про християнські цінності йшла мова в Мінську
В столиці Республики Біларусь Мінську з благословення Високопреосвященнішого Митрополита
Мінського і Слуцького Філарета, Патріаршого Екзарха
всієї Біларусі, працювала VII Міжнародна наукова конференція, присвячена християнським етичним цінностям, як внеску в соціальне життя Європи. Як зазначив
Високопреосвященніший владика-Екзарх, подібні конференції традиційно збирають в Мінську наукову еліту
і релігійних діячів Церков, конфесій і традиційних релігій: християн, іудеїв і мусульман Біларусі, СНД і країн
Західної Європи, а також послів зарубіжних держав,
представників вищих учбових закладів і наукової громадськості.

За запрошенням глави Білоруської Православної Церкви
взяв участь у роботі потужного богословського форуму, поособливому визначального для країн Європи, світу і людства
в цілому, представник Макарівського благочиння Української
Православної Церкви, депутат Макарівської районної ради,
голова постійно діючої комісії з благодійництва ігумен Філарет (Єгоров).
Темою наукової доповіді священнослужителя-депутата
була розповідь про свідчення християнських цінностей на
основі українсько-італійського досвіду. Адже, як служителю Української Православної Церкви, з благословення
її священоначалія йому визнано допомагати в пастирському окормленні української православної діаспори,
яка перебуває в країнах Західної Європи. Здебільшого
ігумен Філарет допомагає пастирям, які несуть постійно
своє служіння в Італії. Кілька разів на рік, звершуючи послухи, покладені на нього, він буває в цій країні з глибокими християнськими традиціями, глибоким християнським
корінням. Для багатьох неіталійців Італія є місцем паломництва; ми приїздимо сюди, як і на Святу Землю. Разом з

* * *
Ут-1

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.
2.05 “Нацiональна двадцятка”.
3.15 Х/ф “Пiлоти”.
4.45 Чоловiчий клуб.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30 “ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.05,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.00,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.00 “Чесно”.
12.55 “Iлюзiя безпеки. Лiтак для
фараона”.
13.45 Т/с “Манна небесна”.
14.40,15.20 “З неба на землю”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 “Велика рiзниця поукраїнському”.

субота, 26 листопада
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05 Погода.
6.10 Фiльм фестивалю “Покров”.
6.40 Свiт православ`я.
7.10 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.25 Погода.
12.30 Концерт-реквiєм пам`ятi
жертв голодоморiв в
Українi.
13.15 Глибинне бурiння.
13.45 Х/ф “Час скорботи i пам`ятi”.
14.30 Х/ф “Голод-33”.
16.20 Погода.
16.25 Х/ф “Холодне лiто
п`ятдесят третього”.
18.05 Свiт атома.
18.25 Хокей. Континентальний
Кубок. Пiвфiнал. Донбас
(Донецьк) - Краковi (Краков). У перервi - Зелений
коридор.

20.00 Погода.
20.45 Молебень в пам`ять жертв
голодоморiв та полiтичних
репресiй.
21.00 Пiдсумки дня.
21.50 Молебень в пам`ять жертв
голодоморiв та полiтичних
репресiй.
22.50 Погода.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.40 Погода.
23.45 Фiльм фестивалю “Покров”.
0.00 Д/ф “Дитинство у дикiй
природi”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.30 Пiдсумки дня.
2.20 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
2.40 ТелеАкадемiя.
3.40 Х/ф “Крадiї”. (2 к.).
5.25 “Надвечiр`я”.
5.55 Гiмн України.

неділя, 27 листопада
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Українська мрiя М. Поплавського.
7.00 Д/ф “Дитинство у дикiй
природi”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Як це?
9.30 Ближче до народу.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Кумири i кумирчики.
12.15 Караоке для дорослих.
12.55 Атака магiї.
13.35 Погода.
13.45 Золотий гусак.
14.15 Маю честь запросити.
15.05 Погода.
15.10 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Карпати”
(Львiв) - “Шахтар” (Донецьк). У перервi - Погода.
17.55 Формула-1. Гран-прi
Бразилiї.

про необхідність жити незмінними християнськими цінностями всюди і скрізь, і говорив у своєму повідомленні
отець Філарет.
В доповіді зазначалося, що з Божою допомогою, спільними зусиллями ми повинні звертатися не тільки до віруючих людей, але й до тих, хто досі живе ілюзіями і міфолагенами, до тих, хто досі, ігноруючи весь трагічний досвід
людства в ХХ столітті і не тільки цей період, думає, нібито

людина може прожити без абсолютних моральних цінностей, що моральність – це відносне поняття, і кожна людина
може сама для себе визначати шкалу моральних цінностей.
Церква не повинна заганятися в гетто, ми повинні захистити те, що є основоположними християнськими цінностями, - релігію, віру, можливість і необхідність жити у Христі
з Христом.
Спілкуючись з колегами-науковцями, представник Макарівщини дав інтерв’ю для двох національних каналів білоруського телебачення та для національного радіо. Також
священнослужитель розповів про спільні взаємодії між служителями Церкви і представниками органів влади в Україні,
спрямовані на збереження традиційних непохитних цінностей людства, християнських цінностей в нашому суспільстві,
на необхідність виховання підростаючого покоління на основі
позитивної моральності та з використанням духовного досвіду нашого народу. Отець ігумен розповів про це на прикладі
досвіду Київщини.
Мова йшла й про духовне відродження і становлення
Макарівської землі – батьківщини святителя Димитрія Ростовського. Повідомивши владиці-Екзарху про те, що в нашому районі будується найбільший в Київській єпархії собор на честь ікони Божої Матері «Услишательниця», отець
Філарет передав Його Високопреосвященству цей образ
Пресвятої Богородиці в дар від Макарівщини. З радістю
Високопреосвященніший владика зустрів звістку про будівництво єдиного в світі храму на честь цієї святині. Глава
Білоруської Православної Церкви Митрополит Філарет підкреслив вагомість суспільних духовних процесів, які відбуваються на Макарівщині, та передав привітання і преподав
своє архієрейське благословення всім, хто працює на благо розвитку нашого краю.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

п’ятниця, 25 листопада
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.35 Феєрiя життя.
10.05 Д/ф “Київський замок
нiмецького барона” iз
циклу “Загублене мiсто”.
10.25 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,19.55 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.20 “Надвечiр`я”.
12.50 Околиця.
13.20 Х/ф “Холодне лiто
п`ятдесят третього”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Пiлоти”.
17.10 Т/с “Справедливi”. (2 к.).
18.05 Магiстраль.
18.25 Хокей. Континентальний
Кубок. Пiвфiнал. Донбас
(Донецьк) - Лiєпаяс Металургс (Лiєпая). У перервi
- Новини.
20.50 221. Екстрений виклик.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.10 Плюс-мiнус.

тим, саме тут перебуває велика частина наших співгромадян – заробітчани. Допомагаючи духовно цим людям, які
опинилися далеко від своєї Батьківщини, тут служать православні священнослужителі з України. Про особливості
пастирського та соціального служіння в цьому регіоні та

20.00 Хокей. Континентальний
Кубок. Пiвфiнал. Донбас
(Донецьк) - Рубiн (Тюмень).
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Хокей. Континентальний
Кубок. Пiвфiнал. Донбас
(Донецьк) - Рубiн (Тюмень).
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 Д/ф “Справжня влада
Ватикану”.
3.45 Околиця.
4.10 ЧС з бiльярду.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.00 Комедiя “Усмiхнись,
песику”.
7.35 М/ф.
8.00 “Холостячки. Нове
кохання”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/с “Русалонька”.

21.10 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: Прокляття Чорної
перлини”.
0.00 Х/ф “Пагорби мають очi”.
1.45 Х/ф “Александр”. (2 к.).
4.35 Х/ф “Одружiмося”.

інтер

5.30 Т/с “Танго з янголом”.
6.20,21.15 Д/с “Слiдство
вели...” з Л. Канiвським”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00, 18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Генеральська онука”.
11.00 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “На сонячнiй сторонi
вулицi”.
22.35 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
2.00 Х/ф “Бiле мiсто”. (2 к.).
3.05 “Подробицi” - “Час”.
3.35 Х/ф “Ковбой”.
5.25 Д/ф “Володимир
Смiрницький. Бiльше, нiж
Портос”.

1+1

6.00 Драма “Стомленi сонцем”.
8.25 Мелодрама “Прокажена”.
10.05 Мелодрама “Знахар”.
11.55 Мелодрама “Абонент поза
зоною досяжностi”.
15.45 Мелодрама “Було дiло на
Кубанi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Було дiло на
Кубанi”.
23.45 Х/ф “День перемоги”.
1.05 Мелодрама “Абонент поза
зоною досяжностi”.
4.30 “ТСН”.
5.00 “Грошi”.

інтер

6.20 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
9.10 Д/ф “Хлiбна гiльйотина”.
11.00 Х/ф “Змiєлов”.
13.00 “Концерт Iгоря Крутого i
Лари Фабiан”.
15.05 Д/ф “Майдан. Переворот”.
16.05 Д/ф “Майдан. Змова”.
17.00 Д/ф “Майдан.
Iнтервенцiя”.
10.30 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.55 “Дикi i смiшнi”.
11.20 “Шiсть кадрiв”.
11.45 “Велика рiзниця поукраїнському”.
12.40 Х/ф “Мiсце зустрiчi
змiнити не можна”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.15 “10 крокiв до кохання”.
23.15 “Свiтське життя”.
0.15 “Телевiзiйна Служба
Новин”.
1.05 Трилер “Скандальний щоденник”. (2 к.).
2.40 Х/ф “Пагорби мають очi”. (3 к.).
4.20 Мелодрама “Прокажена”.
5.50 “10 крокiв до кохання”.

інтер

5.40 Т/с “Московський дворик”.
7.15 М/с “Вiнкс”.
8.05 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.30 “Це моя дитина”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Ранкова пошта з Пугачовою i Галкiним”.
10.40 “Недiля з “Кварталом”.
11.30 “Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
12.30 Х/ф “Дiамантова рука”.
14.35 Д/ф “Портрети. Свiтлана
Свiтлична. Свiтити завжди”.

Трк “україна”

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 ,17.00,19.00,3.30Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
11.00 Х/ф “Свiй-чужий”.
13.00 “Хай говорять. Небезпечна порода”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
21.15 “Хвилина на перемогу”.
22.10 Т/с “Ментовськi вiйни 4”.
2.00 Х/ф “Фокусник”.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення правда 2”.

ictv

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.50
Спорт.
7.45 Стоп-108.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15 Надзвичайнi новини.
10.30,17.40 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
18.00 Х/ф “Вiтер пiвнiчний”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Рейдер”.
22.45 Х/ф “Друге життя Федора
Строгова”.
0.45 Х/ф “Джерi Магуайр”. (2 к.).
3.00 “Подробицi” - “Час”.
3.30 Д/ф “Хлiбна гiльйотина”.
4.55 “Формула кохання”.

Трк “україна”

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.10 Х/ф “Хатiко: найвiрнiший
друг”.
9.10 Т/с “Дар божий”.
11.00 Х/ф “Фокусник”.
13.00 Х/ф “Фокусник 2”.
15.00 Т/с “Дорожнiй патруль
11”.
16.55 Х/ф “Бiла сукня”.
19.00 Подiї.
19.30 Х/ф “Золотi небеса”.
21.45 “Хто хоче замiж за мого
сина?”
23.10 “Замiж за мого сина”.
0.10 Х/ф “Мiй грiх”.
2.00 Х/ф “Фокусник 2”.
3.40 Подiї.

16.00 Х/ф “Бомж”.
17.55 Х/ф “Бомж 2”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Концерт “День народження Iнтера”.
23.45 Д/ф “Пiсля армагеддона”.
1.40 “Подробицi тижня”.
2.25 Х/ф “Зловiсне попередження”. (2 к.).
3.45 Д/ф “Пiсля армагеддона”.

Трк “Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.45 Подiї.
7.15 Х/ф “Бiла сукня”.
9.20 Ласкаво просимо.
10.20 “Хто хоче замiж за мого
сина?”
12.00 “Замiж за мого сина”.
13.00 Х/ф “Золотi небеса”.
15.00 Т/с “Дорожнiй патруль
11”.
15.55 Т/с “Випадковий свiдок”.
17.00 “Хвилина на перемогу”.
17.55 Х/ф “Подзвони в мої
дверi”.
19.00 Подiї тижня.
19.30 Х/ф “Подзвони в мої
дверi”.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.55 Х/ф “Особистий номер”.
(2 к.).
2.00 Х/ф “Мiй грiх”.
3.30 Подiї тижня.

12.45 Факти. День.
13.25 Comedy Club.
15.25 Т/с “Морськi дияволи.
Долi”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф “Пункт призначення 3”.
22.05 Х/ф “Пункт призначення 4”.
23.55 Х/ф “Вовки-перевертнi”.
2.00 Т/с “Герої 4”.
3.25 Факти.
3.55 Х/ф “Смертельний удар”.

стб

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
6.35 Х/ф “Любов як мотив”.
8.35 Х/ф “День народження
Буржуя 2”.
17.50,22.00 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “В бiй iдуть однi
“старики”.
20.00 “Танцюють всi! 4”.
22.45 “Танцюють всi! 4”.
Пiдсумки голосування”.
0.45,2.15 Х/ф “Iнтердiвчинка”.
(2 к.).
2.00 “Вiкна-спорт”.
2.10 “Бiзнес +”.
3.30 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Кремлiвськi курсанти”.
5.35 Служба розшуку дiтей.
4.10 Х/ф “Хатiко: найвiрнiший
друг”.
5.35 Срiбний апельсин.

ICTV

5.30 Погода.
5.35 Факти.
6.05 Погода.
6.10 Х/ф “Подорож “Єдинорога”.
9.15 Квартирне питання.
10.05 Х/ф “День Трiффiдiв”.
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 Х/ф “Ван Хелсинг”.
21.40 Х/ф “Пункт призначення
3”.
23.35 Х/ф “Пункт призначення
4”.
1.20 Х/ф “Вовки-перевертнi”.
2.45 Х/ф “Ловець снiв”.
4.50 Т/с “Пiд прикриттям”.

стб

4.40 Х/ф “Дочка”.
6.10 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.
4.00 Т/с “Дар божий”.
5.25 Срiбний апельсин.

ICTV

6.30 Погода.
6.35 Факти.
6.50 Погода.
6.55 Квартирне питання.
7.40 Анекдоти по-українськи.
8.00 Т/с “Рюрiки”.
8.25 Х/ф “Подвiйнi
неприємностi”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Битва нацiй.
13.55 Спорт.
14.00 Т/с “Росiйський дубль”.
18.25 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.40 Спорт.
19.45 Наша Russia. Прем`єрний
випуск.
20.05 Останнiй герой.
21.15 Т/с “Честь маю!”
1.35 Голi i смiшнi.
2.20 Х/ф “Вiйна з примусу”.
4.05 Iнтерактив. Тижневик.
4.20 Теорiя неймовiрностi.

стб

5.00 М/ф “Козаки”.
6.05 Х/ф “Особистої безпеки не
гарантую”.
7.45 “МайстерШеф”.

* * *

Прес-служба Макарівського благочиння УПЦ.

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.
5.40,6.45 Kids` Time.
5.45 М/с “Назад в майбутнє”.
6.05 М/с “Новi пригоди Скубi
Ду”.
6.50,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Баробоскiни”.
7.30,9.00,19.00,23.35 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,19.35 Т/с “Татусевi
дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска 2”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Джоуї”.
17.00 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,23.50 Спортрепортер.
20.40 Iнтуїцiя.
21.45 Х/ф “Iронiя любовi”.
0.00 Х/ф “Любителi собак”.
1.50 Зона ночi.
8.25 “Зваженi i щасливi”.
12.20 Х/ф “Розумниця, красуня”.
17.00 Х/ф “В бiй iдуть однi
“старики”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
21.20 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
22.35 “Х-фактор. Революцiя.
Пiдсумки голосування”.
0.00 “Куб”.
1.05 Х/ф “Покровськi
ворота”.
3.25 “Мобiльна скринька”.
3.40 Нiчний ефiр.

Новий канал

6.10 Х/ф “Дружина мандрiвника
в часi”.
8.00 Х/ф “Любителi собак”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
13.00 Х/ф “Кiльце нiбелунгiв”.
16.55 Х/ф “Чорнильне серце”.
19.00 Х/ф “Гарi Поттер i Принцнапiвкровка”. (2 к.).
22.00 Х/ф “Втiкачi”. (2 к.).
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Контакт”.
3.05 Зона ночi.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.10 “Х-фактор. Революцiя”.
16.10 “МайстерШеф”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
21.15 Х/ф “Мама напрокат”.
23.15 Х/ф “Тобi, справжньому”.
2.25 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
3.10 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.40 Т/с “Кремлiвськi курсанти”.
6.15 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик Старти.
9.00 Х/ф “Чорнильне серце”.
11.05 Я - Герой!
13.10 Шоуманiя.
14.00 Info-шок.
15.05 Файна Юкрайна.
16.00 Х/ф “Втiкачi”.
18.05 Х/ф “Iронiя любовi”.
20.00 Х/ф “Останнiй бойскаут”.
(2 к.).
22.10 Хто проти блондинок?

нтн

6.10 “Легенди бандитського
Києва”.
6.35 Х/ф “Iнспектор Лосєв”.
7.55,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,0.00,1.45,5.20
“Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “Сезон полювання”.
19.20 Х/ф “Медовий мiсяць”.
21.50 Х/ф “Жерсть”. (2 к.).
0.20 Д/ф “Хлiбна гiльйотина”.
2.10 “Правда життя”.
3.10 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.
3.10 Богдан Ступка. Жива
легенда.
4.00 Зона ночi.
4.05 Богдан Ступка. Жива
легенда.
4.15 Зона ночi. Культура.
4.20 Микола Лисенко.
4.25 Зона ночi. Культура.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
7.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.45 Х/ф “Голод-33”.
11.15 “Речовий доказ”. МММ ми можемо багато!
12.00 “Головний свiдок”.
12.35 Д/ф “Живi”.
13.50 Д/ф “Хлiбна
гiльйотина”.
15.00 Т/с “Павутиння”.
19.00 Т/с “Золотий капкан”.
23.00 Х/ф “Дiвчина, яка руйнувала повiтрянi замки”. (3 к.).
2.05 “Речовий доказ”.
2.50 “Правда життя”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.30 “Уроки тiтоньки
Сови”.
23.25 Х/ф “Знайомство iз
спартанцями”.
1.05 Спортрепортер.
1.10 Х/ф “Дружина мандрiвника
в часi”.
3.05 Зона ночi.
3.10 Де ти, Україна?
4.05 Зона ночi.
4.10 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
4.20 Зона ночi. Культура.
4.25 Невгомонний Пантелеймон.
4.30 Зона ночi. Культура.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
7.30 Т/с “Павутиння”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Дiамантовi валянки.
12.00 “Агенти впливу”.
12.55 “Моя країна”.
14.00 Д/с “Православнi святi”.
15.00 Т/с “Золотий капкан”.
19.00 Х/ф “Меверiк”.
21.45 Х/ф “Зона смертельної
небезпеки”. (2 к.).
23.50 Х/ф “Жорстокi щелепи”.
(3 к.).
1.50 Х/ф “Дiвчина, яка руйнувала повiтрянi замки”. (3 к.).
4.20 “Речовий доказ”.
5.05 “Правда життя”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.
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понеділок, 28 листопада
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.50 “Легко бути жiнкою”.
10.40 Битва нацiй.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.15 Право на захист.
12.35 Армiя.
12.45 Х/ф “Сибiриада”. Фiльм 1 i 2.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Вiкно до Америки.
16.05,4.15 Х/ф “Страховий
агент”.
17.20 Т/с “Справедливi”.
19.00 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.20,22.20 Бiльярд. ЧС.
19.55 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Українська мрiя Михайла
Поплавського.

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.
2.50 Х/ф “Жiночий стиль”. (2 к.).
5.25 Доки батьки сплять.

1+1

6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.10,4.50
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундукирятiвники”.
9.55 Х/ф “День перемоги”.
11.20,17.20 Мелодрама “Було
дiло на Кубанi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
20.15,2.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Холостячки. Нове
кохання”.
22.25 “Iлюзiя безпеки. Як зекономити на квартплатi”.
23.25,5.05 “Tkachenko.ua”.

вівторок, 29 листопада
ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 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.
12.15 Хай щастить.
12.35 Темний силует.
12.45 Х/ф “Сибiриада”. Фiльм
3 i 4.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Осiнь. Чертаново”.
17.25 Т/с “Справедливi”.
19.00 Про головне.
19.30 Об`єднавчий з`їзд
Федерацiї роботодавцiв
України.
20.30 Глибинне бурiння.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
22.00 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.

23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Дефiцит”. (2 к.).
4.10 Х/ф “Осiнь. Чертаново”.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.30,3.20
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундукирятiвники”.
10.25,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
11.20,18.35 “Не бреши менi 2”.
12.15,5.55 “Чесно”.
13.10 “Iлюзiя безпеки. Як зекономити на квартплатi”.
14.10 Т/с “Манна небесна”.
15.00 “Тиждень без жiнок”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,2.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.30 “Грошi”.

середа, 30 листопада
ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.35 “Легко бути жiнкою”.
11.00 ДПКЄ-2011. Щоденник
№1.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Х/ф “Червоний намет”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Золотий гусак.
16.10,4.00 Х/ф “Брати Карамазови”.
17.25 Т/с “Справедливi”.
19.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальнi перегони
(чоловiки).
20.55 Офiцiйна хронiка.
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.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.40 Х/ф “Дiра”. (2 к.).
5.25 Доки батьки сплять.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.20,2.45
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундукирятiвники”.
10.15,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.10,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.10,5.55 “Чесно”.
13.00 “Iлюзiя безпеки. Таємницi
єгипетських пiрамiд”.
13.50 Т/с “Манна небесна”.
14.45 “Тиждень без жiнок”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,1.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Краса по-українськи”.
22.20 “Особиста справа”.
23.40 Х/ф “Кiнг-Конг живий”.
3.00 Т/с “Новини”.
3.50 Х/ф “Кiнг-Конг”.

четвер, 1 грудня
ут-1

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

25 листопада 2011 р.

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.35 Книга.ua.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
11.00 ДПКЄ-2011. Щоденник
№2.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
13.00 Театральнi сезони.
13.45 Х/ф “Я зробив усе, що
мiг”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40,3.45 Х/ф “Брати Карамазови”.
16.50 Х/ф “Ягуар”.
19.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальнi перегони
(жiнки).
20.55 Офiцiйна хронiка.
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 “Хай живе кохання”.
(2 к.).
4.55 Атака магiї.
5.25 Д/ф “Київський замок
нiмецького барона” iз
циклу “Загублене мiсто”.
Фiльм 1.

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
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундукирятiвники”.
10.15,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.10,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.10,5.45 “Чесно”.
13.05 “Iлюзiя безпеки. Снiгова
людина”.
13.55 Т/с “Манна небесна”.
14.50 “Тиждень без жiнок”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,1.25 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Чотири весiлля”.

0.25 Комедiя “Шаленi грошi”. (2 к.).
3.25 Трилер “Скандальний щоденник”. (2 к.).
5.50 “Чесно”.

інтер

5.30 Х/ф “Змiєлов”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Х/ф “Вiтер пiвнiчний”.
11.05 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
12.15,4.20 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з Л.
Канiвським.
13.40 Концерт “День народження Iнтера”.
16.20 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Сплачено любов`ю”.
23.45 “Позаочi”.
0.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Х/ф “Зiзнання юної нареченої”. (2 к.).
4.45 Д/с “Мiста пiдземного
свiту 2”.
23.50 Х/ф “Кiнг-Конг”.
3.35 Т/с “Новини”.
4.20 Комедiя “Шаленi грошi”.
(2 к.).

інтер

5.30 Т/с “Танго з янголом”.
6.15,12.40 Д/с “Слiдство
вели...” з Л. Канiвським”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Клеймо”.
11.00 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
12.15,3.30 “Знак якостi”.
14.45 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00,2.55 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Сплачено любов`ю”.
23.45 “Моя країна”.
0.05 “Олексiй Баталов. Дорога
наша людина”.
1.15 Х/ф “Рейдер”.
3.25 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.

інтер

ТРК “Україна”

6.00,5.15 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 Х/ф “Подзвони в мої
дверi”.
15.35,2.00 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
22.15 Х/ф “Кiнг-Конг”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок 3”.
(2 к.).
4.30 Д/с “Пункт призначення правда. Другий сезон”.

ICTV

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.30,9.15,13.05,19.20,0.45
Спорт.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.20,13.10 Т/с “Росiйський
дубль”.
12.45 Факти. День.
3.55 Д/ф “Дивовижна планета”.
4.50 Д/ф “Iнокентiй Смоктуновський. Я - генiй”.

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”.
11.00 Т/с “Випадковий свiдок”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 4”.
13.00 “Хай говорять. Не ваша
собача справа”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
23.50 Т/с “Плащ”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Кiнг-Конг”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення правда. Другий сезон”.

ictv

5.25 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25,7.40 Дiловi факти.
6.40,9.30,12.55,19.20,1.25
Спорт.
7.50 Ти не повiриш!

трк “україна”

5.30 Т/с “Танго з янголом”.
6.15,12.40 Д/с “Слiдство
вели...” з Л. Канiвським”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Клеймо”.
11.00 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
12.15,3.15 “Знак якостi”.
14.45 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Сплачено любов`ю”.
23.45 “Секретнi територiї” Життя
увi снi.
0.50 Х/ф “Пощади не буде”.
(2 к.).
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
3.40 Д/с “Дивовижна планета”.
4.35 Д/ф “Iнна Ульянова.
Слабкостi сильної жiнки”.

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”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль
11”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 4”.
13.00 “Хай говорять. Чи легко
бути молодим?”
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 “Плащ”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Бiлi ципочки”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок 3”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення правда. Другий сезон”.

22.25 “Здивуй мене 2”.
23.55 Комедiя “Гомо Еректус”.
(2 к.).
1.50 Т/с “Новини”.
2.35 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
(2 к.).
4.05 Х/ф “Кiнг-Конг живий”.

2.55 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
3.00 “Знак якостi”.
3.30 Д/с “Дивовижна планета”.
4.35 Д/ф “Iгор Кириллов.
Усмiшку ширше, ти в
ефiрi!”

інтер

5.25 Т/с “Танго з янголом”.
6.15,12.40 Д/с “Слiдство
вели...” з Л. Канiвським”.
7.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
9.10 Т/с “Клеймо”.
11.00 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
12.15 “Знак якостi”.
14.45 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Сплачено любов`ю”.
23.45 “Жадiбнiсть”. Ринок:
територiя обману.
0.50 Х/ф “Винен, за звинуваченням”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.

ictv

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.20,12.55,19.20,1.25
Спорт.
7.45 Провокатор.

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”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 11”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 4”.
13.00 “Хай говорять. Батькiв не
вибирають”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
23.50 Т/с “Плащ”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Смерть їй личить”.
(2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок 3”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення правда. Другий сезон”.

ictv

5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.

12.55 На рiвних.
14.15 Х/ф “Честь маю!”
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,0.50 Надзвичайнi
новини.
20.25 Т/с “Морськi дияволи.
Долi 2”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.05 Свобода слова.
1.50 Т/с “Герої 4”.
2.30 Факти.

СТБ

5.00,6.35,1.35,2.35 Т/с “Адвокат”.
6.30,2.30 “Бiзнес +”.
7.35,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
8.35 “Танцюють всi! 4”.
11.35 Х/ф “Мама напрокат”.
13.35,19.45 “Екстрасенси
ведуть розслiдування”.
14.40 “Нез`ясовно, але факт”.
15.40 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.50 “Куб”.
22.40 Х/ф “Блеф”.
0.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.20 “Вiкна-спорт”.
4.05 Нiчний ефiр.
8.45 Факти. Ранок.
9.35 Х/ф “Ван Хелсинг”.
12.00,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Comedy Club.
14.10,20.25 Т/с “Морськi дияволи. Долi 2”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,1.35 Надзвичайнi новини.
22.30 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Т/с “Офiцери”.
2.25 Т/с “Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.
3.10 Факти.
3.40 Т/с “Офiс”.

стб

6.05,2.40 “Бiзнес +”.
6.10,0.55 Т/с “Адвокат”.
7.55 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 Х/ф “Блеф”.
13.45,19.05 “Екстрасенси
ведуть розслiдування”.
14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
15.50 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30,16.30 Т/с “Далекобiйники”.
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Comedy Club.
14.10 Т/с “Морськi дияволи.
Долi 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,1.30 Надзвичайнi новини.
20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Т/с “Офiцери”.
2.20 Т/с “Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.
3.10 Факти.
3.40 Т/с “Офiс”.

стб

6.10,3.05 “Бiзнес +”.
6.15,1.25 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але
факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
12.25 “Дорога, ми вбиваємо
дiтей”.
13.45,19.05 “Екстрасенси
ведуть розслiдування”.
15.50 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
6.30,9.25,12.55,19.20,1.25
Спорт.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.30 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с
“Далекобiйники”.
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Comedy Club.
14.15,20.25 Т/с “Морськi
дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Т/с “Офiцери”.
2.20 Т/с “Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.
3.05 Факти.
3.40 Х/ф “Нiчний полiт”. (2 к.).

стб

6.10,2.45 “Бiзнес +”.
6.15,1.00 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але
факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.45 Х/ф “Можна, я називатиму
тебе мамою?”
13.45,19.05 “Екстрасенси
ведуть розслiдування”.
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НТН

5.10 Т/с “Кремлiвскi курсанти”.
5.55,6.45 Kids` Time.
6.00 М/с “Назад в майбутнє”.
6.25 М/с “Джуманджi”.
6.50,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10,23.40 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,19.35 Т/с “Татусевi
дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска 2”.
14.50,16.00 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.05 Т/с “Джоуї”.
17.00 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
20.40 Батьки i дiти.
22.40 Аферисти.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Шина”.
2.35,3.25 Зона ночi.
2.40 Пристрастi навколо
символiки.
3.00 Країна людей.
3.30 Третя влада.
4.15,5.05 Зона ночi. Культура.
4.20 Kairos.

6.10 “Легенди бандитського
Києва”.
6.40 Х/ф “Петля”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Озброєний, небезпечний.
9.10,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,12.40 Т/с “CSI: НьюЙорк”.
13.35 Т/с “Близнюки”.
15.40 Х/ф “Спокiйний день
наприкiнцi вiйни”.
16.25 Х/ф “Визволення”.
18.20,3.05 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.15,5.15
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
0.20 Х/ф “Жорстокi щелепи”.
(3 к.).
2.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
5.40 “Уроки тiтоньки
Сови”.

18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Весiльнi битви”.
22.40 “Дорога, ми вбиваємо
дiтей”.
23.55 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.30 “Вiкна-спорт”.
2.45 Х/ф “Старий Новий рiк”.
3.50 Нiчний ефiр.

2.35,3.25 Зона ночi.
2.40 Зiрка Вавiлова.
3.30 Чорний колiр порятунку.
3.55 Справа про возз`єднання.
4.25,5.10 Зона ночi. Культура.
4.30 Сумний П`єро.
4.55 Цiнуйте майстрiв змолоду.

новий канал

5.15 Т/с “Кремлiвскi курсанти”.
6.00,6.45 Kids` Time.
6.05 М/с “Назад в майбутнє”.
6.25 М/с “Джуманджi”.
6.50,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10,23.45 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,19.35 Т/с “Татусевi
дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Джоуї”.
17.00 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55,21.45 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
20.40 Знову разом.
22.45 Новий погляд.
1.10 Т/с “Шина”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “МастерШеф”.
0.35 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.55 “Вiкна-спорт”.
3.10 Х/ф “Старий Новий рiк”.
4.10 Нiчний ефiр.

новий канал

5.15 Т/с “Кремлiвскi курсанти”.
6.00,6.45 Kids` Time.
6.05 М/с “Назад в майбутнє”.
6.25 М/с “Джуманджi”.
6.50,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10,23.40 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Джоуї”.
17.00 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
20.40 Ревiзор.
22.40 Зроби менi смiшно.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Шина”.
2.40,3.40 Зона ночi.
2.45 Зима надiї.
3.10 Митрополит Дмитро
Могила.
15.50 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
0.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.35 “Вiкна-спорт”.
2.50 Х/ф “Один раз по один”.
4.25 Нiчний ефiр.

новий канал

5.15 Т/с “Кремлiвскi курсанти”.
6.05,6.45 Kids` Time.
6.15 М/с “Назад в майбутнє”.
6.25 М/с “Джуманджi”.
6.50,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
9.10,23.45 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,19.35 Т/с “Татусевi
дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Джоуї”.
17.00 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 Iван Мазепа.

нтн

6.10 “Легенди бандитського
Києва”.
6.40 Х/ф “Петля”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.15,5.10
“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”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
13.35 Т/с “Близнюки”.
15.35 Х/ф “Визволення”.
18.30 “Речовий доказ”. Рабство.
Життя на ланцюгу.
0.20 Х/ф “Подвiйний дракон”. (2 к.).
2.35 “Речовий доказ”.
3.00 “Правда життя”.
4.05 “Агенти впливу”.
5.30 “Уроки тiтоньки Сови”.
3.45 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
4.05 Моя адреса - Соловки.
Вантаж мовчання.
4.25,5.10 Зона ночi. Культура.
4.30 Хто вони - дiти iндиго?
5.00 Любов всього життя.

нтн

6.10 “Легенди бандитського
Києва”.
6.40 Х/ф “Петля”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.10,5.05
“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”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
13.40 Т/с “Близнюки”.
15.40 Х/ф “Визволення”.
18.30 “Правда життя”. Фанати.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Полiттерор”.
2.35,3.15 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.35 “Правда життя”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.25 “Уроки тiтоньки Сови”.
3.55 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
4.25,5.05 Зона ночi. Культура.
4.30 Тася.
4.40 Незнайомка.
4.55 Софiя - дитя любовi.

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.30 Х/ф “Про повернення
забути”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.25,4.50
“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”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
13.40 Т/с “Близнюки”.
15.35 Х/ф “Летючий голандець”.
17.10 Х/ф “Визволення”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Двiйник Сталiна.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.15 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.10 “Уроки тiтоньки Сови”.

”
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

консультує
юрист
Я ветеран війни, учасник бойових дій. Чи можу я
отримати земельну ділянку у власність безоплатно?
Якщо так, то куди потрібно звернутись для цього?
Юрій Штефан.
На запитання відповідає Павло Петренко, депутат
Київської обласної ради, керівник юридичного департаменту партії «Фронт Змін».
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” учасникам бойових дій надаються
пільги в частині першочергового відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.
Згідно із частиною першою статті 116 Земельного кодексу України (далі - Кодекс) для того, щоб громадянам
набути права власності та права користування земельними ділянками із земель
державної або комунальної
власності, треба отримати
відповідне рішення органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування (в межах їх повноважень).
Стаття 121 Кодексу
встановлює граничні норми
для безоплатної передачі
громадянам земельних ділянок із земель державної
або комунальної власності у
таких розмірах:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не
більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
- для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара.
Громадяни, які хочуть безоплатно одержати у власність земельну ділянку із земель державної або комунальної власності у межах норм безоплатної приватизації, мають подати клопотання до відповідної районної,
Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки (відповідно до частини
шостої статті 118 Кодексу). У клопотанні зазначаються
цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні
розміри.
До клопотання додаються графічні матеріали, на яких
зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення
земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших
осіб).
Районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада
розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки або надає мотивовану відмову (згідно із частиною сьомою вказаної статті). Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів,
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і технікоекономічних обґрунтувань використання та охорони
земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом
порядку.
Також слід зазначити, що відповідно до частини одинадцятої статті 118 Кодексу у разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у
передачі земельної ділянки у власність або залишення
заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.
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».
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Профілактика аварійності на транспорті
З метою привернення
уваги суспільства до безпеки дорожнього руху та
запобігання транспортних
пригод проводився День
пам’яті жертв ДТП.
За 10 місяців цього року
на території району сталося
44 ДТП, в яких 7 осіб загинуло, а 73 – отримало тілесні
ушкодження різного ступеня
тяжкості. Основними видами
ДТП залишаються: зіткнення
– 21, перекидання – 9, наїзд
на стоячий транспортний
засіб – 4, на перешкоду – 14,
на пішохода – 6, на велосипедиста – 1.
З метою профілактики та
недопущення аварійності на
транспорті, дотримання дисципліни серед водіїв, профілактика дитячого дорожньотранспортного травматизму,
а також виконання автогосподарствами Закону України «Про дорожній рух» працівники технічного нагляду
ВДАІ по обслуговуванню
Макарівського району провели робочу зустріч в автогосподарстві TOB АТП «Стрі-

ла» з водійським складом, з
керівниками та інженернотехнічними
працівниками
і поінформували про стан
аварійності на території Київської області та скоєння
резонансних ДТП за участю
пасажироперевізників на території України, бесіди щодо
суворого дотримання водіями, що займаються пасажирськими перевезеннями,
правил дорожнього руху та
умов експлуатації транспорту в зимовий період.
В період з 1 листопада
по 2 грудня на території району проводиться контроль
за діяльністю суб’єктів господарювання, що мають
право здійснювати перевезення небезпечних вантажів, а також автомобілів, які
перевозять такий вантаж.
ВДАІ Макарівського РВ
ГУМВС України в Київській
області впродовж 2011
року постійно здійснювався контроль за дотриманням умов перевезення
транспортом підприємств,
установ, організацій небез-

печних вантажів, особливо
вибухових, отруйних, радіоактивних речовин. Проводилися спеціальні перевірки
цих перевізників згідно графіку на підприємствах TOB
«НІСА», СПД «СИНЬКО»,
TOB «МІГ-95», TOB «СЛОБОДА Ко», TOB «МОБІЛ
МОДУС». Проведено огляд
транспортних засобів, їх
комплектність згідно ДСТУ,
відповідність документації
потрібної для даного виду
діяльності. По виявлених
недоліках керівникам видані приписи з терміном
на їх усунення. Проведено
заняття з водіями та посадовими особами на теми:
«Транспортна дисципліна»,
«Порядок перевезення небезпечних вантажів, законодавча база, яка регламентує
умови таких перевезень».
Особовий склад ВДАІ
Макарівського району під
час несення служби проводить перевірку транспортних засобів, які здійснюють
перевезення небезпечних
вантажів з інших регіонів

по території району. Під час
патрулювання складено 2
адміністративних
протоколи за порушення правил
перевезення небезпечних
вантажів, з них один протокол на посадову особу, що
випустила на лінію автомобіль, який перевозив небезпечний вантаж з технічними
несправностями.
Також до УДАІ ГУМВС
України в Київській області направлено пропозицію
щодо заборони проїзду
автотранспорту в смт. Макарів по вул. Фрунзе, Леніна, Ілліча, Піонерська,
Ватутіна, який перевозить
небезпечний вантаж.
Державна автомобільна інспекція звертається до
власників автотранспорту
урахувати дорожні умови під
час руху в зимовий період та
підготувати їх до експлуатації в зимову пору року.
Дмитро Мудрак,
ст. інспектор ВДАІ
Макарівського РВ ГУМВС
України в Київській області,
капітан міліції.

зверніть увагу

Порядок звільнення працівників та розрахунки при звільненні
Відповідно до ст. 47 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові
належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки,
встановлені ст. 116 КЗпПУ.
При звiльненнi працiвника виплата всiх сум, що належать йому вiд
пiдприємства, установи, органiзацiї,
проводиться в день звiльнення. Якщо
працiвник в день звiльнення не працював, то зазначенi суми мають бути
виплаченi не пiзнiше наступного
дня пiсля пред’явлення звiльненим
працiвником вимоги про розрахунок.
Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або
уповноважений ним орган повинен
письмово повідомити працівника
перед виплатою зазначених сум. В
разi спору про розмiр сум, належних
працiвниковi при звiльненнi, власник
або уповноважений ним орган повинен в зазначений у цiй статтi строк
виплатити неоспорювану ним суму.
У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу він зобов’язаний також у
день звільнення видати працівнику
копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія
наказу видається на вимогу працівника (ст. 47 КЗпПУ).
Працівнику у разі звільнення
виплачуються:
- заробітна плата за фактично відпрацьований час у місяці звільнення;
- грошова компенсація за всі не
використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей (ст. 83
КЗпПУ, ст. 24 Закону України «Про
відпустки»).
Вихідна допомога у розмірі не
менше середнього місячного заробітку виплачується працівникам у
разі припинення трудового договору
з підстав:
- відмови працівника від пере-

ведення на роботу в іншу місцевість
разом з підприємством, установою,
організацією, а також відмови від
продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці;
- змін в організації виробництва
і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи,
організації, скорочення чисельності

або штату працівників;
- виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої
кваліфікації або стану здоров’я, які
перешкоджають продовженню даної
роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці,
якщо виконання покладених на нього
обов’язків вимагає такого доступу;
- поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу.
У разі призову або вступу на
військову службу відповідно до ст.
21 Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову
службу» від 04.04.2006 р. № 3597-

IV працівникам має виплачуватися
грошова допомога в розмірі двох
мінімальних заробітних плат за рахунок коштів державного бюджету у
порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. На жаль, такий порядок ще не затверджено.
Крім того, у разі звільнення працівника внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю,
колективного чи трудового договору
(статті 38, 39 КЗпПУ) йому виплачується вихідна допомога в розмірі,
передбаченому колективним договором, але не менше, ніж тримісячний середній заробіток.
У разі вивільнення працівників,
віднесених до категорій 1 – 3 осіб,
постраждалих внаслідок аварії на
ЧАЕС, за п. 1 ст. 4 КЗпПУ їм крім вихідної допомоги, передбаченої ст.
40 КЗпПУ, виплачується допомога в
розмірі трьох середньомісячних заробітних плат.
В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті
116 КЗпПУ, при відсутності спору про
їх розмір підприємство, установа,
організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток
за весь час затримки по день фактичного розрахунку. При наявності
спору про розміри належних звільненому працівникові сум власник або
уповноважений ним орган повинен
сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо
спір вирішено на користь працівника
частково, то розмір відшкодування
за час затримки визначає орган, який
виносить рішення по суті спору.
О.Гребенюк,
головний державний інспектор
праці в Макарівському районі.

Надаєш роботу – забезпеч належні умови праці
Таким повинно бути кредо кожного роботодавця. Поки що, на жаль, маємо
абсолютно протилежну картину. На будмайданчик, пилораму чи за кермо автомобіля власник приватного підприємства намагається залучити працівників на
«тіньових» умовах чи людей взагалі некваліфікованих і навіть випадкових. Це
дає можливість, отримавши добрі прибутки, уникнути зайвих витрат у податковій сфері, та – головне – відповідальності за людину, яка набувала для роботодавця матеріальні цінності, у випадку втрати нею здоров’я або й життя на
виробництві.
Нагадаємо керівникам підприємств, організацій, підприємцям про
обов’язки роботодавця:
- створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці
відповідно до нормативно-правових актів;
- забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, вжити заходів щодо

усунення небезпечних і шкідливих для
здоров’я людини факторів;
- забезпечити усунення причин, що
призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення
профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих
причин.
Роботодавець несе безпосередню
відповідальність за порушення вимог

Закону України «Про охорону праці». Зауважимо, що і працівник, як застрахована особа, повинна дбати про особисту
безпеку і здоров’я як наголошує ст. 14 ЗУ
«Про охорону праці». Порушення тих чи
інших вимог з охорони праці призводить
до плачевних результатів. Так за 2010 та
2011 роки у відділенні Фонду зареєстровано по одному нещасному випадку на
виробництві.
Статистика говорить сама за себе.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ.
Працівники, ваше здоров’я і
безпека у ваших руках, не нехтуйте
цим правилом!
Олексій Малярчук,
начальник відділення
ВД ФСС НВВ у Макарівському районі.
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Грип наступає

у саду і на городі

відпочивати
ще зарано
Дерева втрачають останнє жовте листя під мрякою.
Здається, можна почути мирне дихання дерев і чагарників, що засинають після трудового сезону. А ось господарям відпочивати ще зарано.
Необхідно закінчити роботи із захисту дерев від
всюдисущих гризунів та морозів. А після остаточного
опадання
листя
уважно оглянути
гілки і стовбури.
Виявивши
гнізда шкідників, що
влаштувалися на
зимівлю, їх треба
зняти і знищити,
щоб навесні вся
ця живність не завдавала вам прикрощів.
Також
треба
зібрати з гілок і
під деревами гнилі плоди, що залишилися, опале
листя,
залишки
трави або декоративних рослин,
і все це винести
за межі ділянки.
Грунт під плодовими деревами і
чагарниками бажано підпушити і
замульчувати перегноєм або компостом. Такої ж мульчі
потребують малинник і грядки з садовою суницею. Заздалегідь їх прогрібають граблями, щоб прибрати опале
листя і рослинні залишки.
Для грядок з осені заготовляють необхідну кількість
родючого грунту для висадки навесні розсади овочів і
квітів. Весь садово-городній інвентар, що вірою і правдою прослужив вам усе літо, треба вимити, висушити,
змастити якимсь технічним мастилом і помістити на зберігання в сухе місце до наступного сезону.
У листопаді відцвітають чимало пізніх багаторічників,
таких, як хризантема. Вони також вимагають укриття на
зиму, але тут є одна особливість. Річ у тому, що хризантеми часто пропадають, але не через морози, а через вимокання. Тому для неї треба зробити укриття, що попереджає
потрапляння вологи безпосередньо на кореневища.
Спочатку на рівні грунту зрізають стебла, потім мульчують сухим торфом або грунтом на висоту не менш за
5-7 см. А вже зверху прикривають шматком руберойду
або фанери, загалом, тим, що не дасть потрапити дощовій воді безпосередньо на коріння. Вкривати треба таким
чином, щоб по боках була вільна вентиляція. А щоб “дах”
не знесло вітром, покладіть на нього камінь і зверху прикрийте споруду ялиновими гілками. Під таким укриттям
хризантеми чудово зимують і переносять будь-які холоди.
Троянди обрізають і підгортають сухим грунтом або
торфом на висоту близько 20-25 см. А після встановлення
морозної погоди ретельно вкривають ялиновими гілками
або споруджують навіс з дощок, руберойду або інших
відповідних матеріалів. Звичайно ж, виключаючи поліетиленову плівку, яка неодмінно призведе до випрівання
рослин. Плетисті і штамбові троянди треба пригнути до
грунту, закріпити шпильками й укрити таким же чином.
Наприкінці місяця хвойні рослини, особливо молоді,
треба обв’язати мішковиною, бо в лютому вони можуть
дістати сонячні опіки, які згодом проявляться у вигляді ділянок поруділої глиці.
А крім усіх цих турбот не забудьте про наших пернатих
помічників - повісьте в саду годівницю для птахів.
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Згідно даних епідеміологічного
моніторингу за минулий епідемічний
сезон 2010-2011 роки в районі захворіло на грип та ГРВІ 6364 особи,
з них 53% становлять діти. В цей період було госпіталізовано з ускладненими формами грипу (пневмонія)
– 114 осіб. Що стосується ситуації
на даний час, то у жовтні поточного
року в районі захворюваність гострими респіраторними інфекціями зросла на 34,2%. Захворюваність перебуває на неепідемічному рівні, але
спостерігається сезонний підйом.
Всесвітня організація охорони
здоров’я в епідемічний сезон 2011-2012
років прогнозує перважну циркуляцію
вірусів грипу штаму A/Перт/16/2009
(H3N2). Також можлива циркуляція
вірусів грипу A/Каліфорнія/07/2009
(H1N1) та В/Брізбен/60/2008, але їх
роль в епідемічному процесі буде другорядною.
З настанням зимових холодів
різко підвищується захворюваність
грипом. Дорослі від епідемій страждають менше, оскільки вони вже неодноразово „зустрічались з вірусами”.
Найбільш сприйнятливі до грипу діти,
починаючи з другого півріччя життя (в
першому півріччі вони захищені материнськими антитілами). Сприйнят-

ливість підвищується також після 60
років: з віком втрачаються накопичені
антитіла до вірусу грипу різної антигенної структури. Часто хворіють медичні працівники, педагоги, працівники транспорту і торгівлі, які мають
широке коло професійних контактів.
Значну роль у розповсюдженні інфекції відіграють і такі фактори, як:
недотримання ізоляції хворого, поява
якого в місцях скупчення людей – школі, транспорті, на роботі і т.д. – практично гарантує захворювання багатьох
сприйнятливих осіб. Основним шляхом
передачі вважається повітряно- крапельний, але встановлено що зараження відбувається і контактним шляхом,
особливо при потисканні один одному
руки з наступним потраплянням вірусу
грипу та інших збудників ГРВІ у дихальні шляхи через слизову оболонку носа
і очей. Характерними ознаками грипу
є висока інтоксикація – різка слабкість,
сильний головний біль, біль у м’язах,
підвищення температури тіла, а через
деякий час (добу чи декілька годин)
приєднується нежить, кашель та біль
у горлі. Грип може виявитися смертельним захворюванням і призвести
до тяжких ускладнень з боку легеневої,
серцево-судинної, нервової та ендокринної систем.

З метою профілактики та лікування захворювань на грип та ГРВІ використовують антивірусні препарати,
великий вибір яких є в аптеках. Рекомендується проведення загартування, ранкової гімнастики, вживання
овочів, фруктів, полівітамінів.
Найбільш ефективним засобом
захисту від захворювання на пандемічний та сезонний грип є проведення профілактичних щеплень.
На сьогодні в Україні зареєстровано та дозволено до застосування в
епідемічному сезоні 2011-2012 років 5 вакцин для профілактики грипу
– ВАКСІГРИП, виробництва Sanofi
pasteur S.A., Франція; ФЛЮАРИКС,
виробництва GlaxoSmithKline, Німеччина; ІНФЛУВАК, виробництва
Abbot Biologicals B.V., Нідерланди;
ГРИППОЛ ПЛЮС виробництва ТОВ
«Фарма Лайф», Україна (фасування
з форми «in bulk» виробництва ТОВ
«Фармацевтична компанія «Петровакс», Росія); Інтанза 15, виробник
Франція.
Пам’ятайте! Грип – це смертельно небезпечна хвороба! Не займайтеся самолікуванням!
Людмила Давиденко,
лікар епідеміолог ДЗ „Макарівська райСЕС”МОЗ.

К о р и с н і п о ра д и
Варто взяти за правило починати ранок зі склянки
води з часточкою лимона. Вода має бути кімнатної температури, в неї можна додати трохи меду. У доповнення до цього бажано з’їдати хоча б два цитрусових або
яблука.
Все солодке краще замінити медом і сухофруктами.
Для підвищення опірності організму вірусам потрібен
селен. Чудове його джерело - каші: гречана, вівсяна,
пшенична. Багатий на селен і часник.
У горіхах містяться вітамін Е, а також цинк, мідь і марганець, що підтримує імунітет в належному стані. Денна
норма - 50 г горіхів. Вітамін Е також у рослинних оліях:
соняшниковій, кукурудзяній та інших.
Підвищують розумову і фізичну витривалість багаті на
йод морська риба та морепродукти. Вони також забезпечують нормальну роботу щитовидної залози. Омега-3
жирні кислоти, що містяться в рибі та морепродуктах,
сприяють поліпшенню капілярного кровообігу.
Залізо, що найкраще засвоюється, міститься у м’ясі свинині, яловичині, а також у печінці.
Цибуля і часник містять фітонциди, що мають бактерицидну дію. Але корисні вони тільки сирими.
Чай з ехінацеєю, настойка ехінацеї або настойка
женьшеню допомагають організму пристосуватися до
різних навантажень.
Капуста і картопля (особливо приготовані на
пару) можуть послужити додатковим джерелом аскорбінової кислоти. А квашена капуста, мочені яблука і помідори багаті й на інші необхідні організму органічні кислоти.
Із заморожених ягід журавлини, чорної та червоної смородини можна готувати морси, а з ягід шипшини - напої. Вони містять аскорбінову кислоту. Антиоксиданти, а також бета-каротин і аскорбінова кислота
містяться й у свіжих соках. Їх не обов’язково пити вранці, можна приготувати увечері - ефект буде такий же.
З соків у пакетах вибирайте ті, які відновлені з сухого
порошку.
І будьте здорові!

• Щоб сирі дрова краще розгорілися, їх треба посипати сіллю.
• Деревне вугілля або крейда, покладені в ящик із металевими предметами, наприклад, інструментами, вбирають у себе вологу і захищають їх від іржі.
• Синтетичну тканину краще різати нагрітими ножицями, тоді вона не обсипатиметься, і шви обробляти не
доведеться.
• Якщо мило перед використанням покласти на добудві на батарею центрального опалення або піч, воно
дасть удвічі більше піни.

земляна груша
підвищує гемоглобін
Зараз саме час земляної груші, інтерес до якої повільно, але вірно зростає. Вона знижує цукор і підвищує
гемоглобін, тому дуже корисна людям, які хворі на анемію
і цукровий діабет. Топінамбур містять інулін, цукор і особливо багато води - до 80%. За вмістом заліза він значно
перевершує моркву, картоплю, буряк та інші овочі.
Крім того, до складу топінамбура входять: калій, кальцій, кремній, магній, натрій, фтор, хром та інші мінеріали.

Новини медицини

ВІД НЕДУГ З А Х ИСТИТЬ АСПІРИН
Регулярний прийом цього одного з найдавніших препаратів в арсеналі медиків може значно знизити небезпеку виникнення такого
захворювання, як рак кишечнику. Захисний ефект аспірину особливо
проявився у людей зі спадковою схильністю до цієї хвороби.
Цю нову корисну властивість аспірину - запобігати появі однієї з найпоширеніших серед населення планети форм злоякісних пухлин - раку
товстої кишки виявили британські
вчені.
В експерименті, проведеному
дослідниками з університету міста Ньюкасл, взяли участь понад 860
осіб з 16 країн, які страждали на
спадкове захворювання - синдром
Лінча. Це небезпечне генетичне порушення, що різко підвищує ризик
розвитку раку товстої кишки ще в
молодому віці, крім того, серед жінок
з цим спадковим синдромом також
дуже висока захворюваність на рак
яєчників і рак матки.
Половині учасників дослідження
було призначено щоденний прийом
аспірину дозою 600 мг протягом 2
років. Інша половина випробуваних

приймала таблетки плацебо протягом такого ж періоду часу.
Вивчення медичних даних та
історій хвороби протягом 5 років
після закінчення прийому ацетилсаліцилової кислоти показало, що
серед контрольної групи, яка приймала плацебо, було виявлено 34
випадки раку товстої кишки, тоді
як з учасників експерименту, які
приймали аспірин, небезпечна недуга вразила на 40 відсотків менше людей.
Різниця ж у захворюваності на інші різновиди злоякісних
новоутворень серед учасників
двох груп була більш разючою:
23 випадки раку в контрольній
групі та 10 - у групі, що отримувала аспірин. Таким чином зниження захворюваності становило
60 відсотків.

Щоб остаточно зрозуміти механізм цього явища, їм доведеться вивчити його ще глибше, переконані
автори дослідження.

Він містить клітковину, пектин, органічні кислоти, жири,
білки і незамінні амінокислоти. Багатий і на вітаміни: В1,
В2, В6, С, РР. А каротину в ньому 60-70 мг на 1 кілограм.
Батьківщина земляної груші - Північна Америка, там
вона росте у дикому та окультуреному вигляді. Першою з
європейських країн з цим овочем 1650 року ознайомилася
Англія, а за нею - Франція, де земляна груша і стала топінамбуром - за назвою племені бразильських індіанців - тупінамба. Вона виявилася настільки плодючою, що через якихось 20 років після своєї появи вже продавалася на ринках
Англії за цілком доступними цінами. Однак більшість покупців, не вміючи її готувати, байдуже проходили повз.
Більш справедливо з топінамбуром поводилися у Голландії та Бельгії: його відварювали у вині з вершковим
маслом, добиваючись схожості з артишоком. У Бельгії він
навіть дістав назву “підземний артишок”.
У нас земляна груша була відома з XVII століття, але не
як овоч, а цілюща рослина. Настояною на вині земляною
грушею лікували від серцевих хвороб.
На смак топінамбур нагадує качан капусти, тільки солодший. Його варять, смажать, тушкують, солять і маринують. Він дуже смачний і в сирому вигляді, якщо посолити і заправити соняшниковою олією, його додають до
різних овочевих салатів для смаку і соковитості.
У будь-якому виді топінамбур урізноманітить меню,
та ще й принесе користь вашому здоров’ю і додасть бадьорості. Це на сьогодні корисний продукт для здорового
харчування.
УКРІНФОРМ.

”
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Творчі
тижні в
школі
В Мостищанському
НВО пройшов тиждень
образотворчого мистецтва. Всі учні та вихованці
брали активну участь у
конкурсах.Переможцями
стали: Нуріддин Дадахонов, Анастасія Клименко,
Зойийотдин Дадахонов,
Юрій Марценюк.
Одразу за тижнем,
присвячений образотворчому мистецтву, розпочався тиждень музики.
У грі-змаганні «Відгадай
мелодію» класи змагалися на краще виконання української пісні та
кращий номер художньої
самодіяльності.
Тиждень закінчився
підбиттям
підсумків,
виставкою робіт дитячої творчості та ранком
«Осінь щедра, осінь чарівниця».
В організації та проведенні конкурсів брали участь вчителі на
чолі з вчителем музики
Юрієм Анатолійовичем
Котвіцьким.
Дітей було нагороджено подяками та солодкими подарунками.
Л.Бойко,
вчитель.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НОВИЙ РІК ЗА ХІДЖРОЮ

27 листопада - мусульманське свято початку Нового, 1433 року
У світі ісламу відлік років ведеться від
важливої події - переселення 16 липня 662
року Пророка Мухаммеда і невеликої кількості його сподвижників з Мекки, де їх переслідували, до Медіни, де їх визнали. Ця
подія може вважатися і початком першої ісламської держави. У перекладі з арабської
“переселення” означає “хіджра”, звідси й
назва календаря.
Необхідно сказати, що у доісламські часи
місяці зберігалися на своїх місцях протягом
сонячного року завдяки тому, що у міру накопичення “зайвих днів” до місячного року додавався 13-й місяць - “насі”. Проте у 631 році мусульманам було заборонено додавати ці дні
(заборона зафіксована у Корані, де сказано,
що Місяць є мірилом часу). Мусульманський
рік складається з 12 місячних місяців і містить
близько 354 днів, що на 10 або 11 днів менше
сонячного року. З цієї причини дні мусульманських релігійних свят на фоні григоріанського
календаря щороку змінюються. До речі, новий
рік на початку ХХI століття припадав і на березень, і на листопад, і на грудень.
Хоча за хіджрою він завжди починається
з місяця мухаррам. Новий рік настає у перший день цього священного місяця, проте у
світському розумінні у більшості мусульманських країн він не відзначається. Початок
року за місячним календарем віряни зустрічають постом і молитвою.
Про високоповажність значення цього місяця багато говориться у Корані. Мухаррам місяць покаяння і богослужіння. В одному із висловлювань Мухаммеда сказано: “Мухаррам є
найкращим для дотримання посту після місяця
Рамадан”. В іншому висловлюванні Пророка
говориться: “Тому, хто постив один день у місяці
Мухаррам, відплачується як за 30 постів”. Це один з чотирьох місяців, протягом яких Аллах

категорично забороняє конфлікти, кровну помсту, війни та інші розбрати.
Оскільки мухаррам є першим місяцем
мусульманського календаря, вважається, як
людина проведе його, так пройде й решта.
До речі, піст в ісламі - одне з обов’язкових
його наказів. Він полягає у повному утриманні у світлий час доби від їжі, води і будьяких напоїв, куріння тютюну, купання, вдихання пахощів, розваг, статевої близькості,
тобто від усього, що відволікає від благочестя.
З настанням темноти заборони знімаються, але рекомендується не вдаватися до
надмірностей, у тому числі переїдання. Піст
починається з моменту, коли “білу нитку можна відрізнити від чорної”. Проте цей вираз не
варто розуміти буквально. В ньому мається на
увазі час, коли білу смужку на горизонті можна
відрізнити від чорної, тобто, невеликий проміжок до сходу сонця.
Від посту звільняються лише ті, хто не
може дотримуватися його через якісь тимчасові обставини (далека поїздка, війна, полон,
хвороба). Хто не може відповідати за свої
вчинки (психічно хворі), а також старі люди за
їхнім бажанням, маленькі діти, вагітні і жінки,
які годують дітей груддю. Словом, усі ті, кому
піст може завдати шкоду.
Не допускаються до посту люди, які знаходяться у стані ритуальної нечистоти, - злочинці, що не відбули покарання, осквернені,
які не пройшли очищення. Тому цілком можна сказати, що можливість дотримання посту - це честь для мусульманина.
Ті, хто порушили піст випадково, мають відшкодувати втрачені дні, а ті, хто
порушили його умисно, крім відшкодування цих днів, мають принести покаяння
і спокутувати гріх.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Замовник: TOB «Центр промислового кролівництва». Поштова і електронна адреса: Київська область, Макарівський район. Місце розташування
майданчика будівництва: будівництво ферми по
вирощуванню кролів в с. Бишів, Макарівського району, Київської області.
Характеристика діяльності (об’єкта) - ферма по
вирощуванню кролів для виробництва м’яса і м’ясних
продуктів, мета якої основана на вивченні м’ясних ринків та організації нової галузі - промислового високотехнологічного виробництва продукції кролівництва. Основою якої стало формування і наповнення внутрішнього
ринку високоякісною корисною продукцією з м’яса кролика та зробити цю продукцію доступною за кількістю та
ціною для пересічного співвітчизника, досягти європейського рівня споживання.
Технічні і технологічні дані:
- наявність екологічно чистої території та придатність її для будівництва кролівничих приміщень, зручних
транспортних зв’язків, близькість до мегаполісів, наявність робочої сили;
- механізація та автоматизація технологічних процесів утримання тварин та чітке дотримання технології з
мінімумом втручання людського фактору;
- регулювання мікроклімату, автоматична подача
кормів та води;
- середня потужність річного виходу молодняку передбачається до 130000 голів.
Соціально-економічна необхідність діяльності
- забезпечення внутрішнього ринку високоякісною корисною продукцією з м’яса кролика, створення робочих
місць.
Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
Земельних - 0,40 га в оренді;
Сировинних- відсутні;
Енергетичних (паливо, електроенергія,тепло) електроенергія; тверде паливо;
Водних - артезіанська свердловина - питна вода;

Трудових - 15 чоловік робітників, 2 інженернотехнічні працівники;
Транспортне забезпечення - автотранспорт.
Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами - гранично допустимі викиди в межах
нормативів.
Необхідна екологічно-інженерна підготовка і захист території за варіантами - захист земельної ділянки, забезпечується раціональним рішенням схеми
генерального плану, організації рельєфу, влаштування
системи виробничо-побутової каналізації з відводом
на локальні очисні споруди.
Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
Клімат і мікроклімат - відсутні; повітряне - відсутні;
водне - відсутні; грунт - відсутні; рослинний і тваринний
світ, заповідні об’єкти - відсутні.
Навколишнє соціальне середовище (населення)
- негативного впливу на соціальне середовище передбачена проектом діяльність не матиме.
Навколишнє техногенне середовище - негативного впливу на техногенне середовище передбачена
проектом діяльність не матиме.
Відходи виробництва і можливість їх повторного
використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення - побутові відходи передаються
на захоронення згідно укладених договорів з відповідними організаціями.
Утилізація відходів тваринництва (гною) здійснюється згідно договорів з сільськогосподарськими та фермерськими господарствами.
Обсяг виконання ОВНС - у повному обсязі.
Участь громадськості - TOB «Центр промислового
кролівництва» м. Київ, вул. Кутузова,18/7, оф.812.
Зауваження громадських організацій і окремих
громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом
місяця з дня опублікування оголошення.

Президія районної організації ветеранів України адресує найщиріші поздоровлення з нагоди ювілейної дати – 90-річчя від Дня народження
Лебідь Галині Потапівні з Колонщини
та з 80-річчя від Дня народження
Андрійко Надії Петрівні з Бишева,
Мироненко Вірі Іванівні з Грузького,
Кучерявій Антоніні Кирилівні
з Комарівки,
Захарченко Катерині Іванівні
з Ніжиловичів,
Литвину Михайлу Антоновичу
з Фасової.
Сердечно бажаємо Вам віку – довгого, здоров’я
– доброго, від рідних – любові та щирості, від долі –
милості та наснаги. Нехай всі печалі та негаразди обминають Вас стороною.

*****

Усім теплом наших сердець, від усієї душі поздоровляємо з ювілейною датою – 50-річчям від Дня народження
Здольник Галину Іванівну з Ситняків.
Матусю, голубко Ви наша єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина.
Рідна матусенько, наша Ви горлице,
Діти й онуки до Вас усі горнуться.
В цей день ми дяку складаємо,
Здоров’я і многая літ Вам бажаємо,
Дякуємо Мамо за те, що зростили,
Дякуємо Мамо за те, що навчили,
За ласку, терпіння, і муки,
Ми нині з любов’ю, Матусенько рідна,
Цілуємо Ваші натруджені руки.
Ми любимо Вас за людяність і щирість,
За теплі, і розрадливі слова,
То хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомага.
З любов’ю і повагою син, дочка,
невістка, зять, онучка Алінка.

*****

Дорогу нашу дружину, матусю, тещу, бабусю, прабабусю
Мелашенко Любов Данилівну
Вся наша родина вітає з ювілейною датою від Дня
народження.
День сьогодні – особливий день!
І коли щороку він приходить, серце
наче сповнене пісень, світ, здається
сповнений мелодій. Хай ніколи у Твоїх
очах чиста й світла радість не згасає,
щоб не було горя навіть в снах! Хай
Господь здоров’я посилає. Мати Божа
хай благословить, хай Спаситель буде
все з Тобою. Хай в житті Твоїм він кожну
мить обдарує ласкою святою…
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

Куплю ВРХ, коней та молодняк.
Телефон - 067-410-54-71.
Мостищанська сільська рада
Оголошує конкурс

на виконання робіт з вивезення твердих побутових
відходів.
с.Мостище Макарівського району Київської області, вулиця Шевченка, З.
Телефон: (04578) 2-45-48.

Шановні споживачі природного газу!
У відповідності до вимог п.10 “Правил надання населенню послуг з газопостачання”, затверджених Постановою КМУ від 09.12.99р. №2246 (із змінами і доповненнями), газопостачальні підприємства проводять
щороку станом на 1 січня перерахунок оплати вартості
використаного природного газу та суми нарахованих
пільг окремо щодо кожного споживача, залежно від обсягу використання газу у попередньому році, та від диференційованих, залежно від річних обсягів споживання
роздрібних цін, що діяли в зазначеному році.
Якщо за підсумками попереднього року фактичне
використання природного газу споживачем не відповідає обсягам, на підставі яких визначалась ціна на природний газ, зокрема:
- у разі перевищення обсягу використаного природного газу порівняно з встановленим у попередньому
році, абонент переводяться у вищу категорію споживання. Різницю вартості газу, споживач зобов’язаний сплатити газопостачальному підприємству протягом трьох
місяців з дати здійснення перерахунку;
- у разі зменшення обсягу використаного природно-

го газу порівняно з встановленим у попередньому році,
абонент переводиться до нижчої категорії споживання.
Різниця у вартості газу залишається на особовому рахунку споживача і зараховується в рахунок майбутніх
платежів.
Для проведення перерахунку та визначення на основі обсягів використання природного газу у поточному
році величини роздрібної ціни для оплати природного
газу у 2012 році, Макарівська ФЕГГ просить споживачів
району забезпечити у грудні місяці представникам філії
(за умови пред’явлення посвідчення працівника ФЕГГ)
вільний доступ до своїх приміщень для зняття показів
лічильників газу.
Споживачі, які використовують житлові будинки, як
дачі, або тимчасово відсутні (знаходяться у лікарні, відрядженні), рекомендуємо для уникнення непорозумінь
у визначенні річного обсягу споживання, передати фактичний показник по телефону (вказати № телефону) у
відповідну службу філії до ЗО грудня 2011 року.
Одночасно наголошуємо, що відсутність фактичного показника лічильника газу суттєво впливає на річний

обсяг спожитого газу, що може призвести до невірного
визначення категорії, а відповідно і ціни газу.
Звертаємо увагу, що “Споживач несе відповідальність, згідно з чинним законодавством за відмову у доступі до житлових приміщень для контрольного зняття
показань лічильників газу”(п.34 Правил).
В зв’язку з чим, у разі відмови у доступі до своїх
приміщень представникам філії для проведення контрольного зняття показань лічильників газу, нарахування
плати за спожитий газ буде здійснено за нормами споживання з дня останнього зняття показань лічильника до
дня, коли буде забезпечено вільний доступ представника філії, відповідно до “Порядку відшкодування збитків,
завданих газопостачальній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання
населенню послуг з газопостачання”, затверджених постановою НКРЕ від 29.05.03р. №475.
Телефон для довідок 5-24-02, 6-04-94, адреса
ел.пошти makarovgaz@mail.ru
Макарівська ФЕГГ ПАТ
“Київоблгаз”
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
Ремонт двигунів ЗІЛ-130, ГАЗ-53, ГАЗ-24,
Газель-402, ВАЗ-2101-07, УАЗ. Ремонт КПП.
Телефон: 096-99-80-898.
Допоможу придбати новий автомобіль «Форза» (Forza).
Оплата за авто частинами від 890 грн/міс.
МРЕО безкоштовно. Тел.: 097-814-65-19; 066-825-81-31.
П р о д а ю Ш е в р о л е « Ав е о » .
О п л ата ч а с тин а ми . Г Б О в по д а р у но к .
Те л . : 0 9 5 - 7 3 4 - 2 0 - 0 0 ; 0 9 7 - 7 1 7 - 4 0 - 1 0 .

Н а д а ю в с і ви д и
б у д і в е л ь них по с л у г .
Тел.: 066-358-54-90.

ПП “ОККО - Нафтопродукти”
Мережа автозаправних комплексів

запрошує на роботу

РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТ
Міжвідомчою робочою групою Макарівської
райдержадміністрації розроблено проект Програми зайнятості населення Макарівського району на
2012-2013 роки.
Ознайомитись з проектом Програми зайнятості
населення Макарівського району на 2012-2013 роки
можна на сайті Макарівської районної державної адміністрації adm-makariv.gov.ua в розділі «Анонси подій».
Пропозиції, зауваження, доповнення можна подати на електронну адресу upszn33@ukr.net або за
телефоном 5-23-82.

Виконуємо будь-яку домашню роботу.

Прибирання, прання, приготування їжі і т.д.

Порядність та чистоту гарантуємо!
Розглянемо будь-які п ропозиції.
Тел.: 098-528-26-26; 063-103-33-43.
Наливайківська сільська рада
оголошує конкурс

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

На оренду кімнати (25 м.кв) у приміщенні будинку
культури с.Наливайківка.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: с.Наливайківка,
вул. Леніна, 117 „А”, сільська рада. Тел. 4-72-24.

камінь, щебінь, відсів.
Телефон 097-487-54-43.

Наливайківська сільська рада
оголошує конкурс

РЕСТАВРАЦІЯ ПОДУШОК

У ВАшій присутності
- 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.

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)

Ч И С Т И М О , К О П АЄ М О КР И Н И Ц І .
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .
бу д ь - я к і а вто н а в и пл а ту .
Ланос від 775 грн./міс., Авео від 993 грн./міс.
Тел.: 093-93-06-06-1.

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

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.
Зніму дво-, трикімнатну квартиру в Макарові.
Тел.: 063-306-68-55; 098-528-26-26.
Продаю автомобіль ВАЗ-2106, 1991 року випуску. Газ, бензин. КПП5СТ. Ціна договірна.
Тел.: 097-439-21-03.
Куплю будинок з земельною ділянкою поблизу
Макарова. Недорого. Тел.: 063-689-70-56; 093571-99-44.
Продаю кабіну та задній міст від трактора Т-40.
Тел.: 067-590-44-07.
Терміново продаю ВАЗ-21099, 1992 року випуску. Вишневого кольору. 2500 у.о. Торг. Макарів. Тел.: 098-98-72-762.
Продаю молодого коня. с.Королівка.
Тел.: 093-407-61-77.

На виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів від населення та підприємств
с.Наливайківка, с.Почепин.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: с.Наливайківка,
вул.Леніна, 117 „А”, сільська рада. Тел. 4-72-24.

Повідомлення про оприлюднення
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, їх об’єднань,
на сайті Наливайківської сільської ради: nalyvaikivskarada.com.ua з 28.11.2011 року буде оприлюднено проект рішення « Про встановлення місцевих зборів
та податківі на 2011р.».
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися
також у приміщенні Наливайківської сільської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються за телефоном: 4-72-24 (факс) протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта
та за адресою: с.Наливайківка, вул.Леніна, 117“А”,
Наливайківька сільська рада, та електронною поштою: naliv_1@ukr.net

ПОМИНАЄМО
Минає 40 днів, як страшне горе ввірвалося в нашу
сім’ю, назавжди забравши від нас дорогу людину
Шевченка Василя Харитоновича.
Так ти рано пішов із життя, залишивши нам смуток і тугу. Не
віднайти тих слів, щоб висловити наш найпекучіший біль серця. Скільки житимемо, будемо
пам’ятати тебе, наш рідний, не
заросте стежка до твоєї могили.
Вічний спокій твоїй благородній
душі. Нехай свята земля буде
тобі пухом, а Господь дарує небесну благодать.
У глибокій скорботі дружина, діти, онуки.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ
Потаповича Остапа Кузьмовича
(22.02.1947 – 30.11.2009 рр.)
30 листопада минає два роки, як перестало битися серце дорогої нам людини – чоловіка, батька,
дідуся.
Рідненький, як швидко лине час… Вже два роки
минуло, як ти пішов від нас. Сумують, плачуть небеса. А нам без тебе не така і осінь, і зима. Без тебе
хата опустіла, не переступиш ти поріг. Сюди не прийдеш ти ніколи, не стрінеш внуків, діточок своїх. Сто
раз прости, що не змогли тебе спасти. Земля тобі
хай буде пухом, вічне Царство в небесах. Ніколи рідний не забудем, назавжди ти в наших серцях.
Сумуюча родина.
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Макарївська районна державна
адміністрація оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та
розвитку інфраструктури райдержадміністрації.
Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду: освіта вища відповідного професійного
спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше трьох років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії райдержадміністрації заяву про участь у конкурсі, особову картку
(форма П-2 ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4x6, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня
або вченого звання, відомості про майно, доходи,
витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому
числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб
корпоративних прав за 2010 рік, копію першої, другої
сторінок паспорту громадянина України, довідку про
стан здоров’я, письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: смт Макарів, вул.
Фрунзе, 30, райдержадміністрація, 2-й поверх, відділ
організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації.
Особи, документи яких відповідають встановленим
вимогам, складають іспит.
Довідки за телефонами: 5-10-77, 5-15-64.

кафе-бар „Барселона”

запрошує на постійну роботу

прибиральницю-посудомийницю,
помічника кухаря
(можливо без досвіду роботи) віком до 45 років.

Телефон: 098-252-83-88.

М е т а л о в и р об и ,
Ко в а н і в и р об и

Бронедвері, ворота, паркани з профнастилу,
ковані навершення паркана, козирки, мангали,
сходи, гвинтові сходи, перила, балкони.

недорого.
Телефон: 096-70-31-603. Саша.
Загублена довідка форми 4-ОПП №52 від 14 лютого
2002 року видана державною податковою інспекцією Макарівського району, на ім’я Григор’євої Юлії Василівни, вважати недійсною.
Зіпсоване свідоцтво на право власності № 56, видане
згідно з розпорядженням від 30 березня 1993 року №20,
на ім’я Новицької Августини Іванівни, вважати недійсним.
Загублене свідоцтво на право власності від 18 березня
2010 року, видане на підставі рішення виконкому Ясногородської сільської ради №67 від 22 грудня 2009 року, на
ім’я Іллюка Ігоря Феліксовича, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на жилий
будинок, який розташований за адресою смт Кодра, вул.Ковпака, 8, видане на підставі рішення виконкому Кодрянської
селищної ради депутатів трудящих №3 від 9 лютого 1971 року,
на ім’я Пристроми Марії Петрівни, вважати недійсним.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

25 листопада минає 4 роки, як обірвалося життя
Титаренка Леоніда Васильовича
(24.12.1958-25.11.2007 рр.)
Свідомість не сприймає, а серце відмовляється вірити, що тебе немає з нами.
Душа не вірить у втрату цю, не правда, що
час лікує. Ти пішов не сказавши ні слова на
прощання. Як хочеться почути твій голос,
побачити твою усмішку. Як нам тебе не вистачає. Той день, коли ти пішов у вічність є найстрашнішим
днем для нас. Нехай наші сльози не турбують тебе, твій вічний сон. Земля тобі, наш рідненький, пухом. Вічне Царство
тобі в небесах. Поки ми живі – ти був, є і будеш з нами.
Вічно сумуючі твої рідні.
Макарівська районна рада, депутати районної
ради та райдержадміністрація висловлюють щирі
співчуття депутату Макарівської районної ради Синьку Миколі Миколайовичу та голові Мар’янівської сільської ради Савенок Ніні Миколаївні з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.
Колектив ПП «Славутич» висловлює глибокі співчуття директору Синьку Миколі Миколайовичу з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив Мар’янівської сільської ради та депутатський корпус висловлюють щирі співчуття сільському
голові Савенок Ніні Миколаївні з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Іван Іванович, Володимир Іванович, Іван Пилипович Фещенки висловлюють щирі співчуття голові
Мар’янівської сільської ради Савенок Ніні Миколаївні
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

”
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Гороскоп

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
28 листопада - 4 грудня

ОВЕН (21.03-20.04). З`явиться багато нових можливостей. Не
втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести кориснi
зв`язки, обговорити з партнерами перспективи. Проблеми можуть
виникнути iз-за квапливостi, неузгодженостi дiй усерединi колективу,
власних надмiрних амбiцiй. Розставте прiоритети i робiть все по порядку.
В особистому життi цей тиждень може стати тижнем позитивних змiн, але
у суботу несподiвано повернуться старi проблеми. Це поворотний момент
в близьких стосунках, доля яких залежить вiд вашого такту i терпiння.
Сприятливi днi: 29, 1; несприятливi: 3.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Якщо вiдразу на початку тижня увiйдете
до потрiбного ритму, то встигнете зробити багато. В середу
несподiвано вiдкриються принаднi перспективи. Вiд пропозицiй не
вiдмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний i мрiйливий
настрiй до вихiдних змiниться потребою в активнiшому i динамiчнiшому
розвитку подiй. Майте на увазi, що вiдверта розмова допоможе розставити крапки над „i”, але є небезпека опинитися бiля “розбитого корита”.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 28.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). На вас чекає багато рiзноманiтних
подiй. Приготуйтеся швидко мiняти плани залежно вiд обставин. Заглиблюватися в мотиви поведiнки оточуючих будете пiзнiше, а поки
використовуйте шанс почати новi теми i завести вигiднi знайомства. Починайте дiяти рiшуче прямо у понедiлок. Потiм в середу зробiть перерву
i займiться приємними справами або покупками. У вихiднi слiдуйте своїм
бажанням, але дотримуйтесь мiри.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 28.
РАК (22.06-22.07). Цей тиждень сприятливий для поїздок i
розширення особистих перспектив. Починати новi справи можна
в середу. Звертайте цього дня увагу на iнформацiю, що поступає,
пропозицiї i несподiвано виникаючi iдеї. З п`ятницi фiнансова сторона
справ може принести проблеми. Зведiть витрати до мiнiмуму i придiлiть
бiльше уваги духовним цiнностям, спiлкуванню з близькими або особистим захопленням. В недiлю можлива зустрiч i знайомство з цiкавою людиною.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 30.
ЛЕВ (23.07-23.08). Енергiї зараз вам не позичати, i краще не
вiдкладати реалiзацiю нових iдей на майбутнє. Рiшення матерiальних
питань пройде сприятливiше в першiй половинi тижня. Можлива прихована протекцiя доброзичливо настроєних вiдносно вас осiб. Особистi
стосунки можна налагодити в середу. Нiчого особливого не робiть, просто
дозвольте близькiй людинi про вас поклопотатися i будьте вiдвертi в своїх
почуттях i бажаннях. У вихiднi не поспiшайте що-небудь мiняти - це може
бути серйознiше, нiж ви думаєте.
Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 29.

№ 52 25 листопада 2011 р.
прогнозують синоптики

Зима, всупереч чуткам, буде
теплою, а НАСТУПНИЙ РІК ПОЧНЕТЬСЯ
ЧИСЛЕННИМИ ВІДЛИГАМИ
•З імовірністю 55-70% синоптики перед- •Загалом його погода буде схожою на погоду нибачають, що погода в грудні по всій території нішнього. Такий прогноз зробив народний прогностик,
Україні за рамки норми не виб’ється. У південних областях та на Закарпатті очікується
0-2° морозу, в Криму - до 2 ° тепла. Навіть
січень не загрожує різдвяними морозами,
на півдні та Закарпатті в середині зими буде
1-3° морозу, в Криму - до 2° тепла, і шанси,
що морози будуть сильніше, невеликі - 1015%.
Приблизно така ж імовірність і холодного
лютого. А якщо дані метеорологів виявилися
точними, у східній частині України в цьому
місяці температура не опуститься нижче 7 °
морозу, на Закарпатті та крайньому півдні 0-2 ° морозу.
«Ми взагалі прогнози не складаємо, просто це було завдання Кабміну, і тому наші синоптики подивилися, що змогли, і зробили
висновки, що найбільш ймовірно буде взимку, але це не прогноз, а статистика. Ніхто не
думав, що і минула зима буде такою холодною, аномальні опади і температура буває
так рідко, що вибірка даних по них занадто
мала, і такі явища практично не прогнозуються», - розповіла фахівець «Укргідрометцентру» Валентина Лащенко.

інженер ДКБ “Південне” Валерій Некрасов із Дніпропетровська. Своїми спостереженнями він поділився з журналістами.
“Для січня характерними стануть численні відлиги.
“Плюс” і “мінус” будуть сусідами майже щодня. Тому в
січні буде мало снігу, зате часто - ожеледь. Перший сніговий покрив ляже на землю 5 січня. На Новий рік удень
буде тепло до +5 градусів, уночі -2 морозу.
Справжня зима протримається весь лютий. Останній її місяць слід очікувати більш холодним, морозним
та сніжним. Якщо в січні максимум морозу досягатиме
10-15 градусів, то в лютому на нас чекатимуть 15-20градусні морози. Особливо прохолодною буде перша
декада лютого. Не нап’ється півень з калюжі навіть на
Стрітення”, - запевнив Валерій Некрасов.
За його словами, весна наступного року буде середньопізня, стійке тепло прийде лише після середини квітня. Літо знову буде спекотним, пожежонебезпечним, з
посухами. Осінь до листопада буде такою ж теплою, як і
нинішня, перші морози очікуються з 20 листопада.
Перший місяць зими майбутнього року - грудень, вважає Валерій Некрасов, видасться з невеликими морозами, заметілями, “хоча снігу буде мало, проте дутимуть
холодні вітри, набридатиме ожеледиця. Під Новий, 2013
рік слід очікувати мокрого снігу та холодної погоди.

сканворд

ДIВА (24.08-23.09). Покличте на допомогу свою розсудливiсть,
iнакше деякi змiни можуть серйозно порушити ваш душевний спокiй.
Не переживайте через нестриманостi начальства або нетерплячостi
близької людини. Вiдокремлюйте iстотне вiд другорядного. Вiдкривається
багато можливостей, але самотужки ви багато не досягнете. У вихiднi
займiться собою, своїм здоров`ям i зовнiшнiстю.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 4.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Найважливiшi завдання спробуйте
вирiшити у понедiлок. I в дiловому, i в особистому життi є шанс досягти успiху i домогтися того, до чого прагнули. Але буде потрiбна
витримка, щоб не наговорити зайвого i зберегти стабiльнi стосунки вдома,
i на роботi. З вiвторка по четвер можна займатися реконструкцiями i перестановками в будинку, а в середу - робити вiдповiднi придбання. У вихiднi
буде корисно зайнятися змiною iмiджу, екiпiровки, почати освоювати новий комплекс фiзичних вправ. Добре, якщо друзi складуть вам компанiю.
Сприятливi днi: 28, 30; несприятливi: 4.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Можливi змiни з розряду тих, якi
вiдчуваються як доленоснi. Зустрiчi i розставання можуть приводити
до кардинальних змiн в життi. Якщо прийшов час попрощатися з людиною, яка стала вам чужою, - не утримуйте. Початок тижня сприятливий
для початку нових партнерських програм або процесу навчання. Поїздки i
вiдрядження розширять вашi перспективи i принесуть вигiднi знайомства.
В п`ятницю i суботу конфлiкт з партнером може призвести до розриву стосунків. Контролюйте свої пориви i бажання.
Сприятливi днi: 30, 2; несприятливi: 3.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Ви на порозi приємних змiн. Мрiйте,
генеруйте iдеї, розширюйте коло корисних зв`язкiв - все це може
стати в нагодi. Але не проявляйте надмiрну вiдвертiсть i не нав`язуйте
свою точку зору. У понедiлок i вiвторок можна братись до реалiзацiї нових
проектiв. Сiм`я зараз є вашим оплотом, але й ви в свою чергу не забувайте приділяти увагу близьким. В середу можна вирiшувати питання придбання нерухомостi або реконструкцiї свого житлового простору. У вихiднi
вiдпочиньте вiд всiх справ.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 28.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). З цього тижня знiмуться багато обмежень, i ви нарештi зможете реалiзувати свої давнi намiри. Можливi
матерiальнi надходження або дiловi пропозицiї з хорошою перспективою. В середу звернiть увагу на змiну навколишнього оточення, скористайтеся можливістю вiдновити стосунки або проведiть з близькою людиною вечiр в приємному мiсцi. Доведеться цiлком зануритися в роботу, але
ви пiдете на це добровiльно.
Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 29.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Перевантажень, нервових i фiзичних,
уникнути не вдасться. У своєму житловому просторi теж корисно створити гармонiю i комфорт. Це символiчно допоможе вам позбавитися
непотрiбних речей у вашому життi i почати перебудову на всiх рiвнях. У коханні
не упустiть шанс на самому початку тижня - дайте зрозумiти коханій людинi, що
ви про неї пам`ятаєте i будуєте плани на майбутнє. Зi всiма важливими питаннями розберiться до вихiдних, щоб потiм не вiдмовляти собi в задоволеннях.
Сприятливi днi: 30; несприятливi: 2.
РИБИ (20.02-20.03). Якщо у вас є серйознi намiри, то не
вiдкладайте їх втiлення. Можлива наднормова робота, новi дiловi
пропозицiї. Не вiдмовляйтеся i не упускайте шанс вирiшити кар`єрнi
питання. Потiм така нагода трапиться не скоро. В особистих стосунках
несподiванi i приємнi змiни можливi в середу. Недiлю корисно провести на
свiжому повiтрi. Звертайте увагу на знаки подiй, сни, прикмети - можете
одержати вiдповiдь на важливе питання.
Сприятливi днi: 1, 4; несприятливi: 28.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність викладених фактів відповідальність несе автор, за достовірність інформації в оголошеннях рекламодавець. Листування з читачами - на сторінках газети. Редакція не рецензує матеріалів і рукописів не повертає.
P - на правах реклами
Свідоцтво про реєстрацію №203,
«Макарівські вісті»
серії КІ від 24.03.1997 року.
- громадсько-політична газета.
Індекс видання 61291. День виходу газети - п’ятниця.
Засновники - Макарівські районна державна адміністрація,
Газету набрано і зверстано в редакції газети
«Макарівські вісті».
районна рада, трудовий колектив редакції.
Віддруковано у друкарні «Інтерекспресдрук»
Адреси: 08000, смт.Макарів Київської обл.,
03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3
вул. Фрунзе, 30, вул. Пушкіна, 3.
Тираж: 2380, зам.
.

Редактор
Петро СУХЕНКО.
Адреса редакції: 08000, смт. Макарів Київської обл.,
вул. Пушкіна, 3.
Телефони: (код 04578) редактора - 5-13-44;
відділу суспільно-політичного життя, бухгалтерії - 5-14-98,
листів та масової роботи - 5-15-30,
з питань реклами та оголошень - 5-14-98 (факс).
E-mail: makariv_visti@mail.ru

