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РОЗГЛЯНУЛИ 
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

19 травня відбулося спільне засідання постійних ко-
місій районної ради з питань соціально-економічного 
та культурного розвитку та з питань екології та ліквіда-
ції наслідків Чорнобильської катастрофи щодо розгляду 
депутатського запиту депутатів Макарівської районної 
ради про роботу TOB «Макарівська птахофабрика». На 
засіданні були присутні заступник голови районної ради 
Г.Невмержицький, перший заступник голови райдержад-
міністрації С. Грамушняк. Були запрошені Макарівський 
селищний голова Г.Здольник, генеральний директор 
Асоціації птахівничих підприємств «Птахопром України» 
В.Фролов, директор TOB «Макарівська птахофабрика» 
та інші представники товариства, начальник відділу архі-
тектури та розвитку інфраструктури райдержадміністра-
ції В.Карпець, головний державний санітарний лікар ра-
йонної санітарно-епідеміологічної станції В.Тарасенко, 
начальник управління державної ветеринарної медицини 
Макарівського району М.Мудрак, начальник самостійної 
державної пожежної частини у районі П.Піляй, старший 
помічник прокурора району Т.Козак, а також депутати 
районної ради, від яких надійшов депутатський запит, 
- В.Мартинович, Г.Рогозянська, Е.Чайковський та пред-
ставники громади селища Макарів. На засіданні члени 
комісій прийняли рішення:

1.Створити тимчасову комісію з вивчення даного 
питання.

2.Провести громадські слухання стосовно поруше-
ного  питання.

3.Результати вивчення діяльності TOB «Макарів-
ська птахофабрика» заслухати на черговій сесії район-
ної ради.

Цього ж дня заступник голови районної ради Г. Не-
вмержицький разом з першим заступником голови 
райдержадміністрації С.Грамушняком взяли участь у 
роботі сесії Бишівської сільської ради.

ЗВЕРНУЛИСЯ ГРОМАДЯНИ
19 травня заступник голови райдержадміністрації 

О.Майстренко провів особистий прийом громадян. 
Розглянуті питання - надання пільг громадянам та ви-
ділення житла малозабезпеченим жителям району. 

ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ 
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

19 травня заступник голови райдержадміністра-
ції О.Майстренко провів робочу зустріч з начальни-
ком Бородянського міжрайонного Фонду соціально-
го страхування з тимчасової втрати працездатності 
В.Кесельчуком щодо залучення коштів фонду для оздо-
ровлення та відпочинку дітей у літній період.

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У
ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАРАДІ

23 травня делегація Макарівського району в складі 
сільських та селищних голів на чолі з головою районної 
ради М.Вараницьким відвідали Всеукраїнську нараду з 
питань соціально-економічного розвитку сільських на-
селених пунктів, організатором якої Кабінет Міністрів 
України.

РОЗГЛЯНУТО НА 
АПАРАТНІЙ НАРАДІ

25 травня перший заступник голови райдержадмі-
ністрації С.Грамушняк за участю заступника голови ра-
йонної ради Г.Невмержицького провів апаратну нараду 
з керівниками установ і організацій району щодо підго-
товки районних заходів до Міжнародного дня прав дітей, 
підвищення тарифів на телефонний зв’язок, демонтаж 
біг-бордів, які знаходяться в непридатному стані до ви-
користання, проведення благоустрою в населених пунк-
тах району та реконструкції доріг.

НАДАНА ГРОШОВА ДОПОМОГА
26 травня заступник голови райдержадміністра-

ції О.Майстренко провів засідання комісії з питань 
надання матеріальної допомоги жителям району, під 
час якого були розглянуті 14 заяв. Всі заяви задоволе-
ні. Загальна сума наданої грошової допомоги склала 
5000 грн.

Курс долара до гривні 
сьогодні може слугувати 
своєрідним індикатором 
успішності розвитку еко-
номіки України. Якщо курс 
зеленого опускатиметься, 
то справи начебто пішли 
на лад – і навпаки.

Щоправда, статистич-
ні служби не порадували 
нас підсумками першого 
кварталу нинішнього року. 
Скажімо, промислове ви-
робництво за цей період 
у порівнянні з відповідним 
часовим відтинком мину-
лого року зменшилося аж 
на 31 відсоток. За цим по-
казником, а також за рів-
нем інфляції наша країна 
опинилася на дуже непо-
чесному першому місці в 
СНД. Уряд фактично забо-
ронив обнародувати про-
міжні дані щодо коливань 
ВВП (внутрішнього ва-
лового продукту) – осно-
вного індикатора стану 
економіки. Деякі експерти 
обережно вважають, що він 
упав десь відсотків на 25.

Але є і хороші новини. 
У квітні спад виробництва 
дещо пригальмувався. 
Україна отримала дру-
гий транш Міжнародного 
валютного фонду. За по-
передніми підрахунками, 
врожай зернових очіку-
ється у межах 40 – 43 млн 
тонн, його вистачить і для 
внутрішнього споживання, 
і для експорту. Нарешті, 
пенсії та зарплати у бю-
джетній сфері виплачу-
ються більш-менш справ-
но. Торгівля оговталася, а 
привид товарного голоду 
зник. Ті тривожні настрої, 
що охоплювали якнай-
ширші верстви населення 

на переломі  2008-2009 
років, почали поступово 
розвіюватися.

Нещодавно впливова 
та поінформована британ-
ська газета "The Financial 
Times”  оптимістично від-
значила, що економіка 
України продемонструва-
ла певні ознаки пожвав-
лення.

І от на цьому тлі, коли 
поганих новин було біль-
ше, ніж добрих, курс до-
лара відчутно почав зни-
жуватися й спав до, можна 
сказати, сприйнятливого 
рівня – нижче 8 гривень 
за один зелений. То це – 
ознака оздоровлення еко-
номіки країни? На жаль, 
ще ні. Експерти поясню-
ють зниження курсу дола-
ра кількома факторами. 

По-перше, транш від 
МВФ все ж таки отри-
мано. По-друге, сказав 
своє слово Національний 
банк, докладавши певних 
зусиль щодо збільшен-
ня пропозиції долара та 
зменшення на нього по-
питу. По-третє, що дуже 
важливо, почав вирівню-
ватися платіжний баланс 
країни, тобто різниця між 
імпортом та експортом, 
адже ввезення товарів 
через надто високий курс 
зеленого дещо пригаль-
мувалось. По-четверте, 
певна частина населення, 
готуючись до літнього від-
починку, почала "скидати” 
накопичену вдома валюту. 
По-п`яте, влітку відчутно 
знижується ділова актив-
ність, імпортери не поспі-
шають закуповувати над-
то великі партії товарів за 
кордоном. Отже, на думку 

більшості експертів, се-
редньозважений курс уліт-
ку 2009 року становитиме: 
дещо менше 8 гривень за 
один зелений. 

А що буде восени та 
взимку? Тут ми можемо 
згадати, що Міжнарод-
ний валютний фонд, в 
якого ми весь час пози-
чаємо гроші, свого часу 
оприлюднив для України 
прогноз, за яким серед-
ньорічний курс 2009-го 
становитиме 8,68. Ві-
тчизняні експерти майже 
одностайні в тому, що вже 
у вересні курс виросте до 
8 гривень чи навіть дещо 
більше, бо саме у цей пе-
ріод "Нафтогазу” дове-
деться купувати додатко-
вий газ для закачування у 
підземні сховища перед 
опалювальним сезоном, 
а комерційним банкам та 
великим підприємствам 
– погашати свої кредити 
перед зарубіжними по-
зичальниками.  А далі 
ж посилюватиметься 
роль політичних ризиків, 
пов’язана з наближен-
ням президентських, а, 
можливо, й дочасних 
парламентських виборів. 
Тоді була б дуже доречна 
добра новина – звістка 
про позитивне сальдо 
торговельного балансу. 
В усякому разі, вважають 
експерти, нікого не зди-
вує, якщо курс наприкінці 
року знову наблизиться 
до 9 гривень і більше. А 
деякі песимісти заклада-
ють у свої прогнози курс 
– 10 гривень за долар.

Петро 
КОЛОМІЄЦЬ

(УКРІНФОРМ).

С П Р О Б А   П Р О Г Н О З У 

ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ЗЕЛЕНОГО?

Сьогодні для 424 одинадцятикласників нашого району пролунає останній шкільний дзвоник. 
Випускникам ще залишилося успішно скласти державну підсумкову атестацію, а потім вони 
вирушать у далеку невідому подорож під назвою – життя. Одинадцятикласники залишать свою 
рідну шкільну домівку, вчителів, які допомагали вирішувати різні питання, знаходити правильні 
рішення у складних ситуаціях. Мине час, і вони знову завітають до рідної школи, проте лише 
гостями чи приведуть за парти своїх дітей.

На знімку: випускники Маковищенського НВО.

:::  ОФІЦІЙНО ::: ОФІЦІЙНО  :::: ОФІЦІЙНО :::

НА КООРДИНАЦІЙНІЙ 
РАДІ

27 травня перший заступ-
ник голови райдержадміністрації 
С.Грамушняк провів засідання ко-
ординаційної ради при райдержад-
міністрації з питань безпеки дорож-
нього руху, на яке були запрошені 
представники УДАІ ГУ МВС України 
з обслуговування Макарівського 
району, керівники організацій, під-
приємств та установ райцентру. 

«Про стан проходження техніч-
ного огляду  транспортних засобів 
підприємств, установ, організацій 
згідно графіка, затвердженого роз-
порядженням голови райдержадмі-
ністрації від 24.12.2008 р. №4664» 
та про виконання Закону України 
«Про дорожній рух» підприємства-
ми, організаціями району і участь їх 
у забезпеченні безпеки дорожнього 
руху проінформував старший дер-
жавний інспектор з обслуговування 
Макарівського району, лейтенант 
міліції С.Шанько.

Зокрема, він зазначив, що те-
хогляд триватиме до 15 грудня. 
Але в ряді автогосподарств зволі-
кають з проходженням техогляду, 
зокрема, в «ПМК-23», ЗАТ «Мака-
рово», «Аеротехніці» та інших. З 
початку року складено 15 прото-
колів за випуск на дорогу несправ-
них транспортних засобів, 3 про-
токоли – за виїзд водіїв автопарків 
у нетверезому стані.

С.Грамушняк, підбиваючи під-
сумки засідання координаційної 
ради, наголосив, що треба акти-
візувати роботу з підготовки тран-
спорту до проходження технічного 
огляду, випускати на лінії лише 
справні автомобілі та трактори, 
подбати про облаштування заїз-
дів для громадського транспорту 
на автобусних зупинках, про вста-
новлення обмежувальних знаків 
на деяких дорогах, дотримання 
дисципліни тих, хто за кермом.

*  *  *
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На жаль, основними 
тенденціями, що підрива-
ють стабільність інститу-
ту сім’ї в Україні, сьогодні 
залишаються низькі по-
казники народжуваності, 
катастрофічне збільшен-
ня розлучень, збільшення 
випадків насилля в сім’ї, 
відсутність житла і неспро-
можність або взагалі не-
можливість придбати його 
більшістю молодих грома-
дян України. 

Між словом і ділом, як 
завжди, велика прірва. 
Саме тому представники 
різних молодіжних орга-
нізацій об’єднались, щоб 
проаналізувати виконання 
обіцянок тих політичних 
сил, які сьогодні входять 
до Верховної Ради. На 
думку голови громадської 
ініціативи "Воля", члена 
Національного комітету 
об`єднання ”Молодіжна 
Варта” Руслана Синельни-
кова, обіцянок в цьому на-
прямі  в країні  дуже багато, 
але робиться дуже мало.

Зокрема, Партія Ре-
гіонів обіцяла, що кожна 
молода сім`я за бажанням 
отримає в оренду строком 
на 10 років муніципальне 
житло, зведене за кошти 
від земельних аукціонів. 
А за цей час родина змо-
же придбати власне. Крім 
того, окремо для молодих 
спеціалістів, передбачало-
ся, що фахівці, які працю-
ватимуть на підприємствах 
- флагманах індустрії, бу-
дуть забезпечені житлом 
під державні фінансові га-
рантії.

Комуністична партія ви-
рішення житлової проблеми 
бачила у наданні молодим 
сім’ям пільгових кредитів 
на будівництво житла з на-
ступним погашенням за ра-
хунок держави: 25 відсотків 
їх розміру при народженні 

першої дитини, 50 - другої, 
100 - третьої. 

Блок Литвина виступав 
за реалізацію аналогічної 
схеми, але кредит обіцяв 
безвідсотковий.

На перший погляд, ло-
гічним є аргумент, яким 
користується більшість 
опозиціонерів – це не пере-
бування їх при владі. Отже і 
обіцянки виконати немож-
ливо. Проте, переконані 
представники молодіжних 
організацій, для запрова-
дження багатьох програм,  
скажімо, проведення зе-
мельних аукціонів та бу-
дівництва муніципального 
житла законодавча база 
вже створена. Зазначені 
опозиціонери мають біль-
шість у багатьох місцевих 
і обласних радах. Так що ж 
тоді  заважає?

Щодо провладних по-
літичних сил, то і тут спра-
ви не набагато кращі. БЮТ 
обіцяв, що молоді сім`ї 
отримають довгострокові 
кредити на житло під 2-4 
відсотки річних на 10-30 
років. І жодні посилання на 
складні економічні проце-
си у державі не можуть тут 
бути виправданням, вва-
жають представники моло-
діжного об`єднання, адже 
житлова політика держави, 
за словами авторів дослі-
дження, навпаки стимулю-
вала б розвиток економіки. 
Крім того, обіцяно було 
збільшити квадратуру сту-
дентських гуртожитків до 6 
кв. м на одну особу, нато-
мість будівництво студент-
ських гуртожитків узагалі 
зупинено.

Варто згадати й обі-
цянки блоку “Наша Україна 
- Народна Самооборона”: у 
2009 році відкрити “Дитячу 
лікарню майбутнього”, за-
боронити масову рекламу 
алкоголю та тютюнових ви-

робів, стимулювати ство-
рення нових дитячих садків, 
у тому числі приватних. “До-
шкільна освіта забезпечить 
кожній дитині володіння 
українською мовою і ви-
вчення народних традицій” 
- переконували  вони. А обі-
цянка забезпечити житлом, 
підйомними та підвищеною 
ставкою зарплати молодь, 
яка погодиться після ви-
пуску поїхати працювати 
у село, щонайменше на 3 
роки? Хто її в НУ-НСі сьо-
годні пам`ятає?

Натомість ситуація в 
країні така, що все більше 
молодих людей, втратив-
ши всяку надію на підтрим-
ку держави, намагаються 
зараз виїхати за кордон 
шукати кращої долі. На тлі 
збільшення безробіття, 
проблема заробітчанства 
стрімко поширюється. За 
оцінками аналітиків, при-
близно, 10 мільйонів грома-
дян сьогодні перебувають 
за кордоном, працюючи на 
іноземні держави. Як ре-
зультат - розбиті сім’ї, недо-
глянуті діти, загублені долі. І 
ніякі заробітки ці втрати не 
компенсують.

До речі, в Європі і в 
усьому цивілізованому світі 
є абсолютно нормальним 
і логічним, коли громад-
ськість через свої організа-
ції моніторить і відслідковує 
виконання обіцянок своїх 
обранців. І тільки якщо вони 
виконані, дана політична 
сила може розраховувати 
на підтримку і на наступних 
виборах. А в разі невиконан-
ня - втрачає усі  свої шанси. 
У нас такої практики поки 
що немає. Чому? А тому, 
що не тільки у політиків, але 
й у виборців надто корот-
ка пам’ять. Тому, зазвичай, 
чергову виборну кампанію 
кожна політична сила по-
чинає начебто з білого ар-
куша, неначе не було і не 
виконаних обіцянок, і пустих 
декларативних гасел... 

Олександр 
КОЗЛОВСЬКИЙ

(УКРІНФОРМ).

Є  ПИТАННЯ

В  КРАЇНІ  ЗАБУТИХ  ОБІЦЯНОК
Ч о м у  к о ж н у  ч е р г о в у  п о л і т и ч н у  к а м п а н і ю  п а р т і ї  

п о ч и н а ю т ь  “ з  ч и с т о г о  а р к у ш а ” ?

Голова райдержадміністрації Володимир Горбик, перший заступник голови 
райдержадміністрації Сергій Грамушняк, заступник голови райдержадміністрації 
Олег Майстренко, начальник відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністра-
ції Оксана Мельніченко привітали з присвоєнням звання «Матір-героїня» Марію 

Жидову з Осикового; 
переможця обласного 
конкурсу «Дебют», 14-го 
оригінального конкурсу 
юних піаністів, лауреата 
третьої премії Міжнарод-
ного Українсько-Чеського 
конкурсу «Золоті зернята 
України» учня Макарів-
ської дитячої школи мис-
тецтв Антона Карпця (на 
знімку вгорі); призерку 
обласного конкурсу мо-
лодих авторів «Журна-
лістський первоцвіт» у 
рамках VІІ Міжнародного 
конкурсу-фестивалю ди-
тячої журналістики у номі-
нації журналістська робо-
та психолога Макарівської 
ЗОШ №2 Марину Обе-
ремчук (на знімку право-
руч разом із директором 
школи Надією Ащенко).

Марія Жидова (на знімку внизу) 
розповіла, що виховала та поставила 
на ноги п’ятьох дочок. Троє вже одру-
жені, а найменша в цьому році закін-
чує одинадцятий клас і планує отри-
мати вищу освіту. Найстарша дочка 
нині проживає у Чернівецькій області, 
а інші разом з нею в одному будинку. 
Вона має четверо онуків. Чоловік Ва-
силь дуже хотів сина, щоб мати поміч-
ника в чоловічих справах та йому пе-
редати свої вміння й навички. Проте 
доля розпорядилась по-іншому і він 
зможе виховувати чоловічу мужність 
у свого онука. Велика родина живе в 
мирі та злагоді. 

Нагороджені подякували пред-
ставникам влади за посильну під-
тримку, увагу, допомогу у прослав-
ленні району та побажали творчих 
злетів, успіху в їх щоденних буднях.

В усі часи, як відомо, сім’я була і залишається 
понад усе. Ця стара, як світ, аксіома ні в кого не ви-
кликає сумніву. Адже тільки в міцній сім`ї можливо 
виховати повноцінну, психологічно стійку і духовно 
досконалу людину. 

М А К А Р І В С Ь К А     Р А Й О Н Н А     Д Е Р Ж А В Н А     А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від  5 травня 2009 року                                                                                                                          № 672
                                                                        смт Макарів

П Р О  РА Й О Н Н И Й  К О Н К У Р С  « К РА Щ И Й 
Н А С Е Л Е Н И Й  П У Н К Т  З  Б Л А Г ОУС Т Р О Ю »

Відповідно до Законів України 
«Про місцеві державні адміністра-
ції», «Про благоустрій населених 
пунктів», з врахуванням постано-
ви Кабінету Міністрів України від 
18.07.2003 №119 «Про організа-
цію щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Населений пункт най-
кращого благоустрою і підтримки 
громадського порядку, розпоря-
дження голови райдержадміні-
страції від 20.03.2009 №471 «Про 
проведення в районі двомісячни-
ка благоустрою населених пунк-
тів», з метою перевірки організа-
ції впровадження Правил щодо 
забезпечення чистоти і порядку в 
населених пунктах Макарівського 
району, затверджених відповід-
но до рішення районної ради від 
12.08.2008 № 258-13-V та поліп-
шення благоустрою територій сіл 
і селищ району в рамках підготов-
ки до святкування 18-ї річниці Не-
залежності України:

1. Провести районний конкурс 

«Кращий населений пункт з бла-
гоустрою» з 1 травня по 30 червня 
2009 року.

2. Затвердити Положення про 
районний конкурс «Кращий насе-
лений пункт з благоустрою» (далі 
– Положення) згідно з додатком 
1.

3. Затвердити склад комісії з 
проведення районного конкурсу 
«Кращий населений пункт з бла-
гоустрою» (далі - Конкурсна комі-
сія) згідно з додатком.

 4. Конкурсній комісії:
4.1. До 15 травня 2009 року:
- затвердити перелік показ-

ників для визначення рівня бла-
гоустрою території населеного 
пункту відповідно до п. 3 Поло-
ження, затвердженого цим роз-
порядженням;

- надати пропозиції щодо 
джерел фінансування для від-
шкодування витрат, пов’язаних 
з підбиттям підсумків та нагоро-
дженням переможців зазначено-

го конкурсу.
4.2. До 10 серпня 2009 року 

подати до райдержадміністрації 
пропозиції з матеріалами для ви-
значення переможців районно-
го конкурсу «Кращий населений 
пункт з благоустрою» та розподі-
лу призових місць і нагород.

5. Виконкомам сільських та се-
лищних рад сприяти проведенню  
районного конкурсу «Кращий на-
селений пункт з благоустрою».

6. Про хід робіт з благоустрою 
населених пунктів і підсумки про-
ведення конкурсу висвітлювати в 
місцевих засобах масової інфор-
мації.

7. Контроль за виконанням 
цього розпорядження покласти на 
заступника голови райдержадміні-
страції П.І.Левковського. 

В.М.ГОРБИК,
 голова адміністрації.

(Додатки до розпорядження 
голови адміністрації  читайте на 
5 стор.).

3 0  Т РА В Н Я  –  Д Е Н Ь  П РА Ц І В Н И К І В 
В И Д А В Н И Ц Т В А ,  П О Л І Г РА Ф І Ї 
І  К Н И Г О Р О З П О В С Ю Д Ж Е Н Н Я

Олена Іванівна та її дочка Олеся Кирпачі відкрили у Макарові 
по вулиці Леніна книгарню (на території автопарку). Тут можна 
знайти дуже багато пізнавальної літератури для дітей як до-
шкільного віку, так і школярів. Також є різноманітні книги з садів-
ництва, медицини, рукоділля, історії.

– «Хто володіє інформацією, той володіє світом» - ця народна мудрість 
супроводжувала мене все життя і надихнула нашу родину відкрити кни-
гарню, – розповіла Олена 
Іванівна. – Ще маленькою 
я вслуховувалася в кожне 
слово прочитаної мамою 
казки, вдивлялася в кож-
ну картинку книжечки. 
Любов до книги прище-
плюється змалечку кож-
ному. Проте не всі в змо-
зі її зберегти. У нас дуже 
велика кількість дитячої 
літератури, особливо для 
наймолодших: колисан-
ки, казки, букварі, книги 
про тварин та інші. Одним 
словом, «дитячий рай». У 
книгарні також продають-
ся канцелярські товари, 
які допоможуть малечі 
самостійно створювати 
власні картинки і навіть  
книжечки.

Книги – це вікно у не-
відомий світ. Дякуючи лі-
тераторам, художникам, 
працівникам видавництв, 
ми дізнаємося багато ці-
кавого та корисного.

На знімку: Олена Іва-
нівна в книгарні.
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У кожного села є своє хра-
мове свято. У Фасовій його 
відзначили на Миколу мину-

лої п’ятниці. Дівчата святково 
прикрасили площу перед клу-

бом. Над входом у приміщен-
ня повісили велику підкову, на 
якій напис «ФА-СО-ВА».

– Що то за днина, що за 
свято, що сюди зійшлося так 
гостей багато? – продекла-
мувала перша ведуча.

– Знаю, що за днина і всім 
варто знати, то прийшли вже 
люди селу честь віддати.

Дівчата в українських кос-
тюмах винесли на рушнику 
коровай і вручили його сіль-
ському голові Івану Івановичу 
Оніщенку.

– Цього дня з благосло-
вення нашого отця Кирила 
ми започатковуємо храмове 

свято. Останнім часом ста-
лося чимало змін на краще в 
соціально-економічному роз-

витку села. Торік, в перед-
день 8 березня, – наголосив 
він, – ми відкрили нове при-

міщення сільського клубу, в 
якому нині розташовано бі-

бліотеку, більярдну, 
перукарню, завер-
шили освітлення ву-
лиць, облаштували 
кладовище, рекон-
струювали дороги 
по вулиці Хуторна, 
частково по вулиці 
Леніна, привели у 
належний стан ста-
вок, біля якого по-
садили 140 дерев.
Велику увагу при-
діляємо залученню 
молоді до спорту. 
У Фасовій створе-
но футбольну ко-
манду «ФОСА». 

Облагородили стадіон та 
волейбольний майданчик. У 
загальноосвітній школі від-

крили комп’ютерний клас, 
замінили вікна в медпункті, 
зробили фасадний ремонт 

та поставили 
нову огоро-
жу. Плануємо 
найближчим 
часом збуду-
вати й цер-
ковний храм 
у честь ікони 
Божої Матері 
« У с л и ш а л ь -
ниці».

У святі 
взяли участь 
н а ч а л ь н и к 
р а й о н н о г о 
у п р а в л і н -
ня праці та 
с о ц і а л ь н о -
го захисту 
н а с е л е н н я 
Світлана Ша-
банова, на-
чальник відді-
лу культури і 
туризму рай-
держадмін і-
страції Ліна 
Факторович, 

головний спеціаліст відділу 
культури і туризму райдер-
жадміністрації Зінаїда Бо-
жок. Завітала у Фасову його 
уродженка, колишній началь-
ник відділу культури і туризму 
райдержадміністрації, а нині 
викладач Київської академії 
керівних кадрів культури та 
мистецтв, кандидат наук  На-
дія Бабенко, яка переконана 
твердо в однім, що їй усміх-
нулася доля народитися під 
небом своїм.

Цього дня відбулося уро-
чисте богослужіння, яке від-
служили настоятелі храмів 
району.

Село, як і будь-яка лю-
дина, має свою біографію. 
Перша згадка про Фасову 
датується ХVІІІ століттям. Іс-
торична легенда походить від 

річки Фоса. Славну сторінку в 
його історію вписують люди. 
Саме їм були адресова-
ні вітання з нагоди свята. 
Громада започаткувала у 
День села урочисте поша-
нування жителів, які своєю 
працею, активною життє-
вою позицією сприяють 
розвитку Фасової, його 
майбутньому. 

На святі фасівчани від-
значили багатодітних ма-
терів, які душевним теплом 
й любов’ю обігрівають 
великі родини, – Наталію 
Вовченко, Наталію Костю-
ченко, Любов Негрішну, 
Галину Матату, Валентину 
Нестерчук, Ганну Савчен-
ко, Ніну Цілину, Лідію Каз-
мірчук. Гуртом продемон-
стрували свої кроки щодо 
відродження у селі тради-
цій роду. Учасники свята 
щиро вітали найстаршу 
жительку – 96-річну Мо-
трю Опанасівну Нагорну і 
найменшеньку – однорічну 
Альону Собченко, а ще мо-
лоду родину Єфіменків, які 
зовсім нещодавно стали на 

весільний рушник. 
Вшанували самодіяльні 

артисти жінок та чоловіків, 
котрі прожили 15, 20, 25, 30 
та 40 років у парі. Зокрема, 
Олега та Наталію Кирпачів, 
Миколу та Валентину Матат, 

Валентина та Раїсу Зайців, 
Івана й Ольгу Оніщенків, Ва-
силя та Тамару Горбецьких, 
Василя і Софію Голиків та ба-
гатьох інших.

Односельцям дару-
вали свої виступи учас-
ники художньої само-
діяльності. Концертна 
програма не залиши-
ла нікого байдужим, 
додавши радості, ве-
селого настрою всім, 
хто того дня завітав на 
центральний майдан 
села. Оплесками вони 
дякували солісту Бо-
рису Ушатенку, гурту 
«Сокіл», хореографіч-

ному ан-
с а м б л ю 
« Е д е л ь -
в е й с » , 
ч и т ц я м 
В і т а л і ю 
Жирнову, 
Валенти-
ні Мататі, 
Ірині Пан-
чук. Та чи 
не най-
більше їх 
було на 
а д р е с у 
вокаліста Олек-
сія Зайця, адже 
ним односельці 
сьогодні щиро 
гордяться. Не-

щодавно на обласному кон-
курсі «Онуки твої полянські» 

у номінації «Малі виконав-
ські форми» він став пере-
можцем. Мешканці та гості 
цього дня отримали нагоду 
полюбуватися  картинами 
свого земляка Миколи Пав-
ловича Вовченка, виробами 

народних умільців села, які 
були експонатами виставки, 
влаштованої з нагоди Дня 
села.

Але яке ж то свято укра-
їнське без вареників. При-
готували їх гостям найкращі 
господині села. Вони гарно 
почарували біля них та ще-
дро пригощали ними всіх ба-
жаючих.

ВЕСЕЛКОВІ БАРВИ СВЯТА У ФАСОВІЙ
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Останнім часом збільшилась кіль-
кість звернень споживачів як грома-
дян, так і суб’єктів господарювання 
щодо необґрунтованого підвищен-
ня тарифів на житлово-комунальні 
послуги, на якість надання послуг 
та з інших питань, пов’язаних із 
функціонуванням ринків житлово-
комунального господарства, - йшло-
ся на ньому. Вирішення цих питань 
віднесено законодавством до ком-
петенції різних органів влади в межах 
їх повноважень. 

Антимонопольний комітет Украї-
ни та Міністерство з питань житлово-
комунального господарства зверта-
ють увагу державних адміністрацій 
на наступні важливі аспекти держав-
ного регулювання у сфері житлово-
комунального господарства.

Кожен державний орган, за Кон-
ституцією, має діяти тільки в межах 
повноважень, покладених на нього 
Законом.

Повноваження органів, які здій-
снюють регулювання цін (тарифів) 
на житлово-комунальні послуги та 
контроль за якістю цих послуг, визна-
чені статтями 6 та 7 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», 
а саме:

встановлення цін (тарифів) на 
житлово-комунальні послуги, затвер-
дження норм споживання та якості 
житлово-комунальних послуг, контр-
оль за їх дотриманням, а також здій-
снення контролю за дотриманням 
законодавства щодо захисту прав 
споживачів у житлово-комунальній 
сфері належить до повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування;

здійснення контролю цін/тарифів 
на житлово-комунальні послуги та 
моніторингу стану розрахунків за них 
належить до повноважень державних 
адміністрацій.

При формуванні тарифів мають 
бути дотримані, зокрема такі важливі 
принципи державного регулювання 
тарифів на житлово-комунальні по-
слуги, як:

- відповідність рівня цін/тарифів 

розміру економічно обґрунтованих 
витрат на їх виробництво;

- відкритість, доступність та про-
зорість тарифів для споживачів та 
суспільства;

- відповідність оплати житлово-
комунальних послуг, їх наявності, 
кількості і якості.

Також законодавством перед-
бачено, що порядок оприлюднен-
ня інформації та відкритих слухань 
щодо зміни цін (тарифів) на товари 
суб’єктів природних монополій ви-
значається тими органами, на які по-
кладено затвердження або регулю-
вання цін (тарифів).

Оприлюднення інформації щодо 
зміни тарифів полягає не лише у по-
відомленні в ЗМІ про встановлений 
розмір цін (тарифів), а повинно пе-
редувати рішенню про встановлення 
тарифів і забезпечувати прозорість 
структури цін (тарифів) та ухвалення 
рішень щодо зміни тарифів. Тому від-
повідно до статті 30 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» 
має бути розроблений порядок, що 
дозволятиме  споживачам мати до-
ступ до інформації про структуру та-
рифу, склад витрат суб’єкта природ-
ної монополії, який пропонує змінити 
розмір тарифу, а також який би пе-
редбачав процедуру, механізм про-
ведення відкритих слухань, дозволяв 
організаціям споживачів ознайоми-
тись з обґрунтуванням необхідності 
зміни тарифів і мати можливість на-
дати обґрунтовані висновки з приво-
ду цих змін.

Також потребує оптимізації існу-
юча система розрахунків за теплову 
енергію, яка є непрозорою і дає мож-
ливість постачальникам послуг ви-
магати від споживачів розраховува-
тися за завищені обсяги поставленої 
їм теплової енергії.

Відсутність Порядку перерахунків 
за ненадані або надані не в повному 
обсязі житлово-комунальні послуги 
та порядку перевірки кількісних та 
якісних показників надання цих по-
слуг призводить до неможливості 

споживачам реалізувати своє право 
на відшкодування і перерахунок за не 
отримані ними житлово-комунальні 
послуги, як це передбачено Законом 
України «Про житлово-комунальні по-
слуги». Відповідно до Типового дого-
вору про надання послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових 
територій споживач має право на:

- зменшення розміру плати за 
ненадані послуги у разі їх ненадан-
ня або надання не в повному обсязі, 
зниження їх якості в порядку, визна-
ченому законодавством;

- перевірку кількісних та якісних 
показників надання послуг у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України.

Тому місцеві органи влади мають 
розробити і в установленому порядку 
затвердити Порядок перерахунків за 
ненадані або надані не в повному об-
сязі житлово-комунальні послуги та 
порядок перевірки кількісних та якіс-
них показників надання цих послуг.

Органи місцевого самовряду-
вання, які встановлюють тарифи на 
житлово-комунальні послуги, мають 
право і повинні вимагати від підпри-
ємств, які надають послуги водо-, те-
плопостачання і водовідведення, що 
є суб’єктами природної монополії, 
інформацію про їх витрати, викорис-
тання прибутку з метою ефективного 
здійснення, відповідно до їх повно-
важень, напрями використання при-
бутку, показники ефективності його 
діяльності.

Як зазначила голова відділен-
ня Н. Доктаренко: «Запровадження 
таких механізмів при встановленні 
цін (тарифів) на житлово-комунальні 
послуги сприятиме відкритості (про-
зорості)  процесу ухвалення регуля-
торних рішень та забезпеченню фі-
нансової стабільності підприємств, 
встановленню економічно обґрунто-
ваних тарифів та запобігатиме ви-
никненню соціальної напруги, що, 
як правило, супроводжує прийняття 
таких рішень».

Прес-служба
КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
 КОМІТЕТУ УКРАЇНИ.

ПРОДОВЖУЄМО  ТЕМУ

ПРИ ФОРМУВАННІ ТАРИФІВ МАЮТЬ ДОТРИМУВАТИСЯ 
ВИМОГИ  ЇХ  ДЕРЖАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ

Головним завданням 
тваринницької галузі нині, 
як і колись було, є макси-
мальне збільшення вироб-
ництва продукції для зрос-
таючого попиту населення. 
А це нелегко, адже чимало 
тваринницьких ферм при-
пинили своє існування, ба-
гатьом потрібна посильна 
фінансова підтримка. 

– А що ви думаєте про 
це, Олександре Володи-
мировичу? – цікавлюся 
у бригадира    молочно-
товарної ферми Великого 
Карашина ТОВ «Агрофірма 
«Київська» О.В.Мельніка.

– Проблем у нас із роз-
витком тваринницької 
галузі немає, – наголо-
шує він. – Ми робимо усе 

від нас залежне, щоб на 
столах у громадян були 
молоко, сметана, масло, 
сир. Поголів’я худоби чи-
мале – 343 дійних корів, 
49 сухостійних тварин. На 
випасі перебувають 240 
голів нетелів та телиць па-
рувального віку. Крім того, 
маємо ще 160 голів телиць 
до одного року, а також 150 
теличок та бичків до шести 
місяців.

Головну увагу при-
діляють у Карашині як 
збільшенню виробництва 
кормів, так і поліпшенню 
їх якості. Рільники дбають 
про зміну структури в гру-
пі грубих кормів, прагнуть 
збільшувати виробництво 
сіна та сінажу, а зменшу-
вати використання со-
ломи. Для підвищення 
продуктивності кормови-
робництва в господарстві 
удосконалюють структуру 
посівних площ кормових 
культур через залуження 
схилових і малопродук-
тивних земель, впрова-
дження кормових сівозмін 
(особливо поблизу ферм), 
розширення площ посівів 
багаторічних та однорічних 
трав.

Є у керівництва намір 
перейти на заготівлю си-
лосу з кукурудзи з вмістом 
у ньому не менше 50% по-
чатків воскової стиглості, 
ефективніше використо-
вувати й кормові корене-
плоди, щоб припадало їх 
на одну корову не менше 
5 тонн.

Дають хороші резуль-

тати в підвищенні продук-
тивності усіх видів тварин 
багаторічні трави та бобово-
злакові травосуміші. Це дій-
сно важливе джерело білко-
вих кормів.

Значне місце займають 
зернофуражні культури, 
оскільки на годівлю худоби 
витрачається щорічно чи-
мало тонн концентрованих 
кормів.

Також слід розширюва-
ти посіви третикале, ози-
мого та ярого ріпаку, сої, 
редьки олійної та інших 
високоврожайних кормо-
вих культур з підвищеним 
вмістом у них протеїну, ак-
тивно ширше впроваджу-
вати освоєння зеленого 
конвейєра, який дає змогу 
збалансувати  корми за по-
живними речовинами. 

З метою оздоровлення 
стада, забезпечення по-
вноцінної збалансованості 
годівлі тварин, підвищення 
їх продуктивності та зни-
ження витрат широко ви-
користовують випасання 
худоби на природних та 
культурних пасовищах. 

Саме так добиваються 
високих показників у ви-
робництві тваринницької 
продукції.

Це також підтверджує 
й доярка з 33-річним до-
свідом роботи Любов Сте-
панівна Красько. Доглядає 
вона 50 корів. Вони дають 
дев’ятсоткілограмовий 
щоденний удій молока. 

На знімку Л.С.Красько 
за роботою.

Іван КАРУН.

У ЛЮДЕЙ ПРАЦЬОВИТИХ Й НАДОЇ ВИСОКІ

Минулої п’ятниці наша газета писала на тему підвищення тарифів 
на комунальні послуги в Макарові. Продовженням цієї розмови є бри-
фінг Київського обласного територіального відділення Антимонополь-
ного комітету України, який відбувся днями в Києві.

Повертаючи з 51 км траси Київ-Житомир до Макарова, 
побачив на узбіччі дороги щит, що відразу привертає увагу, де 
на жовтому фоні напис: „Викидати сміття заборонено. Штраф 
– 1000 грн.”.

Відрадно, що в останні роки керівники району, сільські, 
селищні голови багато приділяють уваги благоустрою та на-
веденню чистоти у населених пунктах. Знаю, що було заку-
плено і передано на баланс райВУЖКГ кілька спецавтомобілів 
та іншу техніку і устаткування. В районному бюджеті є спеці-
альний фонд підтримки розвитку комунального господар-
ства, кошти з якого щорічно направляються на зміцнення ма-
теріальної бази комунальників, значні суми поступають і від 
Макарівської селищної ради.

Вирішено було колишній кар’єр у Наливайківці віддати під 
районне сміттєзвалище. Клопітка праця багатьох років бо-
ротьби за чистоту довкілля привчила основну масу населення 
вивозити побутові відходи у відведені для цього місця. От і 
я, назбиравши кілька пакетів сміття, вирішив завезти їх сво-
їм легковим автомобілем на центральне сміттєзвалище. На 
превеликий жаль, сторож відмовився пропустити мого авто-
мобіля на територію, де розвантажують відходи, хоч я йому і 
показав договір, укладений з ВУЖКГ із щомісячною оплатою. 
Відповідь одна: „Без дозволу начальника ВУЖКГ  не можемо 
пропустити автомобіль до сміттєзвалища або сплачуйте до-
датково”. Заплатив би, але не мав на той час при собі гро-
шей, щоб розрахуватися за ці послуги. З’ясовування питання 
з А.В.Соломенком по телефону також результату не дало. 
Для того, щоб сміття, яке я привіз самостійно, потрапило за 
місцем призначення, виявилося, необхідно відвезти назад 
додому, і в наступний четвер виставити на вулицю, щоб кому-
нальники самі доставили на сміттєзвалище. А оскільки я  його 
привіз власним транспортом, то зі слів начальника ВУЖКГ, 
це йде всупереч заведених правил і таке сміття не може бути 
утилізоване на сміттєзвалищі.

Повертаючись з Наливайківки до Макарова, я звернув 
увагу як обабіч дороги стоять мішки зі сміттям, а неподалік у 
посадці - купи непотрібу, певне, вивезені автомобілями. Кому 
вигідні такі «заведені правила»? Мабуть, комунальникам. Ма-
карівська селищна рада виділяє додатково кошти для збору і 
вивезення сміття на околицях Макарова.

А ще більше мене здивував той факт, що поряд з територі-
єю цього сміттєзвалища, землі якого вже приватизовані, від-
ведена площа ще під одне сміттєзвалище, вже для мешканців 
с. Наливайківки.

Тож і виникають запитання, для чого створюється штучно 
ситуація, при якій люди мусять викидати сміття, де їм зама-
неться? Можливо, потрібно заохочувати жителів населених 
пунктів вивозити відходи у відведене для цього місце і не ви-
трачати зайві кошти на збирання сміття у лісах та на полях?

...Ми ніколи не зможемо бути заможними, якщо дозволя-
тимемо викидати наші гроші, задовольняючи примхи неви-
правданих чиновницьких правил, які не вкладаються ні в яке 
логічне пояснення. 

А що ви думаєте з приводу порушеного питання? Хоті-
лось би почути думку читачів, яким небайдужі справи гро-
мади.

Петро ЛЯШОК, 
депутат районної ради.

СЛОВО  ДЕПУТАТУ
“ВИКИДАТИ СМІТТЯ ЗАБОРОНЕНО. 

ШТРАФ – 1000 ГРН.”

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ

У РЕЙТИНГУ КРАЩИХ 
ВУЗІВ КРАЇНИ – БЕЗ 

СЮРПРИЗІВ
НТУУ «КПІ» і КНУ імені Тараса Шевченка – ці вищі на-

вчальні заклади розділили перше місце у списку кращих 
вузів країни «Компас-2009», складеному за підтримки фон-
ду Ріната Ахметова «Розвиток України». Другий рядок посів 
Національний університет Києво-Могилянська академія.

Оцінку вітчизняним храмам науки давали експерти, 
1129 випускників вузів, а також найбільші роботодавці 
країни (331 компанія). Саме останні, за словами генди-
ректора Київського міжнародного інституту соціології 
Володимира Паніотто, можуть найбільш точно оціни-
ти якість знань і навичок випускників того чи іншого на-
вчального закладу.

Вибирали з 234 українських вузів 3-4 рівня акредита-
ції, що готують бакалаврів, фахівців і магістрів з п’ятьох 
напрямків, найбільш затребуваних реальним сектором 
економіки: юриспруденція, інформаційні технології, ар-
хітектура/будівництво, інженерні/технічні, бізнес/еконо-
мічні спеціальності.

Результатом дослідження став загальнонаціональний, 
п’ять галузевих і чотири регіональні рейтинги. Лідерами на-
ціонального рейтингу стали вузи Києва, Донецька, Львова і 
Харкова. Почитати про всі вузи можна з 25 травня 2009 року 
на офіційному сайті проекту ww.yourcompass.org

МОВОЮ СТАТИСТИКИ

СТАН ЗДОРОВ’Я 
СЕЛЯН ГІРШИЙ, НІЖ У 

МІСЬКИХ ЖИТЕЛІВ
Поширена теза про те, що на селі більш сприятливі умо-

ви для міцного здоров’я, ніж в урбанізованому місті, зовсім 
не відповідає дійсності, стан здоров’я селян значно гірший, 
ніж у міського жителя. Про це свідчить невтішна статисти-
ка, яку оприлюднило МОЗ України: тут і смертність вища, і 
структура захворюваності інша. Так, захворюваність на ту-
беркульоз серед селян у 2008 р. становила 80,7 на 100 тис. 
населення, в той час як серед міського – 76,4 на 100 тис. 
Статистика по серцево-судинних, онкологічних та інших 
хворобах не така разюча. Однак медики зазначають – це 
лише тому, що часто-густо хвороби просто не діагностують-
ся, а селянин іде до лікаря, коли, як то кажуть, «припече».
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Людина і ліс – як багато спільного.
Мелодія почуттів і барви краси,
Шепіт думок і дух життя вільного,
Що віддзеркалюються у 
краплині роси.

Збереження лісів, їх раціональне 
використання – необхідна умова жит-
тєзабезпечення людства на планеті 
Земля. Щоб пізнати природу лісу і во-
лодіти методами його вічного збере-
ження, безперервного невиснажливо-
го лісокористування та відновлення, 
необхідне поновлення знань, вивчен-
ня вітчизняної і зарубіжної літератури.

З цією метою торік у Ніжиловицько-
му НВО на базі ДП «Макарівський ліс-
госп» створено Ніжиловицьке шкільне 
лісництво.

Служба охорони природи, як по-
казав досвід, не може охопити всіх 
питань охорони та збереження лісо-
вих багатств без допомоги небайду-
жих громадян. Крім того, підприєм-
ству необхідна нова зміна працівників 
лісу з тих людей, котрі примножають 
красу свого краю. В цьому напрямку 
протягом року і працює Ніжиловицьке 
шкільне лісництво.

Нещодавно у Всеукраїнській ак-
ції «Ліси для нащадків» вперше взяло 

участь і наше шкільне лісництво на 
рівні із шкільними лісництвами Боро-
дянського та Фастівського районів, які 
стабільно показують високий рівень 
природоохоронної і лісовідновлюва-

ної роботи, і стало переможцем об-
ласного етапу, зайнявши друге при-
зове місце. Матеріали переможців 
акції подано до національного еколого-

натуралістичного центру учнівської 
молоді для участі у Всеукраїнському 
етапі акції «Ліси для нащадків».

А напровесні  в Україні пройшла ак-
ція, організована з ініціативи Держав-
ного комітету лісового господарства 
України за підтримки Міністерства осві-
ти і науки України, Товариства лісівників 
України «Майбутнє лісу у твоїх руках», 
в яку активно включились і учні нашого 
шкільного лісництва. Вони продемон-
стрували важливість створення в Украї-
ні, зокрема в своєму населеному пункті, 
нових лісових насаджень. Так, звичайно 
ж, в Україні повинні бути ліси!

Сумлінно навчають юних лісівників 
працівники Ніжиловицького лісництва: 
лісничий А.Ц. Бернацький і лісники 
М.В.Лещенко та О.В.Ковальчук .

З початку весняного періоду юні лі-
сівники вже посадили 16 тисяч саджан-
ців ялини і сосни, 40 одиниць кущів, 
впорядкували та очистили від сміття 5 
км лісосмуг уздовж шляхів, 3 км вулиць.

Нашим учням дуже поталанило, 
адже поряд з ними завжди було і є ДП 
«Макарівський лісгосп» в особі керів-
ника Рижука В.С., який постійно дбає 
про розвиток навчального закладу і 
підтримку учнів Ніжиловицького шкіль-
ного лісництва. 

В.ШЕВЧЕНКО,
директор Ніжиловицького 

НВО. 
В ЧОМУ СЕНС ЖИТТЯ

Наше життя сповнене радості та смутку, сміху та печа-
лі, і в нас майже не вистачає часу поміркувати про тих, хто 
нам не рідний, і кого ми не знаємо. Не часто ми помічає-
мо наскільки знедоленим дітям важко? На податкові ко-
шти у світі зводяться дитячі будинки, але дитині набагато 
більше потрібна любов та підтримка.

У кожного з нас багато проблем у буденному житті. 
Проте, не дивлячись на це, у всьому можна знайти світлі, 
яскраві сторони. Просто ми повинні уважніше придивля-
тися. Тож кожен, хто не жадібний до приємного подарун-
ку, щирої посмішки чи теплого слова, – просто мусить по-
дарувати його тим, кому пощастило менше, заради себе 
самого, щоб серце не стало кам’яним, щоб самому собі 
сказати: "я не вмер, я живий".

Адже не має значення, як склалася наша доля, яким 
шляхом іде наше життя, якщо ми не здатні розуміти, що 
всі ми однакові. Всі ми - брати та сестри!

Сергій ТКАЧЕНКО,
восьмикласник Макарівської ЗОШ №1.

У світовій історії є події, які не меркнуть з часом, а зали-
шаються на вічні часи у пам’яті людській, передаються від 
батька до сина, внука, правнука. До таких подій належить 
перемога Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні.

Сьогодні, як ніколи, усім нам, а особливо молоді, 
потрібна правда і пам’ять про Велику Вітчизняну війну, 
про покоління тих людей, які чесно і до кінця виконали 
свій громадянський обов’язок, захищаючи нашу Бать-
ківщину від загарбників, винесли на своїх плечах тягар 
післявоєнної відбудови, виростили дітей і внуків – гро-
мадян незалежної України. Не применшуючи заслуг і 
слави видатних полководців і організаторів виробни-
цтва воєнного часу, погодьмося з тим, що головним 
героєм і ключовою дійовою особою війни була проста, 
звичайна людина, яка витримала найтяжчі випробу-
вання.

Працівники нашої сільської бібліотеки організували 
книжкову виставку «Подвигу живих і пам’яті померлих», 
на якій познайомили читачів з новими книгами про Ве-
лику Вітчизняну війну: «Архіви окупації 1942-1945»; «Без-
смертя. Книга пам’яті України 1941-1945»; «Книга скор-
боти України. Київська область»; О.Кузнєцов «Бабин яр»; 
В.Педак «Дякуємо і мертвим, і живим»; Д.Нетреба «Збе-
режемо пам’ять про подвиг»; В.Сергійчук «Український 
здвиг: Наддніпрянщина 1941-1945»; «Україна в полум’ї 
війни» та провели урок історії «Пам’ять серця, пам’ять 
сивини, пам’ять тих, хто не прийшов з війни».

Л.ШВИДКА,
завідуюча Бишівською 

сільською бібліотекою.

ПОДВИГУ ЖИВИХ 
І ПАМ’ЯТІ ПОМЕРЛИХ

П Р И Р О Д А  І  М И

ВИ В ЛІС ІДІТЬ, ЯК В КАЗКУ
З  РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

Додаток 1 до розпорядження 
 ПОЛОЖЕННЯ
про районний конкурс «Кращий населений пункт з благоустрою»

1. Цим положенням визначено порядок проведення 
районного конкурсу «Кращий населений пункт з благо-
устрою».

2. Конкурс на звання «Кращий населений пункт з 
благоустрою» проводиться серед населених пунктів 
сільських, селищних рад району.

3. Переможцями конкурсу вважаються населені 
пункти сільських, селищних рад, де відзначаються най-
кращі результати за підсумками роботи з організації та 
проведення заходів поліпшення благоустрою території 
села (селища), зокрема з:

• утримання в належному стані сільських та селищ-
них вулиць, доріг для забезпечення безпеки дорож-
нього руху (наявність будматеріалів, дорожніх знаків 
тощо);

• збереження наявних та створення парків, скверів, 
лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва;

• реконструкції та забезпечення сталої роботи зо-
внішнього освітлення;

• утримання та оформлення територій соціальної 
сфери, підприємств, установ, організацій та об’єктів 
громадського призначення різних форм власності;

• оформлення в’їздів до населеного пункту; 
• збереження діючих і створення нових парків, скве-

рів, газонів та зелених насаджень (видалення сухос-
тою, аварійних та вражених омелою);

• впровадження малих архітектурних форм сучасних 
конструкцій зручних і економічних в експлуатації;

• будівництва та утримання спортивних споруд для 
населення, дитячих ігрових майданчиків;

• збереження історико-культурної та природної 
спадщини;

• утримання території населеного пункту в належно-
му санітарному стані (організація вивезення ТПВ, об-
лаштування сміттєзбиральних майданчиків, встанов-
лення урн тощо);

• пов’язаних з охороною довкілля (ліквідація несанк-
ціонованих сміттєзвалищ, очищення водоймищ, обла-
штування місць масового відпочинку громадян тощо).

4. Матеріали, щодо підбиття підсумків конкурсу, по-
годжуються виконкомами сільських та селищних рад з 
відповідними радами та подаються до конкурсної ко-
місії до 25 липня 2009 року.

Матеріали, подані пізніше зазначеного терміну, або 
невірно чи не в повному обсязі оформлені, конкурсною 
комісією не розглядаються.

Матеріали, подані учасниками конкурсу, за необхід-
ністю можуть перевірятися членами комісії з виїздом 
на місце.

Розгляд матеріалів здійснюється конкурсною комісі-
єю до 5 серпня  2009 року.

Засідання конкурсної комісії вважаються правомір-

ними, якщо кількість присутніх на них членів комісії 
складає не менше 2/3 складу комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляються протоко-
лом.

Матеріали з підсумків конкурсу подаються райдер-
жадміністрації для визначення переможців та розподі-
лу призових місць і нагород до 10 серпня 2009 року.

5.Населеним пунктам, які зайняли призові місця в 
конкурсі, вручаються Почесні грамоти за І, ІІ, ІІІ місце, 
грошові премії (цінні подарунки) у таких розмірах:

Перша премія  - 10,0 тис. грн.
Друга премія     - 7,0 тис. грн.
Третя премія     - 4,0 тис. грн.
Всі матеріали, що подаються до конкурсної комісії, 

мають бути відповідно оформлені та містити конкретну 
інформацію про проведену роботу з благоустрою на-
селеного пункту за період проведення конкурсу.

До переліку матеріалів, які подаються до конкурсної 
комісії, повинні входити:

- лист-подання сільського, селищного голови;
- основні показники реалізації заходів з благоустрою 

населеного пункту;
- текстова характеристика підпунктів пункту 3 цього 

Положення;
- довідка райСЕС про санітарний стан населеного 

пункту, об’єктів благоустрою та кількість виявлених не-
санкціонованих та стихійних сміттєзвалищ;

- довідка про відповідність стану вулично-дорожньої 
мережі; 

- фотографії, які розкривають проведені роботи на 
об’єктах благоустрою і населених пунктах за звітний 
період;

- диски із зазначеними фотографіями.
Грошові премії, що присуджуються за підсумками 

конкурсу, використовуються на розвиток комунально-
го господарства населених пунктів та розподіляються 
таким чином:

- 80 відсотків коштів спрямовується на розвиток 
сільського (селищного) комунального господарства 
(придбання ремонтних і прибиральних машин та меха-
нізмів). Ці кошти використовуються тільки після пого-
дження  статей їх витрат з конкурсною комісією;

- 20 відсотків коштів спрямовується на преміювання 
працівників підприємств, установ, організацій різних 
форм власності, органів виконавчої влади і органів міс-
цевого самоврядування, які брали участь в організації 
та проведенні робіт з благоустрою села, селища. 

Сума виплати не повинна перевищувати трьох поса-
дових окладів працівника.

 Олександр ГУМЕНЮК,
 заступник голови 

адміністрації.                                                

ЛЕВКОВСЬКИЙ
Петро Іванович
МАЙСТРЕНКО
Олег Миколайович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
Григорій Іванович
ПІДОРІНА 
Оксана Володимирівна 

ГОРДІЄНКО
Валентина Михайлівна

КАРПЕЦЬ 
Володимир Арсенович

СОЛОМЕНКО
Анатолій Володимирович

СУХЕНКО
Петро Йосипович
ТАРАСЕНКО 
Володимир Васильович
ХАЛАМОВСЬКИЙ
Володимир Миколайович

ЦИСАРЕНКО
Олександр Борисович

ЯЦЕНКО
Сергій Олександрович

ЯЦИК
Роман Васильович

- заступник голови райдержадміністрації, 
голова конкурсної комісії;
 - заступник голови райдержадміністрації, 
заступник голови конкурсної комісії;
 - заступник голови районної ради, заступ-
ник голови конкурсної комісії (за згодою);
- начальник відділу житлово-комуна-
льного господарства райдержадміністра-
ції,  секретар конкурсної комісії.

- державний інспектор з охорони навко-
лишнього природного середовища (за 
згодою);
- начальник відділу архітектури, містобу-
дування та розвитку інфраструктури рай-
держадміністрації;
- начальник районного виробничого 
управління житлово-комунального госпо-
дарства (за згодою);
- редактор районної газети «Макарівські ві-
сті» (за згодою);
- головний державний санітарний лікар ра-
йону (за згодою);
- виконуючий обов’язки начальника філії 
«Макарівське районне дорожнє управлін-
ня» (за згодою);
- голова постійної комісії з питань комуналь-
ної власності, розвитку малого та середньо-
го бізнесу та упорядкування підприємницької 
діяльності, пов’язаної з геологічним вивчен-
ням надр і видобуванням корисних копалин 
Макарівської районної ради (за згодою);
- начальник відділення ДАІ ГУ МВС Укра-
їни в Київській області з обслуговування 
Макарівського району (за згодою);
- головний спеціаліст відділу житлово-
комунального господарства, відповідаль-
ний секретар конкурсної комісії.

Ч л е н и  к о н к у р с н о ї  к о м і с і ї :

Додаток 2 до розпорядження 

СКЛАД
районної комісії з питань організації та 

проведення районного конкурсу «Кращий 
населений пункт з благоустрою»
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Цьогоріч на традицій-
ний розіграш Кубка з фут-
болу „Весна-2009” серед 
хлопчаків 1996-1997 років 

народження, що відбувся 
на Мотижинському ста-
діоні, прибуло 12 команд 
зі шкіл: Макарівських 
№1, №2, №3, Копилів-
ської, Маковищенської, 
Мар’янівської, Лишнян-
ської, Пашківської, Би-
шівської, Колонщинської, 
Новосілківської та Моти-
жинського ліцею. За почат-
кував цей турнір місцевий 

меценат, депутат районної 
ради (фракція БЮТ) Ігор 
Сухенко.

Відрадно, що з кожним 

роком участь у розіграші 
Кубка беруть все більше і 
більше команд. Цьогоріч 
новачком у цьому турнірі 
були футболісти з Ново-
сілок. Звичайно, що їм 
важко було суперничати 
з маститішими однолітка-
ми, проте вони продемон-
стрували на полі вольовий 
характер, непогану гру, та 
саме головне те, що вже 

сформувалася команда, 
яка поступово удоскона-
люватиме свою майстер-
ність у грі, торуватиме не-

легкий шлях до перемог, 
до нагород. 

До присутніх перед по-
чатком турніру з напутніми 
словами красивої, тактич-
ної гри і перемог зверну-
лися завідуючий районним 
відділом освіти райдер-
жадміністрації Віктор Гарт-
філь та організатор зма-
гань Ігор Сухенко.

Розпочалися матчі. 

Безумовно, що кожній з 
команд хотілося перемог-
ти суперника і вийти в на-
ступне коло турніру. Хтось 
залишав поле в розпачі, 
інші, радіючи перемозі, 
готувалися до наступних, 
відповідальніших матчів. 

У поєдинку за третє міс-
це зустрілися юні футболіс-
ти Копилова і Макарівської 
школи №3. З переконли-
вим рахунком 3:0 перемо-
гла команда військового 
містечка. А у фінальному 
двобої зустрілися футбо-
лісти Мар’янівської шко-
ли і Мотижинського ліцею 
(„Данко”). Господарі поля 
у першому таймі добилися 
успіху і цей єдиний гол ви-
вів їх на найвищу сходинку 
п’єдесталу турніру.

Настала урочиста хви-
лина – вручення нагород. 
Бронзові нагороди ви-
бороли футболісти з вій-
ськового містечка, срібні 
– Мар’янівки, золоті і почес-
ний Кубок сезону „Весна 
– 2009” – місцева команда 
„Данко”. Відзначено також 
і кращих гравців цінними 
подарунками – наручними 
годинниками: Владислава 
Грушка (Макарівська шко-
ла №3), Андрія Цимбаліс-
та (Мар’янівська), Антона 
Радченка (Мотижинський 
ліцей). 

Кубок, медалі та цінні 
подарунки вручали юним 
футболістам Ігор Сухен-
ко та прославлений гра-
вець Київського „Динамо” 
Олександр Дамін.

„ДАНКО” – ВОЛОДАР КУБКА „ВЕСНА-2009”

М І Л І Ц Е Й С Ь К А  Х Р О Н І К А

ЗЛОДІЇВ ВСЕ ОДНО ЗНАЙДУТЬ
19 травня в Новосілках невідома особа викрала з 

подвір’я дачного будинку гр. Г. по вул. Карпилівська 
бетономішалку.

Того ж дня  в. Осиковому викрали з гаража гр. Ж. 
по вул. Чапаєва бензопилу. В ході розслідування вста-
новлено особу грабіжника, який зізнався у скоєному 
злочині.

Наступного дня невідома особа викрала велосипед 
у гр. Д., що мешкає в Макарові по вулиці Садова.

А у Березівці на будівельному майданчику 
“УКРБУДПРОЕКТ-1” котеджного містечка «Олімпік-
парк» невідомі викрали дві бетономішалки. Як 
з’ясувалося в ході розслідування, що механізми по-
цупили робітники-будівельники, які працюють на да-
ному об’єкті. Викрадене вилучене і повернуто влас-
никам.

23 травня в Калинівці по вул. Макарівська з дачно-
го будинку гр. О. невідома особа, відкривши віконну 
раму, викрала насосну станцію, 20 пачок утеплювача 
та 31 рулон руберойду. Проводиться розслідування.

Злочини, про які публікувалося у газеті, розкриті, 
справи по них передані до суду.

Леся ОБОРСЬКА,
інспектор по РН та ГФ Макарівського РВ ГУ МВС 

України в Київській області, молодший 
лейтенант міліції.

З 22 по 26 травня відбули-
ся ігри восьмого Міжнародного 
турніру пам’яті першого прези-
дента федерації футболу Украї-
ни В.М.Баннікова серед юнаць-
ких команд. 

На районному стадіоні пе-
ред першим матчем турніру між 
командами Сербії та Італії юних 
футболістів привітали макарів-
ці хлібом-сіллю. Голова рай-
держадміністрації Володимир 
Горбик та голова районної ради 
Микола Вараницький побажали 
їм успіху не лише на футбольно-
му полі, а й у особистому житті. 
Вболівати за команди завітало 
чимало жителів району, гостей.

Матч відбувся на високому 
європейському рівні. Всі оголо-
шення проводилися як на укра-
їнській мові, так і на англійській, 
що було незвичним для вболі-
вальників району.

Глядачі розділились на дві 
частини і вболівали за одну із ко-
манд. Під час гострих моментів 
вони заохочували гравців своїми 
гучними оплесками. Шануваль-
ники футболу отримали велике 
задоволення від перегляду мат-
чу. Адже гра була енергійною з 

великою кількістю гострих 
моментів.

 Удача цього дня була 
на стороні сербів. Адже 
вони проводили гру, керу-
ючись тактикою постійної 
атаки. Італійці намагалися 
заволодіти м’ячем, проте 
це їм не завжди вдавалося. 
Перший гол був забитий у 
другому таймі нападником 
сербської команди. Збірна 

Італії не скористалася 
можливістю зрівняти 
рахунок зі штрафного. З 
мінімальним перемож-
ним рахунком команда 
Сербії здобула першу 
перемогу в турнірі.

Цього ж дня на ста-
діоні в Обухові відбулась 
гра між збірними коман-
дами Білорусі та Туреч-
чини. З рахунком 2:0 на 
крок до призового місця 
наблизилася команда 
Туреччини.

На нашому стадіоні також відбулися 
ігри між Росією і Польщею (1:1), Туреч-
чиною і Польщею (2:2), Італією і Литвою 
(2:2).

На стадіонах в Кончі-Заспі та Обухо-
ві матчі закінчилися з такими рахунками: 
Україна – Литва 2:1, Литва – Сербія 0:2, 
Італія – Україна 1:1, Білорусь – Росія 0:2, 
Україна – Сербія 2:2, Польща – Білорусь 
2:0, Росія – Туреччина 0:3.

Минулого вівторка у завзятій сутичці 
зійшлися всі команди груп «А» і «Б» для ви-

значення переможців. За сьоме та восьме 
місця боролися Литва та Білорусь (1:2), 
п’яте й шосте – Італія та Росія (1:2), третє 
й четверте – Україна та Польща (1:1, пе-
нальті 5:4), перше й друге – Сербія та Ту-
реччина (2:0).

До призової трійки увійшли юнацькі 
команди Сербії, Туреччини, України. Дуже 
приємно, що наша збірна, доклавши мак-
симум зусиль, зосередженості, тактич-
ності, наполегливості, отримала бронзові 
нагород. Ці юнаки в майбутньому мають 
всі шанси увійти до Національної збірної 
команди з футболу.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

УКРАЇНА  - БРОНЗОВИЙ  ПРИЗЕР  МІЖНАРОДНОГО  ТУРНІРУ

АКТУАЛЬНО

В І Д К Р И Т О  
К О Н С УЛ ЬТ П У Н К Т

Вже давно назріла потреба відкрити у районі юри-
дичний консультпункт. Під назвою «Молодь і право» 
віднедавна він почав діяти на базі бібліотеки-філії у На-
ливайківці. А сталося це завдяки директору централізо-
ваної бібліотечної системи В.М.Йовенко. Цю ініціативу 
підтримали: сільський голова М.М.Радченко, началь-
ник районного управління юстиції О.А.Михальченко, 
головний спеціаліст управління юстиції А.В.Корнєєва, 
адвокат М.В.Голінко та завідувачка бібліотекою-філією 
Т.П.Куліченко.

Це повідомлення з радістю зустріли учні старших 
класів місцевої школи та дорослі.

Інф. “М. в.”. 
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ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВІДАЄМО

МЕНЕ ВІДПРАВИЛИ У ВІДПУСКУ ЗА ВЛАСНИЙ РА-
ХУНОК. ОБІЦЯЛИ НА ТИЖДЕНЬ, АЛЕ ПРОЙШОВ УЖЕ 
МІСЯЦЬ, ПІШОВ ДРУГИЙ. ЧУЛА, ЩО МЕНІ МАЮТЬ 
ВИПЛАТИТИ ДОПОМОГУ АБО ХОЧ БИ ЇЇ ЧАСТИНУ. ЦЕ 
ДІЙСНО ТАК?

Оскільки відпустка, в якій ви перебуваєте, відповідно 
до статті 26 Закону України "Про відпустки" називається 
відпусткою без збереження зарплати, її оплата не перед-
бачена. Можливо, ви чули про компенсацію щодо част-
кового безробіття, а це щось інше. У період з 01.01.2009 
р. по 01.01.2010 р. введено в дію статті 24, 25 і ч.2-5 ст. 
26 Закону "Про загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування на випадок безробіття". Це означає, що 
певні категорії громадян матимуть можливість отриму-
вати допомогу з часткового безробіття, при втраті ними 
частини зарплати внаслідок вимушеного скорочення 
робочого часу і (або) перерви в отриманні зарплати, або 
зниження її розміру через призупинення виробництва. Її 
розмір буде встановлено правлінням Фонду на випадок 
безробіття і не перевищуватиме розмір прожиткового мі-
німуму. Механізм виплати поки що відпрацьовується.

У відповідності до п.31.4.7 ПДР України, забороняєть-
ся встановлювати на скло транспортного засобу, що ру-
хається, фотографії, сувеніри, іграшки, рекламні наклей-
ки і тому подібні речі, які погіршують огляд з робочого 
місця водія і відволікають його увагу. Оголошення на склі 
щодо продажу автомобіля, його вартості і так далі можна 
розміщувати лише на тому транспортному засобі, що не 
бере участі в дорожньому русі.

Хотілось би звернути увагу на обережність під час ку-
півлі транспортних засобів. Бувають випадки, коли, при-
дбавши авто на ринку, власник звертається у МРЕВ ДАІ , 
щоб зареєструвати його, а виявляється, що транспорт-
ний засіб з перебитим чи перевареним номером кузова 
знаходиться в розшуку або ж підроблене свідоцтво про 
реєстрацію. Тому перед тим, як укласти угоду купівлі-
продажу автомобіля, треба звернутись у міжрайонне 
реєстраційно-екзаменаційне відділення ДАІ для отри-
мання необхідної інформації, перевірити, чи не в розшуку 
придбаний автомобіль, чи підтверджується його попере-
дня реєстрація. Також можна скористатися послугами 
експерта - криміналіста, який працює в кожному МРЕВ. 
Після проведення ним дослідження ви будете впевнені, 
що номерні агрегати не піддавались кустарній підробці.

Ростислав ЛИСЕНКО, 
в.о. інспектора з адміністративної практики 

В ДАІ з обслуговування Макарівського району 
при УДАІ ГУ МВС України в Київській області, 

молодший сержант міліції.

Відповідно до ст.7 
Закону України „Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціально-
го захисту” до інвалідів 
війни належать особи 
з числа військовослуж-
бовців діючої армії та 
флоту, партизанів, під-
пільників, працівників, 
які стали інвалідами 
внаслідок поранен-
ня, контузії, каліцтва, 
захворювання, одер-
жаних під час захис-
ту Батьківщини, ви-
конання обов’язків 
військової служби 
(службових обов’язків) 
чи пов’язаних з пере-
буванням на фронті, у 
партизанських загонах 
і з’єднаннях, підпільних 
організаціях і групах 
та інших формуваннях, 
визнаних такими зако-
нодавством України, в 
районі воєнних дій, на 
прифронтальних діль-
ницях залізниць, на 
спорудженні оборон-
них рубежів, військово-
морських баз та ае-
родромів у період 
громадянської та Вели-
кої Вітчизняної воєн або 
з участю в бойових діях 

у мирний час.
Частину другу статті 

7 цього Закону Украї-
ни Законом України від 
15.06.2004 року №1770-
IV "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соці-
ального захисту" допо-
внено пунктом 9, яким 
до інвалідів війни від-
несені також інваліди з 
числа осіб, залучених   
до складу формувань 
Цивільної оборони, які 
стали інвалідами вна-
слідок захворювань, 
пов’язаних з ліквідацією 
наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи.

Особам, які стали ін-
валідами внаслідок за-
хворювань, пов’язаних 
з ліквідацією наслідків 
Чорнобильської ка-
тастрофи і мають на-
міри подавати заяви 
до судових інстанцій з 
приводу видачі їм по-
свідчень інваліда війни, 
роз’яснюємо, що голо-
вне управління праці 
та соціального захис-
ту населення Київської 
облдержадміністраці ї 
листом від 08.08.2008р. 
№05/2578 повідомило, 
що з метою врегулю-

вання питання встанов-
лення статусу інваліда 
війни особам, які стали 
інвалідами внаслідок за-
хворювань, пов’язаних 
з ліквідацією наслідків 
Чорнобильської ката-
строфи та забезпечен-
ня відповідності норм 
Закону України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту» його загальній 
концепції, Міністерство 
праці опрацювало зміни 
до статті 7 Закону Укра-
їни «Про статус війни, 
гарантії їх соціального 
захисту», які передба-
чають уточнення осіб 
формувань Цивільної 
оборони, які фактично 
залучалися до виконан-
ня робіт з ліквідації на-
слідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, а саме 
воєнізованого складу.

Міністерство з пи-
тань надзвичайних 
ситуацій та у спра-
вах захисту населення 
від наслідків Чорно-
бильської катастрофи 
листом від 14.08.2006 
№04-9492/281 «Про ви-
значення статусу інва-
ліда війни особам, які 

були залучені до складу 
формувань Цивільної 
оборони для ліквідації 
аварії на ЧАЕС», пові-
домило, що у зв’язку з 
тим, що план Цивільної 
оборони в період аварії 
на ЧАЕС у дію не вводив-
ся (не було відповідного 
доручення Уряду СРСР) 
працівники, які залуча-
лися для ліквідації на-

слідків Чор-
н о б и л ь с ь к о ї 
к а т а с т р о ф и 
від інших мі-
ністерств і ві-
домств і стали 

інвалідами внаслідок 
пов’язаних з цим захво-
рювань, не можуть бути 
віднесені до осіб, що 
підлягають під дію ви-
мог ч.2 п.9 ст.7 Закону 
України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх 
соціального захисту».

Оскільки громадя-
ни подають до нашого 
управління документи 
для отримання посвід-
чення інваліда війни, в 
яких вказується, що вони 
перебували у формуван-
нях Цивільної оборони, 
які фактично залучали-
ся до виконання робіт з 
ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС 
у складі невоєнізованих 
формувань Цивільної 
оборони, то відповід-
но до вище вказаного 
листа головного управ-
ління управлінням праці 
та соціального захисту 
населення райдержад-
міністрації не було допу-
щено порушення вимог 
чинного законодавства.

Мирослава ЖИВАГА,
головний спеціаліст 

юрисконсульт 
управління.

Конкурсний відбір проводить-
ся у відповідності до вимог поста-
нови Кабінету Міністрів України від 
15.02.02 №169 «Про порядок про-
ведення конкурсу на заміщення ва-
кантних посад державних службов-
ців».

Вказаним порядком визначе-
но умови та процедуру проведення 
конкурсного відбору на заміщення 
вакантних посад державних служ-
бовців третьої-сьомої категорій, ви-
значених статтею 25 Закону Украї-
ни «Про державну службу». Умови 
проведення конкурсу в окремому 
державному органі відповідно до 
цього порядку, а також приймається 
керівником, який призначає на по-
сади та звільняє з посад державних 
службовців, рішення про проведен-
ня конкурсу за наявності вакантної 
посади державного службовця.

До участі у конкурсі не допуска-
ються особи, які: досягли встанов-
леного законодавством гранично-
го віку перебування на державній 
службі (60 років для чоловіків і 55 
років для жінок); визнані в установ-
леному порядку недієздатними або 
мають судимість, що є несумісною 
із зайняттям посади державно-
го службовця; у разі прийняття на 
службу будуть безпосередньо під-
порядковані або підлеглі особам, 
які є їх близькими родичами чи сво-
яками; позбавлені права займати 
відповідні посади в установленому 
законом порядку на визначений 

термін; в інших випадках, установ-
лених законами.

Конкурс проводиться поетапно: 
1) публікація оголошення державно-
го органу про проведення конкурсу 
в пресі або поширення його через 
інші засоби масової інформації; 

2) прийом документів від осіб, які 
бажають взяти участь у конкурсі, та 
їх попередній розгляд на відповід-
ність встановленим кваліфікаційним 
вимогам до відповідного рівня по-
сади; 

3) проведення іспиту та відбір 
кандидатів.

Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають до кон-
курсної комісії державного орга-
ну, в якому проводиться конкурс, 
такі документи:  заяву про участь 
у конкурсі, в якій зазначається про 
ознайомлення заявника із встанов-
леними законодавством обмежен-
нями щодо прийняття на державну 
службу та проходження державної 
служби;  заповнену особову картку 
(форма П-2 ДС) з відповідними до-
датками; дві фотокартки розміром 
4x6 см; копії документів про освіту, 
засвідчені нотаріально чи в іншому 
встановленому законодавством 
порядку; відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового харак-
теру щодо себе та членів своєї 
сімї; копію першої та другої сторі-
нок паспорта громадянина Украї-
ни, засвідчену кадровою службою. 
Забороняється вимагати відомості 

та документи, подання яких не пе-
редбачено законодавством.

Іспит проводиться конкурсною 
комісією державного органу, в яко-
му оголошено конкурс. Під час іспи-
ту перевіряються знання Конституції 
України, Законів України «Про дер-
жавну службу» та «Про боротьбу з 
корупцією», а також законодавства 
з урахуванням специфіки функціо-
нальних повноважень відповідного 
державного органу та структурного 
підрозділу.

Конкурсна комісія на підста-
ві розгляду поданих документів, 
результатів іспиту та співбесіди з 
кандидатами, які успішно склали 
іспит, на своєму засіданні здійснює 
відбір осіб для зайняття вакантних 
посад державних службовців. Інші 
кандидати, які успішно склади іс-
пит, але не були відібрані для при-
значення на посади, у разі їх згоди, 
за рішенням конкурсної комісії мо-
жуть бути рекомендовані для за-
рахування до кадрового резерву 
в цьому державному органі і про-
тягом року прийняті на вакантну 
рівнозначну або нижчу посаду без 
повторного конкурсу. Якщо жоден 
з кандидатів не рекомендований 
конкурсною комісією для зайнят-
тя вакантної посади державного 
службовця, оголошується повтор-
ний конкурс.

Конкурсна комісія повідомляє 
кандидатів про результати конкур-
су протягом трьох днів після його 
завершення. Рішення конкурсної 
комісії може бути оскаржене керів-
нику відповідного державного орга-
ну протягом трьох днів після озна-
йомлення з цим рішенням. Рішення 
керівника державного органу може 
бути оскаржене у порядку, визначе-
ному законодавством.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВОДІЇВ

Д Е Р Ж А В Н А  С Л У Ж Б А  І Н Ф О Р М У Є 

ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ, 
ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ 

НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

К О Н С У Л ЬТ У Є   Ю Р И С Т

КОМУ ВИДАЄТЬСЯ 
ПОСВІДЧЕННЯ ІНВАЛІДА ВІЙНИ?

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 
УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

Постановою правління Пенсійного фонду України від 
7.04.09 року № 12-1 “Про порядок прийняття банками 
на виконання розрахункових документів на виплату за-
робітної плати”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 
України 30.04.09 року за  № 392/16408,  установи банків 
приймають  від страхувальників платіжні доручення або 
чек на видачу коштів для виплати заробітної плати за 
умови одночасного подання  платіжних документів на пе-
рерахування страхових внесків до ПФУ в розмірі не мен-
ше 1/3 коштів для виплати заробітної плати. Якщо сума 
страхових внесків менше  1/3 від суми заробітної плати, 
то страхувальник повинен погодити із управлінням ПФУ 
довідку-розрахунок за формою згідно із додатком до По-
рядку № 12-1.

Звертаємо увагу, що зазначений порядок не  поши-
рюється на страхувальників, які обрали спрощену сис-
тему оподаткування (єдиний або фіксований податок) та 
платників фіксованого сільськогосподарського податку в 
2009 році.

Постановою Правління Пенсійного фонду України від 
10.03.2009 року № 10-1 затверджено Порядок добро-
вільної участі у солідарній системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування громадян України, 
які працюють за межами України, зареєстрований в Мі-
ністерстві юстиції України 06.04.09 року за  №313/16329.

Громадяни України, працюючі за кордоном, за бажан-
ням можуть сплачувати страхові внески  до Пенсійного 
фонду України в межах від мінімального (у 2009 році – 240 
грн.) до максимального (у 2009 році – 3530 грн.) страхо-
вого внеску. Період сплати буде враховано до страхового 
стажу при призначенні пенсії, що напряму вплине на роз-
мір пенсії .

Особи, які виявили бажання брати добровільну участь 
у пенсійному страхуванні, можуть звернутися:

• особисто до управлуння ПФУ за місцем проживання 
в Україні;

• через мережу Інтернет (сайт Пенсійного фонду: 
www.pfu.gov.ua );

• через Контакт-центр Пенсійного фонду (тел. 8-800-
503-7-530);

• поштою (за адресою 01601,м.Київ, вул.Бастіонна, 9).
Після отримання заяви Пенсійний фонд  укладає з 

особою договір про добровільну участь на строк не мен-
ше одного року. Можлива, за бажанням, сплата внесків 
та зарахування до страхового стажу попередніх років (з 
1.01.2004 року) однією сумою протягом 10 днів з момен-
ту підписання договору. 

Сплата страхових внесків здійснюється шляхом пе-
рерахування коштів на окремі рахунки Пенсійного фонду 
України поквартально до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 20 
січня.  Обіг сплачених в іноземній валюті страхових внесків 
та внесення відомостей до системи персоніфікованого об-
ліку здійснюється в гривнях за курсом Національного банку 
України.

Отримати більш повну інформацію, необхідну для 
добровільної участі в пенсійному страхуванні, дані про 
банківські реквізити для перерахування внесків та інше 
можна дізнатися на веб-сайті Пенсійного фонду:  www.
pfu.gov.ua

Ірина МАЛІНОВСЬКА,
заступник начальника управління Пенсійного 

фонду України у Макарівському районі.                                                                  

З метою реалізації положень статті 38 Конституції України Законом 
України «Про державну службу» закріплено право на державну службу 
громадян України незалежно від походження, соціального і майнового 
стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, 
релігійних переконань та місця проживання, які одержали відповідну 
освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку 
конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом 
Міністрів України.
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НОВА РОБОТА ДЛЯ 
СТАРОГО ДЕРЕВА

Ваша улюблена яблуня, яка багато років прикрашала 
двір, постаріла, а вам шкода з нею розлучатися. І не тре-
ба. Взагалі, не поспішайте викорчовувати старе плодо-
ве дерево, воно ще може послугувати опорою для виткої 
квасолі, дрібних декоративних гарбузів і навіть звичайних 
огірків. 

Якщо ви захочете обмежитися лише декоративними 
культурами, виберіть рослини з найдовшими стеблами - 
вони не лише витимуться по опорі, закриваючи стовбур, 
а й підніматимуться по гілках, створюючи нову "крону". 
Зазвичай вибирають різні види кручених паничів або бе-
резок. І ті, і другі в побуті називають грамофончиками. Їх 
воронкоподібні квітки мають різні відтінки рожевого і фі-
олетового кольорів. Особливо красива іпомея блакитна, 
у південних районах ця рослина створює прекрасні живі 
"стіни" і "завіси". 

Можна посадити і настурцію, її виткі форми досяга-
ють 3-4 метрів і чіпляються за опору листовими череш-
ками. Повністю закрити своїм листям всі гілки засохло-
го дерева можуть деревні ліани. Невибагливі дикорослі 
дрібноквіткові клематиси, що створюють густі волотисті 
суцвіття і досягають 3-5 і навіть 15 метрів. У природі вони 
зустрічаються в Криму.

А також можна прикрасити дерево диким виногра-
дом: він рясно плодоносить, даючи дещо сухуваті, але 
смачні плоди. Ще одна рослина, якій сподобається засо-
хле дерево, - актинідія. Це одна з найцінніших плодових 
культур. Всього дві її ягоди містять добову дозу аскорбі-
нової кислоти. Під час цвітіння листя над квітками актині-
дії стають яскравого кольору. 

Не обов’язково повністю закривати дерево декоратив-
ними культурами. Якщо воно  не дуже велике і зберегло 
частину листя, на його гілках можна розвісити контейнери 
із звисаючими рослинами. Особливо нарядно виглядають 
кошики з плодоносною ремонтантною суницею. 

ЯК БОРОТИСЯ 
З НЕПРИЄМНИМИ СУСІДАМИ?

Капустянка звичайна - 
буро-коричневий жук із ряду 
прямокрилих, відомого сво-
їми музичними здібностями 
(до цього ж ряду належать ко-
ники і цвіркуни). Живе в зем-
лі, вміє літати і надзвичайно 
плодовитий. Зимує у грунті в 
справжніх підземних палацах 
- спірально закручених гале-
реях і терасах. У червні самки починають відкладати яйця 
в гнізда - овальні камери, розташовані на глибині 10-20 см. 
Через 10-17 діб з’являються личинки, схожі на дорослих ко-
мах, але менших розмірів і без крил. 

Вийшовши з підземного палацу погуляти, капустянка 
акуратно, немов ножицями, зрізає коріння рослин, що зу-
стрілися їй по дорозі, дуже полюбляє вона овочеві куль-
тури - помідори, огірки, ранню картоплю. 

Якщо на вашій ділянці завелася капустянка, залийте 
її ходи і гнізда водою, розчином гасу (100 мл на 1 л води) 
або прального порошку (4 ст. ложки на 10 л води). Аби 
капустянка не заповзла в теплицю, натягніть довкола неї 
прямо по землі білизняну мотузку, просочену гасом. 

Для відлякування розкладіть на грядці листя часнику, 
м’яти або повтикайте по її периметру вербові лозини, і за-
слін від капустянки протягом двох тижнів забезпечений. А 
приманкою зробіть купки свіжого гною. В них жуки запо-
взуть для влаштування гнізд і відкладання яєць. Через мі-
сяць купки прогляньте, виберіть і спаліть жуків і їхні яйця. 
Восени глибоко перекопайте грунт, викопайте ями завглиб-
шки 30-40 см з прямовисними стінками і заповніть їх гно-
єм і солом’яною трухою. Капустянки залізуть в такі укриття 
для зимівлі. У перші морозні дні ями розкопайте, і шкідники, 
опинившись на поверхні, загинуть від холоду. 

УКРІНФОРМ.

Скільки разів нам говорили про те, що високий каблук 
шкідливий для здоров’я наших ніг? Проте  експерти, схо-
же, змінили свою думку. Дослідники із США вважають, 
що ногам шкодить зовсім не каблук, 
а пласка підошва. Деякі фахівці вже 
рекомендують людям купувати взут-
тя на високих підборах, аби зберег-
ти здоров’я ніг.

Без сумніву, взуття на пласкій під-
ошві дуже зручне, проте воно може 
стати причиною болю у ступнях і спи-
ні, появи - мозолів, шишок на пальцях 
і навіть артриту. Протягом останніх 
трьох років ми зауважили помітне збільшення кількості про-
блем, пов’язаних із взуттям на пласкій підошві, зазначає хі-
рург Майк О’Нейл, голова Товариства лікарів-ортопедів. Він 
вважає, що взуття без підборів може призвести до значних 
негараздів із здоров’ям. Ось вони: 

Замість того, аби нормально ходити, люди часто по-
чинають човгати ногами, що погіршує поставу. 

Пласка підошва сприяє нахилу стоп усередину, що 
призводить до розтягування зв’язок. Розтягнуті зв’язки 
порушують правильну постановку пальців стопи, що 
викликає сильні болі і зумовлює появу шишок. 

Коли ступні нахиляються всередину, вони тягнуть за 
собою коліна. Від цього можуть виникати запалення у ко-
лінних суглобах, що призводить до розвитку артриту. 

Якщо у взутті без каблуків часто бігати або підійма-
тися вгору, недолік підтримки стопи може призвести 
до запалення гомілок і болю у них. 

Фахівці вважають, що ідеальна висота каблука - 2,5 
сантиметра. До речі, італійські вчені ще раніше ви-
явили, що взуття на каблуках позитивно впливає на 
сексуальне здоров’я жінок. Правильна постава, яка 
підтримується при носінні такого взуття, покращує 
кровопостачання м’язів тазового дна.

Два пляжі в Євпаторії стали 
кандидатами на здобуття міжна-
родного сертифікату якості “Бла-
китний прапор”. Претендентами 
стали пляжі міжрегіонального ре-
абілітаційного центру Євпаторій-
ського і пансіонат “Північний”.

Рішення про присудження 
“Блакитного прапора” буде при-
йнято наступного року. В разі його 
отримання, перед Євпаторією 
з’являться нові можливості щодо 
виходу на туристичний ринок За-
ходу.

ДОВІДКА. Міжнародний сер-
тифікат якості пляжів “Блакитний 
прапор” був затверджений у Фран-
ції в 1985 році. “Блакитний прапор” 
встановлений на пляжі, гарантує 
чисту воду, регулярне очищення 
піску і збір сміття, наявність служ-
би порятунку, невідкладної допо-
моги і душових. Він видається на 
один сезон і при невідповідності 
критеріям може бути вилучений.

І Н Ф О Р М А Ц І Я    Д Л Я    В І Д П О Ч И В А Ю Ч И Х

Р І В Н Я Й Т Е С Я  Н А  “ П І В Н І Ч Н И Й ” !

К О Р И С Н І   П О РА Д И

ВИСОКІ ПІДБОРИ КОРИСНІ 

ДЛЯ ЗДОРОВ’Я?

Найбільша радість у 
житті – це наші діти. Ми дба-
ємо про них, намагаємо-
ся зробити їх щасливими, 
даючи все необхідне. Ми 
турбуємося про кожен день 
їхнього життя та мріємо, 
щоб вони росли здорови-
ми. Тому слід пам’ятати, що 
здоров’я, а відтак і щастя 
вашої дитини багато в чому 
залежить саме від нас.

Знання про небезпечні 
хвороби та шляхи їх попе-
редження можуть стати за-
порукою здоров’я дитини в 
подальшому житті.

У сучасному світі інфек-
ційні хвороби призводять 
до 25% усіх смертей, а у 
країнах, що розвивають-
ся, цей показник сягає 
50%. Значна частина з них 
припадає на дитячий вік. 
У попередженні багатьох 
випадків захворювань і 
смертей непересічну роль 
відіграє вакцинація, історія 
якої налічує вже понад 200 
років.

Багато дитячих хвороб 
можна попередити шля-
хом використання вакцин, 
які застосовують під час 
планової імунізації. З часу 
впровадження цих вакцин 
кількість захворювань, 
ускладнень і смертельних 
випадків від певних недуг 
значно знизилася. Про-
те варто пам’ятати, що 
бактерії та віруси мають 
властивості виживати та 
періодично спричиняти 
епідемії серед невакци-
нованого населення. Осо-
бливо вразливі до них діти 
раннього віку внаслідок 
недостатньо сформовано-
го імунітету.

Хвороби поширюються 
через спілкування з інфіко-

ваними невакцинованими 
особами. Ризик поширен-
ня вірусу серед дітей, які 
не отримали щеплення, 
значно вищий, аніж у захи-
щених шляхом вакцинації.

Імунізація є найбільш 
ефективним і надійним 
методом захисту. Сьогодні 
завдяки розробленим вак-
цинам існує реальна мож-
ливість захистити дітей від 
значно більшої, ніж раніше, 
кількості інфекційних хво-
роб. Ось деякі з них: диф-
терія, кашлюк, поліомієліт, 
кір, краснуха, епідемічний 
паротит, правець, вірус-
ний гепатит, туберкульоз, 
гемофільна інфекція. Усі 
ці захворювання вважають 
епідемічно небезпечними, 
оскільки вони поширюють-
ся повітряно-крапельним 
шляхом. Лише за останні 
декілька років світова вак-
цинопрофілактика почала 
використовувати більше 
десятка нових комбінова-
них вакцин, і можна ствер-
джувати, що майбутнє 
саме за цими препарата-
ми. Розробка їх має важли-
ве значення для вирішення 
медичних, етичних та еко-
номічних аспектів вакцино-
профілактики. Перевагами 
комбінованих вакцинних 
препаратів вважають спро-
щення календаря профі-
лактичних щеплень і сво-
єчасність його виконання, 
зменшення кількості необ-
хідних ін’єкцій, відвідувань 
лікаря, збільшення довіри 
населення до вакцинопро-
філактики.

Нині в Україні зареєстро-
вано нові комбіновані вак-
цини: "Інфанрікс" (дифтерія, 
кашлюк, правець), "Імовакс-
поліо"(поліомієліт), "Хібе-

рікс" (гемофільна інфекція), 
"Інфанрікс ІПВ" (дифтерія, 
кашлюк, правець, поліо-
мієліт), "Інфанрікс Пента" 
(дифтерія, кашлюк, пра-
вець, поліомієліт, гепатит В), 
"Інфанрікс Гекса" (дифтерія, 
кашлюк, правець, поліомі-
єліт, гепатит В, гемофільна 
інфекція), "Тетр-акт-хіб" 
(дифтерія, кашлюк, пра-
вець, гемофільна інфекція), 
"Пріорікс" (кір, краснуха, 
епідпаротит).

Батькам слід знати, що 
в день призначення про-
філактичного щеплення, 
безпосередньо перед його 
введенням, лікар повинен 
оглянути дитину, виміряти 
температуру тіла та поін-
формувати батьків щодо 
можливих післявакциналь-
них реакцій (підвищення 
температури, почервонін-
ня та припухлість у місці 
введення препарату). Для 
вакцинації дітей із висо-
ким ризиком розвитку піс-
лявакцинальних усклад-
нень використовують такі 
вакцини, як "Інфанрікс" та 
"Імовакс-поліо".

Кожен із батьків по-
винен знати, що, відмо-
вившись від проведення 
щеплень своїй дитині, він 
наражає її на небезпеку 
та створює неблагополуч-
ні умови для оточуючих. 
Тому, згідно статті 15 Зако-
ну України від 6 квітня 2000 
року №1645-ІІІ "Про захист 
населення від інфекцій-
них хвороб " – дітям, які не 
отримали профілактичних 
щеплень згідно з календа-
рем щеплень, відвідування 
дитячих закладів не дозво-
ляється.

Ефективність вакцина-
ції безперечна. З багато-

річного досвіду практично 
всі випадки захворювань 
на інфекції, які керують-
ся засобами специфічної 
імунопрофілактики (вак-
цинами), що мали тяжкий 
перебіг та ускладнення, 
виникали у осіб, які зовсім 
не були щепленні проти 
цих інфекцій.

За період епідемії диф-
терії з 1995 по 2000 рік 
від дифтерії в області по-
мерло 18 осіб. Після про-
ведення масової імунізації 
населення та впроваджен-
ня планової імунізації до-
рослих кожні 10 років за-
хворюваність в області, як 
і по Україні в цілому, зна-
чно знизилась. Впродовж 
останніх 5 років в області 
всього зареєстровано 3 
випадки захворювання на 
дифтерію.

Реєструються лише по-
одинокі випадки захворю-
вань на правець. У період з 
2003 по 2008 рік в області 
зареєстровано лише 2 ви-
падки цього захворюван-
ня в осіб пенсійного віку, 
які, на жаль, закінчилися 
летально. Смерті могло б 
запобігти своєчасно про-
ведене щеплення, якому 
підлягають всі дорослі осо-
би раз у 10 років.

В останні роки на фоні 
задовільного охоплення 
профілактичними щеплен-
нями дитячого населення 
(вище 95%) в області, як і 
по Україні спостерігається 
стійка тенденція до зни-
ження захворюваності ді-
тей на кір, краснуху та епі-
демічний паротит.

Людмила ДАВИДЕНКО,
лікар-епідеміолог 

районної 
санепідемстанції.

ПОРАДИ ЛІКАРЯ

СКАЖІТЬ ПРО ЦЕ МОЇМ БАТЬКАМ..

..

.

.

АЛЮМІНІЙ 
НЕ ДЛЯ ОВОЧІВ

Фахівці науково-дослідного центру випробувань 
продукції Укрметтестстандарту радять використовува-
ти такий посуд тільки для кип’ятіння води. Адже всі інші 
речовини при високій температурі можуть спричинити 
активну реакцію (окислення). Приміром, молоко має 
лужне середовище, внаслідок чого алюміній потра-
пляє в їжу. На думку вчених, окиснений метал сприяє 
розвитку захворювань, зокрема хвороб Паркінсона та 
Альц-геймера. Особливо небезпечний він для людей із 
хворими нирками.

Не рекомендується варити в алюмінієвому посуді й 
овочі, бо їх кисле середовище також впливає на алю-
міній. Результат — метал у мікроскопічних дозах може 
потрапити до шлунка.

Проте ви нічим не ризикуєте, приготувавши в тако-
му посуді каші на воді, вермішель, картоплю, нежирне 
м’ясо, скип’ятивши воду.

Д О   У В А Г И   С П О Ж И В АЧ І В 

СПРЕД – ЦЕ НЕ МАСЛО
Державними стандартами встановлені вимоги до 

масла вершкового, спредів та жирових сумішей. Яка ж 
різниця між цими продуктами? Вершкове масло виго-
товляють з коров’ячого молока. Інші види жирів у цей 
продукт додавати не можна. Тобто, якщо купуєте про-
дукцію, а на упаковці написано, що це масло вершкове 
і вказано ДСТУ 4399:2005, - отже, ви придбали справді 
якісний товар, виготовлений із молока.

Спреди — зовсім інший вид продукції, який зовнішнім 
виглядом нагадує масло. Але він містить лише до 25 від-
сотків молочних жирів, решта — рослинні та  добавки. 

Н Е   З А Й В Е   Н А ГА Д АТ И



9№ 22  29 травня 2009 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

понеділок, 1 червня

неділя, 31 травня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Храм 

Iоанна Златоуста у Ялтi”.
6.25 DW. Новини Європи.
7.00 П`ять вечорiв у Парижi. Анук 

Еме.
7.35 На гостину до I. Поповича.
7.55 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т.Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.35 “Околиця”.
14.05 Благовiсник.
14.40 Аудiєнцiя.
15.25 Х/ф “Осiння казка”.
17.40 Дiловий свiт. Тиждень.

18.40 Фестиваль мистецтв Укра-
їни. Iвано-Франкiвська об-
ласть.

21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.30 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Фестиваль мистецтв Укра-

їни. Iвано-Франкiвська об-
ласть.

3.35 Стильна штучка.
3.55 Хто в домi хазяїн?
4.20 Благовiсник.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2
6.00 “Подорож у минуле”.
7.00 М/ф “Iмпi-суперзiрка”.
8.25,10.10 М/ф “Улюблений 

прибулець”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.55 “Караоке на майданi”.

11.45 Х/ф “Iронiя долi, або З лег-
кою парою!”

15.35 Х/ф “Фатальна зустрiч”.
17.35 Х/ф “Побiчний ефект”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Х/ф “Вибiр моєї матусi”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Х/ф “Останнi днi”.
1.15 Х/ф “Подвiйне видiння”.
3.00 Х/ф “Останнi днi”.
4.25 Х/ф “Подвiйне видiння”.

ІНТЕР
5.00 Х/ф “Родео за гратами”.
6.40 Бокс. Заур Байсангуров.
7.50 “Найрозумнiший”.
9.30 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Чоловiк повинен пла-

тити”.
12.30 Х/ф “Останнiй наказ гене-

рала”.
14.30 Х/ф “Спортлото-82”.
16.20 “Фестиваль гумору в 

Ялтi”.
18.10 Х/ф “Заза”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Хлопчики дiвчинки”.
22.50 Х/ф “Сни Акiри Куросави”.

1.00 “Подробицi тижня”.
1.50 Х/ф “Родео за гратами”.
3.30 Знак якостi.
4.10 “Ключовий момент”.
5.10 М/с “Джуманджi”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.25 Факти.
5.40 Погода.
5.45 Т/с “Альф”.
6.10 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Погода.
7.05 Х/ф “Пенелопа”.
9.05 Квартирне питання.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 Козирне життя.
11.40 Т/с “Мисливцi за старо-

виною”.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Х/ф “Мерлiн”.
16.50 Х/ф “Щосили”.
18.45 Факти тижня з О. Соколо-

вої.
19.25 Спорт.
19.30 Х/ф “Повторно не поса-

дять”.
21.55 Х/ф “Той, хто гасить 

свiтло”.

23.45 Х/ф “Кров i шоколад”.
1.50 “Грошовий дощ”.
4.00 Х/ф “Гаряче звинувачення”.

СТБ
5.30 “Вiйна за океан. Пiд-

водники”.
6.15 “Нашi улюбленi мульт-

фiльми”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.45 “ВусоЛапоХвiст”.
11.30 Мюзикл “Три мушкетери”.
13.35 “У пошуках iстини. Нарко-

тики Третього рейху”.
14.30 “Слiдство вели. Подвiйна 

комбiнацiя”.
15.20 Д/ф “Рецепт страху”.
16.00 “Правила життя. Мертвi 

серед живих”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi”.
20.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
23.00 Х/ф “Iгри дорослих 

дiвчаток”.
1.45 “Неймовiрнi iсторiї ко-

хання”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.05 Х/ф “Коли прийдуть кити”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Т/с “Щасливi разом”.
10.55 Х/ф “Лапочка”.
12.50 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.10 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.50 Iнтуїцiя.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.10 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
21.30 Хто проти блондинок?
22.50 “Файна Юкрайна”.
23.15 Камедь клаб.
0.15 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Райськi сади гетьмана Са-

гайдачного.
3.00 Драй Храму останнi 

сторiнки.
3.25 Розпуття.
3.40 Студiя Зона ночi. Культура.
3.45 Диво калинове.
4.15 Пам`ятай про життя.

4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Невiдома Україна.
5.30 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.05 “Особистий погляд”.
7.35 Т/с “Ваша честь”.
9.35 М/ф “Том i Джеррi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдинобор-

ства”.
14.55 “Речовий доказ”. Мисливцi 

за бiзнесменами.
15.30 “Легенди бандитської 

Одеси”. Смерть Кiшки.
16.00 Т/с “Тюрма особливого 

призначення”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Епоха 2: Еволюцiя”.
20.30 Х/ф “Годинниковий ме-

ханiзм”.
22.30 Х/ф “Спорт майбутнього”.
0.25 Х/ф “Кубок “Приват”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.20 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

вівторк, 2 червня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Анонс передач.
9.10,19.35 Дiловий свiт.
9.40 “Попередження”.
10.30 Автоакадемiя.
11.00,2.30 Життя триває...
11.50 Ситуацiя.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вини.
12.25 Український вимiр.
13.05 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
13.50 Здоров`я.
14.50,17.50,4.45 Ситуацiя.
15.35,0.10,1.35 Служба розшуку 

дiтей.
15.40 Д/с “Щоденники занурень”.
16.15 Iндиго.
16.50 Д/с “Прекраснi розуми”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
20.00 “Спокуса владою”.
22.05 Громадська варта.
22.25 Право на захист.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.

23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.45 Громадська варта.
2.00 Точка зору.
3.15 Д/с “Щоденники занурень”.
3.50 Д/с “Прекраснi розуми”.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00, 8.00, 9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
10.25,18.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.50 “Шiсть кадрiв”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00, 19.30,22.30,2.30 “ТСН”.
17.20,21.20 Т/с “Життя, якого не 

було”.
20.15 Т/с “Шлюб за заповiтом”.

23.05,1.55 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50 Т/с “Капкан”.
0.55,4.35 “Документ”.
2.55 Т/с “Циганське серце”.
3.45 Т/с “Капкан”.
5.35 “ТСН”.

ІНТЕР
6.10 “Докопатися до правди”.
7.00, 8.00, 9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Експерти”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.00, 17.50 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Сирники 

замороженi.
13.10 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Садиба”.
15.00 Т/с “Передiл. Кров з мо-

локом”.
16.00 Т/с “Захист проти”.
17.00 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Передiл. Кров з мо-

локом”.
22.20 Таємницi столiття. По-

встання приречених.
23.30 Х/ф “Мережа”.

1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 “Докопатися до правди”.
3.05 Служба Розшуку дiтей.
3.10 Т/с “Дiвчата-шпигунки”.
4.00 Х/ф “Мережа”.

ІСТV
6.00 Факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
9.05,17.35 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 3”.
10.50,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої 2”.
13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
14.55 Т/с “Розвiдники”.
16.30 Т/с “Гончi 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.55 Т/с “Розвiдники”.
21.50 Х/ф “Спаун”.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Спорт.
0.15 Т/с “Загубленi 2”.
1.20 “Грошовий дощ”.
2.50 Факти.
3.25 Т/с “Торчвуд”.

СТБ
5.00 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бизнес+”.
7.05,0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Трактир на П`ятни-

цькiй”.
10.50 “Росiйськi сенсацiї. Абду-

лов. Останнiй рiк”.
11.45 “Паралельний свiт”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi”.
13.45 Д/ф “Рецепт страху”.
14.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. Товари 

масової поразки”.
20.05 “Росiйськi сенсацiї. Битва 

пророкiв”.
21.00 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.15 “Нез`ясовно, але факт”.
0.20 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50, 7.10 “Пiдйом”.
6.55,15.45 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Джерело”.
11.10, 19.25 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 4”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,16.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги 5”.
15.25 Даєш, молодь!
16.55,20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55,21.20 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 4”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.25 Репортер.
0.50 Х/ф “Братство тигра i дра-

кона”.
2.20 “Ксена - принцеса воїн 5”.
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.05 Я, милiстю Божою, пан 

Возний.

3.35 Термiнал.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Українська художня школа.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Переможний голос вiрую-

чого”.
7.00 Х/ф “I знову Анiскiн”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00, 

2.25,5,10 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
13.35 Х/ф “Слуги диявола”.
15.00 Х/ф “I знову Анiскiн”.
16.25 Х/ф “Слуги диявола на 

бiсовому млинi”.
18.25 “Речовий доказ”. Останнiй 

рейс.
19.25 Х/ф “База 2”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
1.25 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

середа, 3 червня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Державна пiдсумкова ате-

стацiя з української мови. 
9-й клас (диктант).

9.10,19.35,21.30 Дiловий свiт.
9.25,22.35 Прес-анонс.
9.40 “Спокуса владою”.
10.30 Кiно.ua.
11.00,2.30 Життя триває...
11.50 Ситуацiя.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вини.
12.25,18.25  Український вимiр.
13.05 Фольк-music.
14.15 Експерти дозвiлля.
14.50,17.50,20.50,4.45 Ситуацiя.
15.35 Служба розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Щоденники занурень”.
16.15 Iндиго.
16.50 Студента потрiбно любити.
18.55 Анонс передач.
19.00,2.00 Точка зору.
20.00 “Батьки i дiти”.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Вiдкрита зона.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.40 Право на захист.
3.15 Д/с “Щоденники занурень”.
3.45 Муз. ua.
4.10 Вiдкрита зона.
4.40 Служба розшуку дiтей.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10,11.25 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00, 9.00, 17.00, 19.30 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
10.25,18.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.
12.50 “Шiсть кадрiв”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20,21.20 Т/с “Життя, якого не 

було”.

20.15 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
22.30,2.20,5.30 “ТСН”.
23.05,1.50 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50,3.45 Т/с “Капкан”.
0.50,4.30 “Документ”.
2.50 “Проспорт”.
2.55 Т/с “Циганське серце”,

ІНТЕР
6.10 “Докопатися до правди”.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 Но-

вини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Експерти”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Варене згу-

щене молоко “Iриска”.
13.10 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Садиба”.
15.00,21.30 Т/с “Передiл. Кров з 

молоком”.
16.00 Т/с “Захист проти”.
17.00 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
22.20 “Дiти-зiрки. Iграшки слави”.
23.30,3.40 Х/ф “Той, що не за-

лишає слiду”. 
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Докопатися до правди”.

2.55 Служба Розшуку дiтей.
3.00 Т/с “Дiвчата-шпигунки”.
5.10 “Ключовий момент”.

ІСТV
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
9.05,17.35 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 3”.
10.50,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої 2”.
13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
15.00 Т/с “Розвiдники”.
16.35 Т/с “Гончi 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Розвiдники”.
21.55 Х/ф “Дванадцять мавп”.
0.45 Факти. Пiдсумок дня.
1.05 Т/с “Загубленi 2”.
2.00 “Грошовий дощ”.
3.30 Факти.
4.00 Т/с “Торчвуд”.
4.50 Д/ф “Числа, символи, 

мiстичнi знаки”.
5.35 Т/с “Пригоди Меддiганiв”.

СТБ
5.00 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бизнес+”.
7.05 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Мiй улюблений клоун”.
10.50 “Правила життя. Товари 

масової поразки”.
11.45 “Паралельний свiт”.
12.45 “Слiдство вели. Подвiйна 

комбiнацiя”.
13.45 Д/ф “Кавказький викрадач”.
14.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
19.10 “Зоряне життя. Зорянi 

оголення”.
20.15 “Слiдство вели. Дiамантова 

квартира”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.15 “Фантастичнi iсторiї. Во-

рожiння”.
0.15 “Вiкна-спорт”.
0.25 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50,7.10 “Пiдйом”.
6.55,12.45,15.45 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Вражаючi пригоди 

панди”.
10.50,19.25 Т/с “Кадетство”.
11.50,22.20 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки 4”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги 5”.
15.25 Даєш, молодь!
16.50 Teen Time.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.25 Репортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Дiвчатка зверху”. 
2.20  “Ксена - принцеса воїн 5”.
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.05 Козак - душа правдива.
3.20 Козацькi могили.

3.40 Пристрастi навколо сим-
волiки.

3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Мольфар з роду Нечаєв.
4.15 Студiя Зона ночi.
4.20 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiрую-

чого”.
7.00 Х/ф “I знову Анiскiн”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00,21.30 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i поря-

док”.
11.30,0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30,1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.30 Х/ф “Слуги диявола на 

бiсовому млинi”.
15.30 Х/ф “I знову Анiскiн”.
17.00 Х/ф “Смерть пiд вiт-

рилом”.
18.25 “Правда життя”. Культ ого-

лення.
19.25 Х/ф “Американський са-

мурай”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
0.00,2.25,5.10 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
Профiлактика.
16.15 Iндиго.
16.50 Крок до зiрок.
17.25 Вiкно до Америки.
17.50 Ситуацiя.
18.00, 21.00 Новини.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
20.00 “Попередження”.
22.15 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Д/ф “Паломник”.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Стильна штучка.
1.50 Cитуацiя.
2.00 Точка зору.
2.30 Служба розшуку дiтей.
2.40 Х/ф “Лiтня казка”.
4.45 Cитуацiя.

УТ-2
6.00 Х/ф “Пампушка”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00, 9.00, 17.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Х/ф “Помста Рожевої пан-

тери”.
11.20 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
12.50 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.50 Х/ф “Фатальна зустрiч”.
15.50 Х/ф “Квартира для вете-

рана”.
17.20 “Караоке на майданi”.
18.15 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
19.30, 22.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
21.20 Т/с “Життя, якого не 

було”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 “Гаїшники: Доля неперед-

бачувана”.
1.15 “Документ”.

2.15 “ТСН”.
2.40 Х/ф “Пампушка”.
3.45 “Документ”.
4.45 Х/ф “Безприданниця”.

ІНТЕР
6.10 “Докопатися до правди”.
7.00, 8.00, 9.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 “Позаочi”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.00, 17.25 Новини.
12.10 “Мiсце зустрiчi. У парку на 

лавi”.
13.40 Х/ф “Заза”.
15.30 Х/ф “Хлопчики-дiвчатка”.
17.40 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Передiл. Кров з мо-

локом”.
22.20 Таємницi столiття. “Космо-

дром. Тi, що згорiли жив-
цем”.

23.30 Х/ф “Хакери”. 
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 “Докопатися до правди”.

3.00 Т/с “Дiвчата-шпигунки”.
3.40 Х/ф “Вакансiя на жертву”.
4.50 “Знак якостi”.
5.30 “Картата потата”.

ІСТV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 Факти тижня.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.05 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Х/ф “Людина в одному чер-

воному черевику”.
11.05 Про-Ziкаве.ua.
11.40 Козирне життя.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55 Х/ф “Щосили”.
15.55 Про-Ziкаве.ua.
16.30 Т/с “Гончi 2”.
17.35 Т/с “Опера: Хронiки вбив-

чого вiддiлу 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Ливарний, 4”.

21.00 Т/с “Розвiдники”.
22.00 Свобода слова.
1.30 “Грошовий дощ”.
3.00 Факти.
3.30 Свобода слова.

СТБ
5.00 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00 “Бизнес+”.
7.05,0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бизнес+”.
8.15 “ВусоЛапоХвiст”.
9.40 Х/ф “Невловима четвiрка”.
12.10 Х/ф “Iгри дорослих 

дiвчаток”.
15.05 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
19.10 “У пошуках iстини. Три де-

мони Врубеля”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Абду-

лов. Останнiй рiк”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.20 “Нез`ясовно, але факт”.
0.35 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50,7.10 “Пiдйом”.
6.55,12.45,15.45 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Попрощайся iз за-

втра”.
10.50,19.25 Т/с “Кадетство”.
11.55 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.25 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,16.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги 5”.
15.25 Даєш, молодь!
16.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.55,21.20 Т/с “Щасливi разом”.
20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 4”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Немовля”.
2.25 “Ксена - принцеса воїн 5”.
3.05 Студiя Зона ночi. Культура.
3.10 Свiт Ю.Дрогобича.
3.25 Найкращi... Серед повитух.
3.40 Земцi.

3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Писанки.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.50 Х/ф “Епоха 2: Еволюцiя”.
8.20 “Легальний дохiд”.
8.30 “Правда життя”. На лезi ска-

льпеля.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
9.50,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.40 “Хронiка надзвичайних 

подiй”.
11.05 Т/с “Тюрма особливого 

призначення”.
12.45 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
15.15 Х/ф “I знову Анiскiн”.
16.40 Х/ф “Слуги диявола”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Годинниковий меха-

нiзм”.
21.30,0.00,2.20 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
1.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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У пам’ятний день славної ювілейної дати від Дня 
народження сердечно і уклінно поздоровляємо наших 
славних ветеранів: 
БУГАЙ Уляну Симонівну з Копилова та
АРТЕМЕНКО Софію Костянтинівну з Ніжилович.

З нагоди Вашого 80-річчя, шановні ювілярки, зи-
чимо Вам людського щастя, щедрої долі, міцного 

здоров’я, миру, злагоди. А ще:
Щоб до сотні літ зозулі в лісі накували,
Щоб і любов, і теплоту, й добро
Вам рідні й діти щиро дарували!

З повагою, президія районної 
організації  ветеранів України.

З нагоди 70-річчя від Дня народження адресуємо 
щирі побажання дорогому татусю

ЧАЛЮКУ Григорію Степановичу.
Земний уклін Тобі за роботящі руки,
Недоспані ночі, ласку й тепло.
Хай Тобі зорями ранки всміхаються,
Доля зі старістю хай не стрічається,
Хай щастя дорогу трояндами 
стелить,
Щоб горя не знав, веселим Ти був.
Ми довгого віку, ясної доби
Від щирого серця бажаєм Тобі.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує ще багато літ!

Сім’я Джоголюків.

Дирекція, профком та весь трудовий колектив 
СТОВ “Зоря” с. Соснівка щиросердно поздоровля-
ють із прекрасною ювілейною датою - 30-річчям від 
Дня народження доярку господарства

ПАРАНИЦЮ Наталію Миколаївну
і бажають їй міцного здоров’я, достатку, благополуччя,  
миру, злагоди, любові та щастя.

У дорогий для Вас цей день
Ми зичим квітів та пісень,
Від друзів - щирих привітань,
Від зірок - здійснення бажань,
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

Дні, несприятливі 
для сівби, садіння та 

пересаджування

Дні, сприятливі для сівби, 
садіння та пересаджування

   Червень       Липень       Серпень                  

Городина та злаки
Рослина

Баклажани
Боби, горох, квасоля

Буряк

Гарбуз, кабачки, 
патисони

Гречка

Капуста рання, 
салатна, спаржа

Капуста пізня

Картопля, топінамбур

Кріп, кмин, портулак,
фенхель

Кукурудза овочева
Кукурудза на корм, 

пшениця, жито, овес
Люцерна, соя, сорго

Морква, пастернак

Огірки, кавун, диня
Перець гіркий

Перець солодкий

Петрушка, селера 
на зелень

Петрушка, селера
на корінь
Помідори

Редиска, ріпа,
редька, бруква

Соняшник
Цибуля на зелень

Цибуля на корінь

Часник на зелень

Часник на корінь

Ячмінь

Квіти
Айстри

Гладіолуси
Жоржини

Іриси (півники)

Лілейні

Півонії

Троянди

Тюльпани

Хризантеми

2-6, 30
1, 4-6, 27, 28

9-11, 14, 
15, 19, 20

4-6, 
24

1, 9, 10, 
27, 28

4-6, 24, 
30

2-6, 24, 
30

9-11, 
19, 20

1, 27, 28

4-6, 24
2-6, 24, 

30
4-6, 24

4-6, 9, 10, 
14, 15

2-6, 24,30
4-6
2-6, 
30

2, 3, 
24, 30

4-6, 
9,10

2-6, 30
5, 6, 9, 10, 

14, 15
2, 3, 30

4-6
4-6, 14, 15,

17-20
4-6

5,6,9-
11,19,20
2-6,9,10,

24,30

1,27,28
1-4,27, 28,30
1-4,27,28,30
1,24,27,28

1,14,15,
24,27,28
1,9-11,
27,28

2-6,25,
26,30

11,14,15,
18-21

21

1- 3, 27, 30
1, 2, 3, 30
11-13, 16, 

17, 20
1-3, 
30

6, 24, 
25

1-3, 26, 27, 
30

1-3, 26, 
27, 30

6,16, 17, 
20

18-20, 24, 
25

1-3, 30
1-3, 26, 
27, 30
1-3, 30

6, 11-13, 
16, 17

1-3,26,27,30
1-5, 30, 31

1-5, 27, 
30, 31

1-3, 
26-31
6, 16, 

17
1-3, 27, 30
6, 11-13, 

16, 17
26-28

1-5,30, 31
4,5,11-13,

16,17
1-5,9,30,31

5,6,
16,17

1-3,6,26,
27,30

18-20, 24,25
1,24-28
1,24-28

24,25
11-13,
24,25
6,24,

25
1-5,23,26,

27,30
12,13,
16-20,
18-20

7,8,16,22,
23,29

7,8,14,
15,21,22,

28,29

7-9, 23-26
8, 9, 25, 26
7-9, 12-14, 

17, 18
25, 26

2-4, 21, 
22, 31
23-26

7-9, 
23-26

4, 12-14, 
17, 18

15, 16, 21, 
22

25, 26
7-9,

 23-26
25, 26

3, 4, 8, 9, 
12-14

7-9, 23-26
1, 2, 25-29
1, 2, 25, 26, 

28, 29
1, 2, 23-26, 

28, 29
3, 4, 12, 13, 

14, 17
7-9, 23-26

7-9, 
12-14

-
1, 2, 25-29

7-14

1, 2, 7,25-29
3,4,

12-14
3,4,7-9,23-

16,31

15,16,21,22
21-24

12-14,21-24
21,22
7,8,

21,22
2-4,12,14,

21,22,30,31
1,2,23-

26,28,29
12-18

15,16

5, 6, 19, 
20, 27

Д О   У В А Г И   Г Р О М А Д Я Н !
Сьогодні, 29 травня, з 15 до 17 години у 

приміщенні прокуратури за адресою: смт 
Макарів, вул. Фрунзе, 22 буде проводи-
ти особистий прийом громадян заступник 
прокурора Київської області БАБЕНКО Во-
лодимир Іванович.

При зверненні на особистому прийо-
мі громадянам необхідно мати письмове 
звернення.

Р.БОНДАРЕНКО, 
прокурор району.

* * * * *

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С 

на заміщення вакантної посади 
головного бухгалтера

Професійні та кваліфікаційні вимоги до пре-
тендентів:

- вища   освіта   відповідно-професійного   спря-
мування   за   освітньо-кваліфікаційним рівнем;

- стаж роботи за фахом не менше 5-ти років; 
- знання комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 

подають на ім’я голови конкурсної комісії заяву 
про участь у конкурсі, особовий листок з обліку 
кадрів з відповідними додатками, копії документів 
про освіту та паспорта, відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового характеру щодо себе 
та членів сім’ї за 2008 рік.

Особи, документи яких відповідають встановле-
ним вимогам, складають іспит.

Заяви приймаються протягом місяця з 
дня опублікування оголошення за адресою: 
смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, селищна рада

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5-14-64.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
З 25 травня 2009 року за рішенням на-

родних депутатів України, які входять до 
Міжфракційного депутатського об’єднання 
"Контрабанді — СТОП" у Верховній Раді Укра-
їни, розпочала працювати безкоштовна теле-
фонна «гаряча» лінія - 8-800- 300-77-70.

За номером приймається інформація про 
протиправні та корупційні дії співробітників 
митниці, порушення митних правил, а також 
факти переміщення контрабанди на або з 
митної території України.

Всі дзвінки приймаються конфіденційно 
по всій території України.

ТЕЛ. 8-800-300 -77-70  ПРАЦЮЄ ЦІЛОДОБОВО.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ  БЕЗКОШТОВНИХ  
АВТОБУСНИХ  МАРШРУТІВ

У столиці Болгарії в кризовий для громадян країни 
час відкриті три нічні безкоштовні автобусні маршру-
ти. Вони поєднують "спальні" райони міста з центром, 
залізничними і автобусними вокзалами. Про це по-
відомив на прес-конференції заступник мера Софії 
Олександр Цвєтков.

Автобуси щогодини відправляються з міських мі-
крорайонів і їдуть по центральних проспектах міста. 
Всі витрати взяла на себе фірма "Столичний авто-
транспорт", яка здійснює пасажирські перевезення у 
Софії.

Безкоштовні маршрути діють  у болгарській столи-
ці з 1 травня. Експеримент з нічним транспортом три-
ватиме три місяці. Після цього мерія ухвалить рішення 
- зробити нічні перевезення постійними, сезонними 
або взагалі відмінити. Усе залежатиме від завантаже-
ності автобусів у нічний час.

ДУЖЕ  ВЧАСНИЙ  ЕКСПЕРИМЕНТ

ЗАГУБЛЕНИЙ акт №21 про передачу житлового бу-
динку з надвірними будівлями, який знаходиться в селі 
Борівка по вулиці Закарпатська, 18,  затверджений 
рішенням виконкому Макарівської районної ради за 
№63 від 30 липня 1991 року і виданий на ім’я КИРИ-
ЄНКО Галини Адамівни, вважати недійсним.

МІСЯЧНО-СОНЯЧНИЙ 
КАЛЕНДАР  

ГОРОДНИКА

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Украї-

но!”
9.00,18.55 Анонс передач.
9.10 Дiловий свiт.
9.25,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Батьки i дiти”.
10.25 Далi буде...
11.00,2.35 Життя триває...
11.50, 14.50, 17.50, 4.45 Ситу-

ацiя.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вини. 
12.25 Український вимiр.
13.05 Хай щастить.
13.55 Книга.ua.
15.35 Служба розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Щоденники зану-

рень”.
16.15 Iндиго.
16.50 Д/ф “Лондонськi штучки”.
18.25 Український вимiр.
19.00,2.05 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
22.05 Д/ф “Павло Вiрський - 

назавжди!”
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.35 Д/ф “Павло Вiрський - на-

завжди!”

3.20 Д/с “Щоденники зану-
рень”.

3.50 Д/ф “Лондонськi штучки”.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

22.30,2.20,5.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-

Гiллз”.
9.20 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
10.25,18.15 Т/с “Любов - не 

те, що здається”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.35 “Шiсть кадрiв”, 42 с”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-

Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20,21.20 Т/с “Життя, якого 

не було”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Шлюб за запо-

вiтом”.
23.00 “Проспорт”.
23.05,1.50 Т/с “Секс i мiсто”. 
23.50,3.40 Т/с “Капкан”. 
0.50,4.30 “Документ”.
2.50 “Проспорт”.
2.55 Т/с “Циганське серце”.

ІНТЕР
6.10 “Докопатися до правди”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.50 

Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Експерти”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Рiдке 

мило для рук.
13.10 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Садиба”.
15.00,21.30 Т/с “Передiл. Кров 

з молоком”.
16.00 Т/с “Захист проти”.
17.00 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
22.20 “Кремлiвськi аси”.
23.30 Х/ф “8 мм 2”. 
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Докопатися до правди”.
2.50 Служба Розшуку дiтей.
3.00 Т/с “Дiвчата-шпигунки”. 
3.40 Х/ф “8 мм 2”. 
5.20 “Знак якостi”.

ІСТV
6.00 Факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
9.05,17.35 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 3”.

11.00,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Герої 2”.
13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
15.00 Т/с “Розвiдники”.
16.35 Т/с “Гончi 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Розвiдники”.
21.55 Х/ф “Двiйник”.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.25 Т/с “Загубленi 2”.
1.30 “Грошовий дощ”.
3.00 Факти.
3.35 Т/с “Торчвуд”.
5.25 Т/с “Пригоди Меддiганiв”.

CТБ
5.00 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бизнес+”.
7.05,0.40 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Парасолька для на-

речених”.
10.50 “Зоряне життя. Зорянi 

оголення”.
11.50 “Фантастичнi iсторiї. Во-

рожiння”.
12.50 “Слiдство вели. 

Дiамантова квартира”.
13.50 Д/ф “Жнива на полi чу-

дес”.
14.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.

15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
19.10 “Моя правда. Лолiта”.
20.10 “Слiдство вели. Чудо-

висько з Невського”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.15 “Паралельний свiт”.
0.15 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,12.45,15.45 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Суперзiрка”.
10.45 Т/с “Кадетство”.
11.50,22.20 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 4”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду 

ключ знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,16.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги 5”.
15.25 Даєш, молодь!
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.

0.25 Репортер.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Щастя Емми”. 
2.30 “Ксена - принцеса воїн 5”.
3.10 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
3.15 Кузня бiдних.
3.45 Справа про возз`єднання.
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вi-

руючого”.
7.00 Х/ф “I знову Анiскiн”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00, 

2.25,5.10 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30,1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.45,16.55 Х/ф “Смерть пiд 

вiтрилом”.
15.20 Х/ф “Хлiб, золото, на-

ган”.
18.25 “Легенди бандитської 

Одеси”. Зрадник на 
прiзвисько “Полковник”.

19.25 Х/ф “Мисливець”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

четвер, 4 червня
Н Е Й М О В І Р Н О , 

А Л Е  ФА К Т

АМЕРИКАНКА
 НАРОДИЛА 

БЛИЗНЯТ  ВІД 
РІЗНИХ БАТЬКІВ

За дев’ять місяців до цьо-
го сталося майже немож-
ливе: Міа Вашингтон зава-
гітніла одночасно від свого 
громадянського чоловіка і 
від коханця. Зараз Джастіну 
і Джордану вже одинадцять 
місяців. 

Мати запідозрила недо-
бре, оскільки у синів були 
зовсім різні обличчя. Вона 
звернулася до клініки для 
аналізу ДНК і там встанови-
ли, що у дітей різні батьки. За 
словами спеціалістів, шанс 
народження близнят від різ-
них біологічних батьків - один 
на мільйон. 

Джеймс Харрісон, спів-
мешканець міс Вашингтон, 
погодився пробачити неві-
рну кохану і виховувати обох 
хлопчиків як власних синів. 
Хто є батьком другої дитини, 
не повідомляється.
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ПРИВАТНІ 

ОГОЛОШЕННЯ 

ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру (64,8 кв. м, 
індивідуальне опалення, усі зручності) на 
першому поверсі нового п’ятиповерхового 
будинку в селі Бишів. Телефон - 8-050-334-
33-93.

ПРОДАЮ піноблоки (600х300х200). Смт 
Макарів. Телефон - 8-067-407-55-59.

ПРОДАЮ ГАЗ-3307-самоскид, 1991 року 
випуску (кап. ремонт 80% готовності). 
Село Пашківка. Тел. 8-096-436-57-78.

ПРОДАЮ косарку до трактора у робочому 
стані. Село Бишів. Тел. 8-066-313-88-49.

ПРОДАЮ (б/у) дерев’яні вікна та двері, по-
ліетиленові та металеві бочки різних ємнос-
тей, а також ємність з краном на 1000 кубів. 
Макарів. Телефон - 5-17-28.

В І К Н А ,  Д В Е Р І  м е т а л о п л а с т и к о в і  з 
п ’ я т и к а м е р н о г о  п р о ф і л ю  « T R O C A L » 
( Н і м е ч ч и н а )  т а  Б Р О Н Ь О В А Н І  д в е р і . 

м .  Ж и т о м и р .  З Н И Ж К И  -  2 5 % . 
ТЕЛ.: 8-067-337-18-77, 8-063-397-10-87.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 
Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067-
173-92-92, 8-097-742-20-80.

ТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ:
в  а сортимент і ,  р і з но ї  форми  - 
в і д  виробника .

      (Є в наявності).
Д О С Т А В К А .  М О Н Т А Ж . 

Д Е М О Н Т А Ж .
ТЕЛЕФОНИ: 8-066-440-
60-65, 8-097-355-42-02.

РЕМОНТ КВАРТИР ТА БУДИНКІВ. 
БУДІВНИЦТВО  З  НУЛЯ.  ТЕЛ. 8-067-990-53-48.

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЛІВ. ТЕЛЕФОНИ:
8-095-721-32-30; 8-097-272-42-00.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ  ВІКНА,  ДВЕРІ 
«ALUPLAST»,  «TROCAL»  (М. ЖИТОМИР) — 

ЗАВОДСЬКЕ ВИГОТОВЛЕННЯ,  ПРОФЕСІЙНИЙ  
МОНТАЖ; ЖАЛЮЗІ,  РОЛЕТИ,  ПЛАСТИКОВІ  

ВІДКОСИ (ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ). 
Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 9 7 - 2 0 8 - 9 0 - 8 3 .

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН, 

ДВЕРЕЙ ТА БАЛКОНІВ.   Знижка до 20%. 
ВХІДНІ БРОНЕДВЕРІ.      ПП «Харчук» .
Виїзд на заміри, консультація - безкоштовно. 
ТЕЛ.: 8 (097) 461-96-17; 8 (095)-194-85-62.

Т О В  « А Р Б А Т Л Е Н Д »
 ДЕРЖАВНІ АКТИ НА ЗЕМЛЮ (НОВОГО ЗРАЗКА) - 

від 1500.00 грн. (всі види землевпорядних робіт);
  ВИНОС МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРУ - від 

100.00 грн. за точку. (повний комплекс геодезичних 
робіт)        смт. Макарів, вул. Фрунзе, 69-А.
Телефони: 8-044-227-23-25, 8-050-458-44-20,  

8-050-458-50-50.                     www.arbatland.kiev.ua

•
•

(Ліцензія серії АВ №368742 від 27.09.2007 р.).

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
З Е М Л Е В П О Р Я Д Н І  Т А  Т О П О Г РАФ О - Г Е О Д Е З И Ч Н І  Р О Б О Т И .

В И Г О Т О В Л Е Н Н Я  П Р О Е К Т Н О Ї  Т А  Т Е Х Н І Ч Н О Ї 
Д О К У М Е Н Т А Ц І Ї  -  В І Д  2 0 0 0  Г Р И В Е Н Ь .

Звертатися за адресою: смт Макарів, вул. Леніна, 59-Б. Телефони: 5-26-42, 8-096-211-22-22.
(Ліцензія серії АВ №388386 від 26.06.2008 року).

Т О В  “ Б Ю Р О  З Е М П Р О Е К Т ”

М .  Ж И ТО М И Р,  В У Л .  П Р О М И С Л О В А , 8 .

ПРОДАЄМО автомобіль ГАЗ-2411, 
1991 року випуску, стан - задовільний, 
бензин, газ-пропан. Ціна - 10 тис. грн. 

Торг. Те л е ф о н  8 - 0 5 0 - 3 3 2 - 3 5 - 1 7 .

ТОВ “ВКФ СПАЙК” ПРОПОНУЄ

Ц Е Г Л У
червону керамічну М-100.

М О Ж Л И В А  Д О С Т А В К А .
Адреса: м. Бершадь, вул. Пархоменка, 22.

Телефони: 8(050) 461-61-23, 
8(04352) 2-39-61,  8(050) 461-26-82, 
8(04352)2-22-37,  8(050) 461-42-73.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, 
броньовані двері, захисні ролети, авто-
матичні ворота, москітні сітки, жалюзі.
В и к о р и с т о в у є м о  в и с о к о я к і с н і  е к о л о -

г і ч н о  ч и с т і  п р о ф і л і  у к р а ї н с ь к о г о
т а  н і м е ц ь к о г о  в и р о б н и ц т в а .

ТЕЛ.: 8-067-409-48-99,  8-063-79999-69. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА  ЗІ СКЛАДУ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, 

ПЛИТИ, МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ, 

ПИЛОСОСИ, ПЛАЗМОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ ТА ІН.

Д О С ТА В К А  Б Е З К О Ш Т О В Н О . 
ТЕЛ.: 8-067-401-29-60, 8-044-233-98-89.

- Приватизація, переоформлення прав на 
землю, присвоєння кадастрових номерів;  

- Експертна оцінка майна: 
будинки, квартири, земельні ділянки, 

майнові комплекси, автомобілі;
- Землевпорядні та геодезичні роботи: 

визначення меж на місцевості, тощо;
- Консультація з питань нерухомості.

СМТ. МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23/7 
(ПАНСЬКИЙ ПАРК, БІЛЯ БТІ)

ТЕЛ. (067) 915-52-13; (044) 221-74-94.
(Ліцензія серії АВ №305396 від 26.02.2007р.)

ТОВ «ГЕО-СЕРВІС ПЛЮС»пропонує: 
- Виготовлення державних актів на земельні ділянки.
- Розробка проектів із землеустрою. 
- Виготовлення технічної документації із землеустрою 

для укладання договорів оренди на землю.
- Виконання топографо-геодезичних робіт.
- Експертна та нормативно-грошова оцінка земельних 

ділянок.  ВИКОНАННЯ РОБІТ У  СТИСЛІ  СТРОКИ.
Звертатись: Макарів, вул. Фрунзе, 23. 
Тел.: 5-31-88; 8 (068) 358-76-15; (044) 227-02-09.

Ліцензія Держаної служби геодезії картографії та кадастру, 
серія АВ № 430676; Ліцензія Державного Агентства земельних 
ресурсів України, серія АВ № 390593.     

КП КОР “МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА” 
повідомляє споживачів теплової енергії, 

які проживають у будинках селища Макарів по 
вул. Леніна №№ 65, 67, 68, 70, 72 та по вул. 
Кочубея №№ 22, 23, що 10 червня 2009 р. за-
кінчується термін дії договорів про надання 
послуг з опалення в частині надання послуг.

Для заключення нових зразків договорів та отри-
мання в подальшому послуг з опалення необхідно 
з’явитися в бухгалтерію підприємства "Макарівте-
пломережа” за адресою: вул. Гагаріна, №1. 

З собою мати:   паспорт;  документ, що підтвер-
джує право на пільги; документ, що підтверджує 
розмір площі та право власності; квитанції про 
сплату боргу за теплопостачання.

Адміністрація підприємства.

З А Г У Б Л Е Н И Й 
с т у д е н т с ь к и й 
квиток серії ТМ 
№ 0 4 9 0 5 4 6 8 , 
виданий Ко-
ростишівським 
п е д а г о г і ч н и м 
коледжем 1 
вересня 2006 
року на ім’я 
ОМЕЛЬЧЕНКО 
Ірини Павлів-
ни з Макаро-
ва, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯД №902383, виданий 1 
серпня 2007 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів райдержадміністрації за №010133000215 по Паш-
ківській сільській раді на ім’я РУСАК Марфи Терентіїв-
ни, вважати недійсним.

В І К Н А

 Ролети. Жалюзі. 
  Москитні сітки. 

Фасади.  Балкони.  
Секційні ворота.

 ЦІНА  -  ВІДПОВІДАЄ ЯКОСТІ.
 . . . б е з  з а й в и х  о б і ц я н о к

ТЕЛ. 8(095) 575-99-64, 
           8(097) 507-10-01.

КОМФОРТ 
 ТА ЗАТИШОК  ВАШОЇ ОСЕЛІ

ДП "МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

потрібен водій із власним автомобілем 
(пиріжок) для розвезення хлібобулоч-

них виробів по Макарову.
ТЕЛЕФОН  ДЛЯ  ДОВІДОК - 8-050-901-51-65.

Колектив редакції районної газети “Макарівські вісті” 
глибоко сумує з приводу смерті активного громад-
ського дописувача

СОКУРА Івана Кіндратовича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покій-
ного.

Районна організація Соціалістичної партії України гли-
боко сумує з приводу смерті члена організації

СОКУРА Івана Кіндратовича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покій-
ного.

Колектив стоматологічного відділення та зубопротез-
ної лабораторії Макарівської ЦРЛ висловлює глибокі 
співчуття зубному техніку Ральчук Інні Віталіївні з при-
воду тяжкого горя - смерті матері

КУЛАКОВСЬКОЇ Валентини Степанівни.

Адміністрація та профком Макарівської ЦРЛ гли-
боко сумують з приводу смерті колишнього лікаря-
педіатра 

НЕКРУТЕНКО Галини Григорівни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким по-
кійної.

Колективи комунальної установи “Макарівський ра-
йонний трудовий архів” та архівного відділу райдер-
жадміністрації висловлюють глибокі співчуття бух-
галтеру Мойсеєнко Надії Михайлівні з приводу тяжкої 
втрати - смерті матері 

МОЙСЕЄНКО Олени Миколаївни.

Н А Д А Ю  П О С Л У Г И 
АВТОБУСОМ НА РІЗНІ ЗАМОВЛЕННЯ.

 Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 9 6 - 7 5 1 - 9 9 - 1 9 .

Макарівська районна рада ветеранів із сумом по-
відомляє, що не стало в наших рядах

Миколи Антоновича ПАХНЕНКА. 
Активний воїн-антифашист, старанний трудівник 

пройшов достойний шлях у житті. За те його шану-
вали жителі Гавронщини. Тож хай добра пам’ ять про 
Миколу Антоновича завжди буде в наших серцях. 

Земля тобі пухом, славний радянський солдате!

Приватний підприємець 
надає послуги та консультації з 

ведення бухгалтерського обліку. 
Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 9 5 - 2 2 - 8 8 - 7 0 5 .

ВИГОТОВЛЯЄМО: металовироби та конструкції 
будь-якої складності (огорожі, ворота, перила, по-
ручні, козирки, оградки, грати віконні). Швидко 
та якісно. Доставка. Макарів, вул. Пушкіна, 3. 
Тел.: 5-25-75, 8-050-812-13-04, 8-098-876-05-90.

П О Т Р І Б Н І  Н А  Р О Б О Т У  з в а р ю в а л ь -
н и к и  т а  м а л я р  х у д о ж н ь о ї  к о в к и . 
Тел.: 8-067-968-18-84, 8-067-467-79-00.
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1 - 7  ЧЕ Р ВНЯ 

Жива легенда Закарпаття – 
перлина його багатої і розмаїтої 
природи. Це єдина область в 
Україні, де збереглися природні 
зарості цієї дивовижної квітки. 
Знаходиться долина за кілька кі-
лометрів від райцентру Хуст. На-
рцис став своєрідним символом 
цієї місцевості. Отож, коли буду-
вали тут нову турбазу, то вагання 
щодо назви не виникало: буде  
"Нарцис"...

Цвіте нарцис білим-білим, аж 
ніби холоднуватим цвітом. У цей 
період долина не тільки милує 
око, але й  п’янить ніжним аро-
матом.

Утім, ця місцина чарує і в інші 
весняні місяці: у березні, скажі-
мо, - підсніжниками, у квітні - ніж-
ними дзвониками білоцвіту. Та 
все ж цвіт нарцисів - неперевер-
шений... Важко сказати, у чому 
секрет принадності цієї квітки: у 
її благородній тендітності, ори-
гінальності чи неповторному 
п’янкому ароматі.

До речі, нарцис вузьколис-
тий, що зустрічається в гірських 
системах Альп, Балкан, Півден-
них і Східних Карпат, на теренах 
України, зберігся тільки на За-
карпатті.

Колись Долина нарцисів на-
лежала тутешньому колгоспові 
- одному з найбідніших у районі. 
Але, коли постало питання про 
передачу 300 гектарів земель 
Карпатському біосферному за-
повіднику, аби зберегти унікаль-
ний ботанічний об’єкт, селяни не 
вагалися. Отож 12 грудня 1979 
року Долину нарцисів було ого-
лошено заповідною територією 
і передано у відання згаданого 
біосферного заповідника. Зга-
дуючи цей факт, один із чесь-
ких журналістів відзначав: "Цей 
прецедент свідчить про те, що 
культура простих горян значно 
виросла". Справді, селяни  вчас-
но зрозуміли,  як важливо збе-
регти для нащадків цю унікальну 
пам’ятку природи.

З нарцисом пов’язано чимало 
легенд, традицій і звичаїв. Один 
із міфів сягає античних часів. З 
давньогрецької міфології дізна-
ємося, наприклад, що красеню 
Нарцису, сину річкового бога 
Кефіса і німфи Ліріопи, було на-
пророковано довге життя, але за 
умови, що він ніколи не побачить  
свого обличчя. Виріс Нарцис 
надзвичайно вродливим. Його 
кохання домагалося чимало жі-
нок, але юнак був байдужим до 
них. Відкинув і любов німфи Ехо, 
яка просто чахла від почуттів.

Зневажені Нарцисом та об-
ражені жінки поскаржилися боги-
ні правосуддя Немесіді. Одного 
разу, повертаючись із полювання, 
Нарцис побачив у воді своє від-

дзеркалення і закохався в нього. 
Так і вмер від любові до самого 
себе.  На місці його смерті вирос-
ла  приваблива біла квітка, краса 
якої була якоюсь холодною. І на-
звали її нарцисом.

У стародавньому Римі нарцис 
був символом перемоги, греки 
вважали його квіткою загиблих, 
китайці ставлять нарциси в бу-
динку на Новий рік замість ялин-
ки, англійці називають нарцис на-
ціональною квіткою, у Швейцарії 
влаштовують свята нарцисів...

А звідки вони на Закарпат-
ті?  На думку вчених,  ця рос-
лина є свідком льодовикового 
періоду. Зледеніння в Карпатах 
було типовим на північній пів-
кулі у четвертинному періоді. 
Виявлені види рослин, у т.ч. й 
вузьколисті нарциси, свідчать 
про те, що Мармароська котло-
вина була сховищем високогір-
ної рослинності в льодовиковий 
період. Отже, вважає професор 
В.Комендар, Долина нарцисів є 
залишком "гляціального рефугі-
ума", в якому ще у льодовикову 
епоху знайшли "притулок" висо-
когірні за походженням нарциси.

Врешті-решт льодовик від-
ступив, і дикі нарциси стали 
повертатися в гори. А кіреські 
(хустські) залишилися в долині і 
мало не поплатилися за це. 

Долина нарцисів цвіте до 
кінця травня. Відвідувати нарци-
сове поле стало модним серед 
молодожонів Хуста і навколишніх 
сіл. І всі норовлять зірвати бодай 
кілька квіток чи сфотографувати-
ся серед нарцисового буйноцвіт-
тя. Молода у білій фаті на килимі 
з весняних квітів - це красиво. 
Але такі "фотосесії" дорого об-
ходяться долині - витоптуються 

стежки, гинуть рослини. За кож-
ну зірвану квітку, правда, перед-
бачений штраф, але це не зупи-
няє поціновувачів краси. Тому й 
звужується щороку площа на-
рцисового поля.

Популяція нарцисів змен-
шується і внаслідок висихання 
грунту, вважають фахівці. Тут не-
обхідна допомога гідрологів. По-
трібні кошти й на інші невідкладні 
природоохоронні заходи.

Та чи не найбільшої шкоди 
кіреським нарцисам завдають 

туристи, які їдуть сюди зі всіх 
усюд. Цьогоріч їх особливо ба-
гато - вже понад 10 тисяч побу-
вало. І всі  намагаються відчути 
долину, як мовиться, зблизь-
ка: топчуться по квітах, а на 
пам’ять обов’язково зривають 
бодай одну квітку... Місцеві ді-
тлахи пропонують приїжджим 
цілі букети нарцисів, часто - з 
корінням-цибулинками. Сло-
вом, долина потребує серйоз-
ного захисту й охорони.

Професор Василь Комен-
дар запропонував програму, за 
котрою, як це є вже у деяких су-
сідніх країнах, можна було б спо-
рудити в урочищі Кіреші цілий 
туристичний комплекс. Тоді До-
лина нарцисів сама "заробляла" 
б на себе і "фінансувала" б свій 
захист та охорону.

До речі, нещодавно прочитав 
на одному з сайтів, що на про-
блеми Долини нарцисів зверну-
ли увагу німецькі доброчинці. Не 
знаю, знайомі вони з пропозиці-
ями В.Комендаря чи ні, але їхні 
наміри перегукуються з профе-
сорськими. 

                     Ярослав
 ЯДЛОВСЬКИЙ
(УКРІНФОРМ).

С В І Т  П Р И Р О Д И :  П Р Е К РАС Н И Й  І  Д И В О В И Ж Н И Й                          

І ЗНОВУ РОЗЦВІЛА ДОЛИНА НАРЦИСІВ… 

Днями Юрій Луценко отримав безліч вдячних те-
леграм від ветеранських організацій України, Росії і 
Білорусії. Жоден політик цих країн не зміг так ефек-
тивно нагадати Німеччині про Велику Перемогу 
1945 року!

До продавця підходить жінка і просить зважити 
згорток. Продавець:

- Тут рівно кіло двісті. А що у вас там?
- Два кілограми м’яса, які я купила у вас десять 

хвилин тому.

Блондиночка в зоопарку біля вольєра з зеброю.
- Скажіть, скільки коштує ця гламурна конячка?
- Пані, ця конячка не продається!
- Ов-ва?!? Чому ж тоді на неї нанесли штрих-

код?

З щоденника уважного американця:
8.00 - Запобіг теракту на робочому місці, пере-

різавши два підозрілих дрота.
8.05 - Чомусь не працюють ні клавіатура, ні мишка...

- Путівка в санаторій для моєї дружини обійшла-
ся дорого, але окупила себе.

- Що, дружина вилікувалася?
- Вона не повернулася.

Наше життя — як пішоходні переходи на україн-
ських дорогах. Біла смуга, чорна смуга, біла смуга, 
чорна смуга, біла смуга, бац — КамАЗ!

- Ти поглянь на нього, знову десь шлявся, весь в 
помаді... 

- Дура, ти ж моя коханка!

посміхніться

***

***

***

***

ОВЕН (21.03 - 20.04)
У колективi ваш авторитет за-

лишається незаперечним: не тiльки 
спiвробiтники, але i керiвництво 

постарається пiти вам назустрiч, створи-
ти сприятливi умови для роботи. В цьому 
випадку вам залишиться лише дiяти. З 
поверненням боргiв, якщо вони є, а також 
пiдтяганням хвостiв у справах краще не 
затягувати. Середа - хороший день для 
позбавлення вiд них. У четвер постарай-
теся бути уважнiші з документацiєю, щоб 
не допустити помилок. У п`ятницю будьте 
обережнi у висловах i постарайтеся змен-
шити витрати.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)
Здається, ще недавно ви не 

могли i подумати про такий зна-
чний перелiк робiт i такi повно-
важення. Щоб у такiй ситуацiї не 

бути  вичавленим лимоном, постарайтеся 
дотримуватися фiлософських поглядiв на 
те, що вiдбувається. У понедiлок налаштуй-
теся на якусь подiю, яка не пройде для вас 
непомiтно. В середу будьте обережнiшими 
- остерігайтеся iнтриг.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)
У вас гарний настрiй? Ви на-

солоджуєтеся життям, приємни-
ми знайомствами, спiлкуванням? 
Якщо це не про вас, значить, ви 

дуже багато трудитеся, треба відпочити. 
Успiх на роботi багато в чому залежить 
вiд вашої рiшучостi i органiзаторських 
здiбностей. У п`ятницю можлива непри-
ємна розмова з начальством. Не забувайте 
про домашнi справи, що накопичилися. Ба-
жано бiльше часу i уваги придiляти дiтям. У 
вихiднi поїздка в новi, неосвоєнi i незнайомi 
для вас мiсця збагатить враженнями i 
пiднiме настрiй.

РАК (22.06 - 23.07)
Тиждень може бути досить 

метушливим. Вiрогiдна перекруче-
на  інформацiя, яка надходить, - як 
з вашої вини, так i по злому намiру 

тих, з ким вам доведеться спiлкуватися. 
Настає час життєвих змiн, i вам необхiдно 
до них морально пiдготуватися. Це час, 
коли пора прощатися iз застарiлим - будь-
то речi або вiдносини. В кiнцi тижня успiх 
супроводжуватиме вас в починаннях, 
пов`язаних з кар`єрою. Не можна втрача-
ти дорогоцiнного часу: проявiть максимум 
працьовитостi. У понедiлок бажано за-
вершити справи. Вiвторок принесе з со-
бою деяке розчарування i ускладнення у 
вiдносинах з колегами. В недiлю добре по-
чати реалiзовувати плани i задуми.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Цей тиждень сприятиме вашiй 

дiловiй активностi, реалiзацiї нових 
iдей i планiв, якi бажано ще раз 

проаналiзувати, звернути увагу на недолiки 
i усунути їх. Не забудьте пiсля цього по-
чати втiлювати плани в життя. Вiрогiднi 
знайомства, зустрiчi, поїздки, нова 
iнформацiя. Постарайтеся зiбратися, без-
жально вiдкидайте непотрiбну iнформацiю. 
У понедiлок i суботу ви смiливо можете 
звернутися за  допомогою до друзiв. У 
вiвторок можуть порадувати цiкавi новини, 
а в середу - вдалi дiловi зустрiчi. П`ятниця 
-  хороша для поїздок i вiдряджень.

ДIВА (24.08 - 23.09)
Робота та робота, адже цей 

тиждень - час вашого розквiту. Ну 
що ж - доведеться витратити його 
на трудовi подвиги. Вас супрово-

джуватиме успiх у важливих знайомствах, 
зустрiчах i поїздках. Люди, що увiйшли до 
вашого життя на цьому тижнi, запропонують 
оригiнальнi iдеї i вiдкриють новi перспек-
тиви. Ваш авторитет помiтно змiцниться, 
що створить основу для позитивних змiн 
в службовому або суспiльному положеннi. 
Цей тиждень обiцяє бути на рiдкiсть 
плiдним i щедрим на приємнi сюрпризи. 
Використовуйте свою чарiвнiсть на користь 
справи. У понедiлок необхiдно вiдстояти 

свої iдеї. У вiвторок будьте уважнiшими до 
того, що говорите. Небувалий творчий по-
рив може охопити у п`ятницю - i у вас все 
блискуче вийде.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)
Час зменшити темпи. Заспо-

койтеся i хоч трохи вiдпочиньте 
вiд улюбленої роботи. Якщо 
можливо, вiзьмiть вiдпустку або 

декiлька днiв вiдгулiв. Напружена праця 
на цьому тижнi протипоказана. Якщо ж це 
неможливо, то постарайтеся хоча б ско-
ротити об`єм роботи в першiй половинi 
тижня. У понедiлок добиватися визнання 
правоти вашої думки безперспективно. 
Але вже починаючи з середи, ви зможе-
те з легкiстю вести переговори. Надійде 
багато корисної iнформацiї, будуть вдалi 
дiловi зустрiчi. Старi зв`язки продовжу-
ють розвиватися - вони ще принесуть 
хорошi плоди, хоча це вiдбудеться не на 
цьому тижнi.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11)
Ваша участь у подiях цього тиж-

ня може бути непомiтною, але буде 
дуже важливою. Вiд вас потрiбна 
вiдповiдальнiсть i здатнiсть трима-

ти ситуацiю пiд контролем. У професiйнiй 
сферi справи значно покращають, i значна 
роль у цьому належатиме партнерам або 
друзям. Вiвторок - вдалий день для поїз-
док i вiдряджень. Другої половини тижня 
варто  присвятити змiцненню стосунків  з 
родичами: сприятливi сiмейнi посиденьки, 
вирiшення домашнiх проблем.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)
Присвятiть понедiлок i вiвторок 

вiдпочинку i вiдновленню сил, уни-
кайте перевантажень на роботi, 
краще не починати нових справ. У 

четвер постарайтеся не пропустити важ-
ливої iнформацiї, яка сприятиме вашiй 
фiнансовiй стабiльностi. Тиждень сприят-
ливий перспективами у сферi професiйної 
дiяльностi. Пригадайте про своїх друзiв, 
зустрiч у середу дозволить повеселитися 
вiд душi i дізнатися багато цiкавого.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Заздалегідь  пiдготуйтеся 

до вихiдних, оскiльки вiрогiдна 
несподiвана ситуацiя, яка вiднiме 
у вас дорогоцiнний час. Можливi 

деякi ускладнення в дружнiх вiдносинах, 
постарайтеся вияснити непорозумiння, які 
з’являться. Протягом цього тижня бажано 
пригадати i вiдновити старi зв`язки i зна-
йомства, з якихось причин забутi. Середа i 
п`ятниця - найвдалiшi днi тижнi.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02)
На цьому тижнi вам перiодично 

здаватиметься, що все неможливе 
можливе, а ви потрапили в чудовий 
свiт свого дитинства. У понедiлок 

ви, швидше за все, виявитеся в потрiбний 
час в потрiбному мiсцi. На роботi постав-
теся уважно до своїх обов`язкiв.  У вихiднi 
вiдпочиньте вiд суєти i не вiдмовляйтеся 
вiд прагнення оточуючих вас небагато по-
балувати.

РИБИ (20.02 - 20.03)
Тиждень принесе творче 

натхнення: ви вiдчуєте прилив 
енергiї, практично всi задуми вда-
ватимуться. Необхiдно узятися за 

вирiшення назрiлих проблем. Понедiлок 
краще присвятити завершенню справ i 
пiдведенню пiдсумкiв. У вiвторок кон-
центруйтеся на головному, а другоряднi 
справи поки зачекають. Свою стрiмкiсть 
i войовничiсть краще притримати до 
четверга, хоча, на перший погляд, вона 
може додавати вам особливий шарм. У 
четвер, за можливістю, скоротiть робо-
чий день до мiнiмуму; iнтуїцiя пiдкаже, 
як краще закiнчити цей день, наповне-
ний мiстикою i вiдчуттям оновлення. 
Задумайтеся про новi досягнення i пла-
ни на майбутнє. У вихiднi постарайтеся 
вiдпочити вiд домашнiх турбот.


