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ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК УКРАЇНИ

СОЛОДКИЙ ЦУКОР 
ДО ГІРКОТИ

СИТУАЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ
Київське обласне територіальне відділення АМКУ 

31.07.2009 провело засідання „круглого столу” на тему: 
«Стан ринку цукру на Київщині», в якому взяли участь 
представники органів влади, керівники цукрових заводів, 
асоціації та реалізатори продукції. 

Були висловлені зауваження керівників цукрових за-
водів до органів влади. Зростання цін у цьому році ви-
робники  пояснюють подорожчанням газу, добрив, у той 
час як вартість цукру збільшилась у розмірі менш, ніж 
повинно бути за законом ринку. Підприємства, які рані-
ше працювали цілорічно, нині навіть у сезон переробки 
часом простоюють – через значне скорочення посівів цу-
крового буряку. Мова вже не йде про оновлення технічно-
го обладнання. Теперішній же курс валюти пропорційно 
піднімає й собівартість продукції. На сьогодні затрати на 
виробництво цукру є більшими, ніж за прибуток. 

Закінчення на 2 стор. 

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ПИТАННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН – 

НАЙПРОБЛЕМНІШІ
До райдержадміністрації за 6 місяців поточного року 

надійшло 263 звернення громадян, що на 157 менше, ніж 
за відповідний період 2008-го. Із загальної кількості заяв 
і скарг на особистому прийомі отримали 117, поштою на-
дійшло – 146; колективних одержали 17, що на 12 звер-
нень менше, ніж за відповідний період 2008 року; повтор-
них – 9. Причиною повторних звернень є невдоволення 
заявників попередньою відповіддю, яка надана їм згідно 
з чинним законодавством.

213 заяв та скарг надійшло безпосередньо до рай-
держадміністрації (на 69 менше в порівнянні зі звітним 
періодом минулого року), через вищестоящі органи та 
пресу - 50 (на 88 менше).

У розрізі населених пунктів району найбільше звер-
нень від мешканців сіл Гавронщина - 12 (1,52% від загаль-
ної кількості населення), Бишів - 11 (1,25%), Липівка - 10 
(0,92%), смт Макарів - 69 (0,65% від загальної кількості 
населення), з м. Києва за І півріччя надійшло 57. Зросла 
кількість звернень громадян з Червоної Слободи, Липів-
ки та Андріївки. Водночас з 5 населених пунктів району 
одержано менше заяв та скарг, ніж за відповідний період 
2008 року. 

Закінчення на 2 стор.

Минулої п’ятниці у кіно-
концертній залі «Ольвія» на-
родний депутат Верховної 
Ради України Валерій Писа-
ренко (фракція БЮТ) разом 
з головою районної ради Ми-
колою Вараницьким вручили 
двадцятьом дітям-сиротам 
путівки для відпочинку в Між-
народному дитячому центрі 
«Артек» та капітанські кар-
тузи. Запрошені прослуха-
ли пісні про “Артек”, з яких 
зрозуміли що там зможуть 
гарно відпочити, зустрітися з 
видатними письменниками, 
ученими, артистами, пізнати 
культуру різних народів світу, 
відвідати  античні міста, та-
ємничі печери й відчути себе 
щасливими.

– Вітаю з можливістю від-
відати «Артек», – звернувся 
Валерій Писаренко до дітей. 
– Ще на початку року в мене 
зародилась ідея допомогти 
вам гарно відпочити влітку. 
З проханням виділити кошти 
Макарівському, Фастівському та Бо-
родянському районам (за якими я 
закріплений) для придбання путівок 
в Міжнародний центр відпочинку 
«Артек» звернувся до Міністерства 
молоді та спорту України. Мою про-
позиція вирішили позитивно. Тож 

хочу побажати вам чудово відпочити 
біля моря, отримати безліч хороших 
вражень.

Микола Вараницький подякував 
народному депутату за підтримку 
та піклування про юнь нашого ра-
йону, допомогу втілення у життя 
дитячих мрій. Також побажав дітям 

гарно відпочити, знайти багато но-
вих друзів.

До Міжнародного центру відпо-
чинку «Артек» їх супроводжувала 
головний спеціаліст районної ради 
Олена Цимбалюк. Нині діти вже від-
почивають біля моря, ніжаться під ла-
гідними променями сонця. 

ГРАФІК
проведення „прямого телефонного зв’язку” з населенням області 

керівництвом Київської облдержадміністрації у другому півріччі 2009 року

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Прізвище, ім’я,
по батькові
Вакараш В.М.
Кондрук В.П.
Ковбасюк Ю.В.
Максименко В.М.
Косенко А.П.

серпень

18.08

26.08
14.08

вересень

15.09
07.09
03.09
23.09
11.09

жовтень

20.10
05.10
01.10
28.10
09.10

листопад

17.11
02.11
05.11
25.11
13.11

грудень

15.12
07.12
03.12
23.12
11.12

«Прямий телефонний зв’язок» проводиться у приймальні громадян облдерж-
адміністрації (каб. №36) з 14 до 16 години, Вакарашем В.М. та  Косенком А.П. - 
з 10.00  до 12.00.
        КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 286-84-11; 286-10-06.

А.КОСЕНКО,
заступник голови - керівник апарату адміністрації.

5 серпня перший заступник голови 
райдержадміністрації С.Грамушняк про-
вів нараду з приводу діяльності ТОВ „Ма-
карівська птахофабрика” та екологічної 
ситуації, яка склалася внаслідок роботи 
підприємства, і мінімізації шкідливого 
впливу на навколишнє середовище, в 
першу чергу на жителів смт Макарів, ко-
трі проживають на прилеглих до підпри-
ємства вулицях, а також про несанкціо-

новане збільшення поголів’я птиці.
Нарада відбулася за участю пред-

ставників громади, керівника товариства 
М.Гапієнка, Макарівського селищного 
голови Г.Здольника, заступника началь-
ника управління ветеринарної медицини 
у Макарівському районі Б.Чуйка, головно-
го санітарного державного лікаря району 
В.Тарасенка та інших.

10 серпня голова рай-
держадміністрації В.Горбик 
провів апаратну нараду з ке-
рівниками структурних під-
розділів райдержадміністра-
ції, на якій заслухано питання 
про хід жнив; оздоровлення 
дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклуван-
ня; підготовки закладів освіти 
до нового навчального року; 
про облаштування інфор-
маційних стендів висвітлен-
ня соціально-економічного 
розвитку району у 2009 році; 
про виплату заробітної пла-
ти працівникам бюджетних 
установ.

Цього ж дня В.Горбик за 
участю голови районної ради 
М.Вараницького провів апа-
ратну нараду з керівниками 
установ та організацій району. 
Було розглянуто матеріали пе-
ревірки працівниками район-
ної санітарно-епідеміологічної 
станції підприємств громад-
ського харчування у с. Вели-
кий Карашин та ТОВ „Мака-
рівська птахофабрика”; хід 
реконструкції доріг, стану без-
робіття та зайнятості населен-
ня; проведення громадського 
обговорення щодо тарифів 
за сплату послуг, які надає 
ВУЖКГ.

Під час зустрічі В.Горбика 
з Кодрянським селищним 
головою Т.Гапоненко та 
приватним підприємцем 
М.Буджиашвілі обговорено 
питання про завод з вироб-
ництва солодкої газованої 
води у селищі.

10 серпня голова ра-
йонної ради М.Вараницький 
зустрівся з Бишівським сіль-
ським головою А.Таранчуком 
та завідуючою дитячим сад-
ком С.Грибовською з приво-
ду реконструкції дошкільно-
го закладу.

Цього ж дня М. Вара-
ницький провів робочу зу-
стріч з директором Центру 
Інвестиційно-Інноваційних 
програм Національного Інсти-
туту стратегічних досліджень 
В.Підвисоцьким та заступ-
ником генерального дирек-
тора «Спецсервіс-Україна» 
В.Бурмою за участю заступ-
ника голови райдержадміні-
страції П.Левковського, На-
ливайківського сільського 
голови М.Радченко та Ново-
сілківського сільського голови 
Н.Кубай. Обговорено питання 
щодо вивчення соціально-
економічного розвитку на-
селених пунктів району та 

розроблення програм підви-
щення конкурентноспромож-
ності регіону до 2010, 2011, 
2015 років.

11 серпня  М. Вараниць-
кий зустрівся з радником міні-
стра України з питань надзви-
чайних ситуацій та у справах 
захисту населення від на-
слідків чорнобильської ката-
строфи, депутатом  райради 
В.Фроловим. Відбулася роз-
мова щодо ремонту шляхів 
для швидкого та безпечного 
проїзду спеціального тран-
спорту в разі виникнення у 
населених пунктах пожежі або 
надзвичайних ситуацій.

Цього ж дня відбулася робо-
ча зустріч М.Вараницького з Ко-
дрянським селищним головою 
Т.Гапоненко, з якою обговорено 
питання соціально-економічного 
розвитку селища та водопоста-
чання у Кодрі-Торф.

Голова районної ради 
М.Вараницький обговорив з 
директором ТОВ «Київське 
повітроплавальне товари-
ство», депутатом райради 
С.Скальком питання щодо 
сприяння у проведенні свят-
кування 86-ї річниці Макарів-
ського району. 

І ЗНОВУ ПРО ПТАХОФАБРИКУ...
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(Закінчення. Поч. на 1 
стор.).

Антимонопольний комі-
тет незадоволений ситуа-
цією, що склалася на ринку 
цукру. Місяць-півтора тому 
кілограм солодкого піску 
коштував у середньому 
5,5 гривень, то зараз у ма-
газинах і на базарах його 
продають уже майже за 7 
гривень, що економічно 
необґрунтовано.

Сьогодні активно пе-
ревіряються оптові тор-
говці цукром. І попередні 
результати показують, що 
найближчим часом може 
бути порушена справа за 
ознаками порушення кон-
курентного законодавства 
на цьому ринку, повідомив 
в.о. голови Антимонополь-
ного комітету Олександр 
Мельниченко. «Темпи 
зростання цін у роздрібно-
му продажу перевищили 
середні темпи зростання 
споживчих цін майже у 1,2 
раза. Антимонопольний 
комітет України, звичайно, 
з такою ситуацією змири-
тися не може. Тим більше, 
що ми не бачимо підстав 
для зростання вартості цу-
кру на оптовому ринку», - 
сказав він. 

Свої вимоги  до вироб-
ників цукру висловили і 
оптові реалізатори цукру. А 
саме, придбання цукрово-
го піску на теперішній час 
можливе тільки через по-
середників, які реалізують 
за ціною не менше ніж 5,8 
грн./кг. За наявною інфор-
мацією, підприємства за-
декларували ціни на цукор 
5,05 грн./кг. Окрім того, 

реалізатори висловили 
претензії відносно якості 
придбаного цукру. 

З метою недопущення 
соціальної напруги в регіо-
ні на ринку цукру Київське 
обласне  відділення АМКУ 
надало рекомендації учас-
никам ринку цукру вжити 
заходи щодо недопущення 
необґрунтованого піднят-
тя цін на цукор. У випадку 
виявлення органами Ан-
тимонопольного комітету 
України порушень з боку 
цукрових заводів, відді-
ленням негайно будуть 
вжиті заходи, передбачені 
чинним законодавством. 
«Ми і надалі ретельно від-
слідковуватимемо ситуа-
цію на ринку цукру і опера-
тивно вирішуватимемо всі 
питання, що входять до на-
шої компетенції, сумісни-
ми зусиллями ми зможемо 
цукор зробити солодшим», 
- підсумувала обговорення 
теми голова обласного те-
риторіального відділення 
АМКУ. Н. Доктаренко.

НЕ СИПТЕ СІЛЬ...
Ще шість-сім років 

тому цукровий буряк в 
Україні вирощували на 
площі понад мільйон гек-
тарів. Нинішньої весни (за 
даними Мінагрополітики) 
цією культурою зайнято 
всього 327,6 тис. га. Чим 
обернеться таке зменшен-
ня для українського спожи-
вача, реально стане відомо 
десь аж у грудні, коли буде 
зібрано урожай, почнеть-
ся виробництво солодкої 
продукції і можна буде точ-
ніше підрахувати цифру, на 

яку вийдуть заводи на фіні-
ші своєї роботи. Але дехто 
вже тепер починає сіяти 
паніку, настирливо поши-
рюючи чутки про неминучу 
загрозу “цукрового голо-
ду” та різкого подорожчан-
ня “білого золота”.

Останніми днями опто-
ві ціни на цукор на україн-
ському ринку справді поча-
ли зростати і подекуди вже 
перевищують 5 тис. грн. 
за тонну.  Але це аж ніяк 
не цьогорічна проблема, 
а вже усталена тенденція 
літніх місяців, коли йде ма-
сова заготівля й переробка 
фруктів і, природно, попит 
на солодку продукцію під-
вищується. Відповідно 
зростає бажання продав-
ців на цьому заробити. То-
рік наприкінці липня вони 
„роздмухали” ціну на неї 
аж до 8 грн. за кілограм. Та 
уряд вчасно розпорядився 
наповнити ринок дешевим 
цукром з державного про-
довольчого резерву. І в 
такий спосіб захистив спо-
живачів від здирників.

Вочевидь не вдасть-
ся їм заробити й тепер. З 
8 липня Кабінет Міністрів 
дозволив Аграрному фон-
ду продавати населенню 
цукор з держпродрезер-
ву. Перелік підприємств 
торгівлі, через які це здій-
снюватиметься, визначено 
відповідними місцевими 
органами виконавчої вла-
ди.

Як повідомив гене-
ральний директор Аграр-
ного фонду Володимир 
Іванишин, вже укладено 
договори на реалізацію 

12 тисяч тонн цукру. Від-
пускається він за ціною 
3 тис. 500 грн. за одну 
тонну. При цьому торго-
вельна надбавка до ціни 
реалізації цукру з дер-
жпродрезерву не пови-
нна перевищувати 15% 
оптово-відпускної ціни 
Аграрного фонду. І це не-
залежно від кількості по-
середників, які братимуть 
участь у його реалізації 
населенню.

Міністр аграрної полі-
тики Юрій Мельник уточ-
нив, що Аграрний фонд і 
Держкомрезерв мають у 
своєму розпорядженні 50 
тисяч тонн цукру. Тож у разі 
потреби інтервенції на ві-
тчизняний ринок можна 
буде збільшити і таким чи-
ном втримати ціни й уне-
можливити ажіотаж.

Зрештою, хоча площі 
під цукровим буряком на-
справді з кожним роком 
дедалі більше скорочу-
ються, Україна сповна за-
безпечує потребу в цукрі 
обсягами власного вироб-
ництва. Торік, наприклад, 
мали 1575 тис. тонн цукру. 
З урахуванням перехідних 
залишків - а це 938 тис. 
тонн - обсяг цукру для спо-
живання на внутрішньому 
ринку на маркетинговий 
рік (з 1 вересня 2008 р. 
по 1 вересня 2009 р.) ста-
новить понад 2579 тис. 
тонн (за потреби 1985 тис. 
тонн). Тож про дефіцит го-
ворити недоречно. Як і про 
нагальну потребу імпорту 
солодкої продукції.

Прес –служба КОТВ 
АМКУ.

СОЛОДКИЙ ЦУКОР ДО ГІРКОТИ

ЦИФРИ І ФАКТИ

БЕЗРОБІТТЯ, НА ЖАЛЬ, 
ЩЕ НА ПОДОЛАЛИ

Як повідомила директор Макарівського районного 
центру зайнятості В.Д.Халіманчук, станом на 1.08.09 р. 
зареєстровано 529 безробітних у районі. Нинішнього 
року спостерігається збільшення серед них кількість 
чоловіків (таке вперше за останні десять років) і від за-
гальної чисельності вони становлять 56 відсотків.

На одне робоче місце в районі претендує 10 безро-
бітних.

Для порівняння наведемо дані Державного комітету 
статистики: безробітним в Україні є вже майже кожен 
десятий мешканець, який належить до так званого ак-
тивного населення. У більшості областей за перше пів-
річчя 2009-го показник безробіття перевищив 10 від-
сотків. На даний час, скажімо, у Вінницькій області на 
одне вільне робоче місце претендують 22 безробітні, 
кількість яких складає більше як 11 відсотків населен-
ня; на Рівненщині –13 відсотків, на Чернігівщині й Тер-
нопільщині – 12, майже стільки ж відсотків населення 
без роботи у Сумській, Житомирській, Черкаській, Пол-
тавській областях. Тому не дивно, що люди хапаються 
за будь-яку пропозицію. У Вінниці у чергу на тимчасову 
роботу на кондитерську фабрику записувалися з тре-
тьої години ночі, про що оприлюднила газета «Голос 
України» (№145).

Інф. «М.в.».

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
За звітний період до райдержадміні-

страції звернулися 2 інваліди, 3 одинокі 
матері, 8 учасників Великої Вітчизняної ві-
йни, 3 учасника бойових дій, 4 багатодітні 
родини, 76 ветеранів праці, пенсіонерів, 9 
осіб, що постраждали від наслідків аварії 
на ЧАЕС.

Райдержадміністрація та органи міс-
цевого самоврядування постійно приділя-
ють увагу вирішенню обґрунтованих заяв і 
скарг, у першу чергу найменш соціально 
захищених категорій громадян, викорис-
тавши для цього всі наявні матеріальні та 
фінансові можливості. За звітний період 
з фонду премій і допомог райдержадмі-
ністрації виділено матеріальну допомогу 
громадянам району на суму 27450 грн.

За підсумками розгляду заяв та скарг 
за І півріччя 2009 року питання аграрної 
політики та земельних відносин залиша-
ються найбільш проблемними. Зокрема, 
щодо землекористування у сільській міс-
цевості порушувалося 108 разів, але це на 
79 звернень менше в порівнянні з відпо-
відним періодом минулого року. Актуаль-
ним воно є для мешканців смт Макарів, 
сіл Гавронщина, Бишів.

На другому місці за кількістю звернень 
є питання реформи економіки, політики 
цін, податків, які порушувалися 19 разів. 
На третьому – питання комунального гос-
подарства (17 разів). Їх кількість у порів-
нянні з відповідним періодом минулого 
року зменшилася на 10. Вагоме місце у 
зверненнях громадян займають житлові 
питання.

Стан роботи із зверненнями громадян 
і організація їх прийому розглядаються 
щопонеділка на апаратних нарадах, які 
проводить заступник голови адміністрації 
та двічі на місяць на розширених нарадах 
при голові райдержадміністрації за учас-
тю його заступників, керівників підрозді-
лів адміністрації. Також щокварталу на за-
сіданні колегії райдержадміністрації.

Проводиться заслуховування особис-
тих звітів керівників управлінь і відділів 
райдержадміністрації, сільських та се-

лищних голів про стан виконання вимог 
Закону України «Про звернення грома-
дян».

У прийомний день у райдержадмі-
ністрації працює прямий телефонний 
зв’язок з головою адміністрації, щоб гро-
мадяни мали можливість звернутись з тих 
чи інших питань до керівництва району.

Також не менше одного разу на місяць 
проводяться “Прямі телефонні зв’язки” із 
заступниками голови адміністрації та на-
чальниками управлінь, відділів та служб 
райдержадміністрації. За 6 місяців поточ-
ного року ним скористалося 22 громадян. 

Ефективною формою роботи є виїзні 
прийоми людей за місцем проживання 
головою адміністрації та його заступни-
ками згідно з графіком, затвердженим 
головою адміністрації, яких за І півріччя 
було 46. Більшість питань, порушених 
громадянами, вирішується на місці, в те-
лефонному режимі або даються відповід-
ні роз’яснення. Ті ж, які потребують більш 
детального вивчення, беруться на конт-
роль і вирішуються у встановлені законо-
давством терміни. 

З метою забезпечення гласності та від-
критості роботи органів виконавчої влади 
через районну газету “Макарівські вісті” 
та місцеву телерадіокомпанію “АВІС” на-
селенню доводимо матеріали щодо ор-
ганізації особистого прийому громадян 
керівниками облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, проведення виїзних 
прийомів, зміни в законодавстві України, 
матеріали нарад та колегій райдержадмі-
ністрації, розпорядження голови адміні-
страції.

Аналіз роботи із зверненнями грома-
дян за І півріччя 2009 року свідчить про 
необхідність посилення уваги управлінь, 
відділів інших структурних підрозділів 
райдержадміністрації до виконання ви-
мог Закону України “Про звернення гро-
мадян”, Указів Президента України з цих 
питань.

Наталія ГАЛУЗА,
головний спеціаліст юридичного 

відділу апарату адміністрації.

ПИТАННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН – 

НАЙПРОБЛЕМНІШІ
Михайлик Микиша час-

то ходив до сусіда через де-
кілька хат, щоб побачити, як 
же він буде качати мед. Дід 
Василь не підпускав його 
до себе, аби того бджоли 
не покусали. Хлопчик все 
одно підшукав у садку міс-
це і заховався 
так, щоб його 
дідусь не помі-
тив. Стривожені 
ним бджоли все 
ж таки покусали 
його обличчя. 
Тож перепало 
йому від матері, 
а загалом ще й 
від батька.

М и н а л и 
роки, але його 
мрія стати па-
січником не 
згасала. Юнак 
почав готувати-
ся до вступу у 
Чернятинський 
сільськогоспо-
дарський техні-
кум Вінницької 
області.

Швидко збіг 
час навчання. 
П р о п о н у в а л и 
юнаку роботу на рідній Ві-
нниччині, але він вибрав 
для себе Макарівський ра-
йон, зокрема, андріївський 
колгосп імені Леніна. Спо-
чатку було важко приви-
кати йому до вимогливого 
керівника. Однак вони по-
розумілися дуже швидко.

23 вулики було тоді у 
господарстві. За три роки 
напруженої праці уже мали 
сто бджолосімей, від яких 
взяли біля двох тонн меду. 
Андріївська пасіка стала 
найкращою у районі. За 
досвідом сюди їхали па-
січники з усіх кінців райо-
ну. Господарство продало 
бджолосім’ї комбікормово-

му заводу, Мотижинському, 
Липівському колгоспам. 
Слава про дбайливого па-
січника ширилася в окрузі. 
І вже наступного року за 
досвідом до нього при-
їхали колеги з Макарова, 
Калинівки, Гавронщини, 

Наливайківки, Колонщи-
ни, Фасової, а невдовзі 
Фастова, Переяслав-
Хмельницького…

Започаткували андрі-
ївські бджолярі районне 
змагання на базі своєї па-
сіки. Участь у ньому взяли 
багато бажаючих, зокрема, 
Кульбич з Борівки, Тиндик 
із Мотижина, Гордієнко та 
Кудименко з Бишева, Оль-
шаний з Пашківки та з ін-
ших господарств. Це були 
останні такі змагання па-
січників району.

– Довго я намагався 
утримувати пасіку госпо-
дарства, – каже Михайло 
Степанович, – але не спро-

мігся її зберегти. Як кажуть, 
один  у полі не воїн.

Вирішив він зайнятися 
власною пасікою. А вона у 
нього велика. Тож роботи 
біля неї чимало. Весною ви-
везти вулики аж до Канева, 
де дуже багато акації. Че-

рез певний 
час переїха-
ти на південь 
Київської об-
ласті, бо там 
н а с а д ж е н а 
липа. Після 
цього пере-
їжджає на 
гречку, а чет-
вертий раз – 
на соняшник 
і різнотрав’я. 
У серпні три-
ває підготов-
ка бджіл до 
зими і пови-
нна закінчи-
тися вона 15 
вересня.

До речі, 
його бджоли 
зимують на 
чистому вес-
няному меду. 
Вони стають 

здоровішими, сильнішими, 
краще розвиваються і біль-
ше тоді виробляють меду, 
що містить багато глюкози 
і фруктози, сахарози, дек-
стрину, азотисті речови-
ни, мінеральні солі, фер-
менти, вітаміни. Мед дуже 
цінний харчовий продукт, 
має лікувальні властивос-
ті, які застосовуються при 
захворюваннях шлунково-
кишкового тракту, нервової 
та серцево-судинної сис-
тем.

Іван КАРУН.
На знімку: Михайло 

Степанович Микиша на 
своїй пасіці в Андріївці.

 ОДНИМ АБЗАЦОМ 
Уряд планує ввести обов’язкове декларування за-

лишків цукру. У Кабміні вважають, що нововведення 
має перешкодити появі спекулятивної інформації про 
можливий дефіцит солодкого продукту. Як відзнача-
ють учасники ринку, плутанина з документами про на-
явність цукру вже призвела до різкого подорожчання 
цієї продукції: цукор залишався лише на папері, тоді як 
реальних його запасів у країні не було. Швидше за все, 
збиратиме необхідні дані спеціальний орган при Мін-
агрополітики, а механізм нагадуватиме декларування 
зерна. Начальник департаменту розвитку аграрного 
ринку міністерства Анатолій Розгон нагадав: така ідея 
виникла давно. Але питання частково вирішили вве-
денням ліцензування на оптову торгівлю цукром. Од-
нак цукор продається оптовикам і потім незрозуміло 
куди зникає.
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Спливуть ці два міся-
ці і розпочнеться офіцій-
на гонка претендентів 
за президентське кріс-
ло. Охочих бути главою 
держави багато, відлік 
пішов на другий деся-
ток. Серед них є такі, які 
лише хочуть похизува-
тися у цьому політично-
му «шоу». Бо як на мене, 
простого громадянина 
України, ця посада не 
так почесна, як відпо-
відальна. Особливо у 
нашій країні, коли низка 
нерозв’язаних еконо-
мічних, соціальних, по-
літичних проблем.

Тож я віддам свій го-
лос за того майбутньо-

го Президента, котрий 
здатний розв’язати ці 
проблеми.

Щоб пенсіонер, 
робітник, селянин не 
стогнав від непомірних 
комунальних послуг, які 
час від часу підвищу-
ються.

Щоб у них була на-
лежна пенсія і зарплата, 
не набагато менша, ніж 
у депутатів Верховної 
Ради, міністрів, праців-
ників президентської 
канцелярії. Бо не лише 
вони служать країні, а й 
хлібороб, токар, лікар, 
вчитель…

Щоб кожна людина 
була захищена зако-

ном, всі були рівні пе-
ред законом.

Щоб депутатів оби-
рали в мажоритарних 
округах, а не за партій-
ними списками вони 
проходили. Тоді менше 
буде там товстосумів, 
кумів, братів, коханок… 
Обирати, а не призна-
чити і голів адміністра-
цій.

Щоб майбутній Пре-
зидент навів порядок з 
розпаюванням землі.

Щоб здібні діти мо-
гли вчитися у вузах за 
держзамовленням, а 
отримавши диплом, 
мати перше робоче міс-
це за фахом.

Щоб наші люди у по-
шуках роботи не їхали 
за кордон, а в себе, в 
Україні, мали роботу з 
достойною оплатою.

Щоб не вимирав 
наш народ.

Щоб українська 
мова, якою говорили 
Тарас Шевченко, Леся 
Українка, Олесь Гончар, 
звучала на всіх теренах 
нашої країни.

Щоб Україна, яка 
за географічним роз-
ташуванням є центром 
Європи, стала центром 
Європи і культурного, і 
економічного розвитку.

В.ДОБРОВ.

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату ра-
йонної державної адміністрації 
створений для ведення персо-
ніфікованого обліку виборців, 
складання списків виборців для 
виборів Президента України, 
народних депутатів України, 
депутатів Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, депу-
татів місцевих рад, сільських, 
селищних, міських голів, для 
проведення всеукраїнських та 
місцевих референдумів. Осно-
вним завданням – є ведення 
Державного реєстру виборців, 
до якого вносяться відомості 
про громадян України, що ма-
ють право голосу і проживають 
на території села, селища, які 
входять до складу Макарівсько-
го району.

Постановою Центральної 
Виборчої Комісії від 18 травня 
2009 року №27 встановлено, 
що первинне уточнення пер-
сональних даних Державного 
реєстру виборців буде прово-
дитись у період з 1 червня по 15 
вересня 2009 року.

Проведення первинного 
уточнення персональних даних 
Реєстру включає такі етапи:

1) уточнення органами ве-
дення адресної підсистеми 
Реєстру (з 1 до 30 червня 2009 
року);

2) подання органам веден-
ня відомостей про виборців ке-
рівниками органів Міністерства 
внутрішніх справ України, Мініс-
терства юстиції України, Дер-
жавного департаменту України 
з питань виконання покарань, 
органів опіки та піклування, ор-
ганів охорони здоров’я, установ 
соціального захисту, спеціалізо-
ваних закладів, які здійснюють 
облік бездомних громадян, ди-
пломатичних представництв та 
консульських установ України, 
командирами військових частин 
(формувань), сільськими, се-
лищними, міськими головами (з 
1 до 15 червня 2009 року);

3) поновлення персональ-
них даних Реєстру на підставі 
поданих органам ведення відо-
мостей про виборців шляхом 
виконання відповідних дій з ве-
дення Реєстру (з 1 червня до 31 
липня 2009 року);

4) надсилання кожному ви-
борцю, включеному до Реєстру, 
іменного повідомлення про про-
ведення первинного уточнення 
персональних даних Реєстру (з 1 
до 31 серпня 2009 року);

5) уточнення персональних 
даних Реєстру за результатами 
розгляду звернень виборців, 
отриманих за наслідками над-
силання іменних повідомлень 
щодо уточнення персональних 
даних виборців, внесених до 
Реєстру (з 1 серпня до 15 ве-
ресня 2009 року);

6) усунення кратних вклю-
чень виборців до Реєстру (з 
15 червня до 15 вересня 2009 
року).

Відділом ведення Держав-
ного реєстру виборців про-
ведена робота по уточненню 
органами ведення адресної під-
системи Реєстру, опрацьовані 
подання Макарівського сектор 
громадянства і міграції реє-
страції фізичних осіб районно-
го відділу Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ 
України в Київській області, від-
ділу реєстрації актів цивільного 
стану Макарівського районного 
управління юстиції, поновленню 
персональних даних Реєстру на 
підставі поданих органам ве-
дення відомостей про виборців 
шляхом виконання відповідних 
дій з ведення Реєстру.

З 1 серпня 2009 року Цен-
тральна Виборча Комісія над-
силатиме кожному виборцю, 
включеному до Реєстру, іменне 
повідомлення про проведення 
первинного уточнення персо-
нальних даних Реєстру з ін-
формацією про права виборця 
щодо Реєстру та пропозицією 
перевірити свої персональні 
дані, усунути невідповідності та 
неточності в записі про себе, а 
також із роз’ясненням порядку 
звернення до органу ведення 
щодо усунення невідповіднос-
тей та неточностей.

Відділ ведення Держав-
ного реєстру виборців апа-
рату районної державної ад-
міністрації звертається до 
всіх жителів району з пропо-
зицією звернутися до відді-
лу та перевірити свої персо-
нальні дані.

Чекаємо вас за адресою: 
смт Макарів, вул. Фрунзе, 
30, кабінет №8 (приміщення 
районної державної адміні-
страції). 

Телефон для довідок 
5-24-71.

Олена БІЛЯНЧУК,
начальник відділу Дер-

жавного реєстру виборців 
райдержадміністрації.

Жнива – найвідпові-
дальніша пора тру-

дівників сільськогосподар-
ського виробництва. У них 
в цей період три основних 
роботи – косити, орати та 
сіяти. І те важливо, що з цими ро-
ботами не можна зволікати, бо, як 
кажуть працівники сільського гос-
подарства, серпневого дня зимо-
вим тижнем не заміниш. Це добре 
пам’ятають соснівські жниварі і чи-
мало докладали зусиль для того, 
щоб у найстисліші терміни зібрати 
за хорошої погоди усе збіжжя. Для 
цього використали всю наявну 
техніку в господарстві. Вона, хоча 
й старенька, але не підвела жни-
варів. Вони трудилися в міру своїх 
сил. Тож намолочено на 11 серпня 
всього 1233 тонни зернових. Зо-
крема, 673 тонни озимої пшениці 
з площі 220 гектарів. Тобто по 30,6  

центнера зерна з гектара.
Щедро вродив ни-

нішнього року на площі 
40 гектарів також ячмінь 
– на кожен гектар припа-
дає 31,7 центнера. Жита 
намолочено з 40 гекта-
рів 318 тонн, тобто 26,5 
центнера з гектара. Вівса 
зібрано 100 тонн з 40 гек-
тарів.

Приклад у продуктив-
ній праці задає комбайнер 
Леонід Іванович Марчук, 
який у свої 72 роки на-
молотив 347 тонн збіжжя, 
а водій Микола Микола-

йович Ступак перевіз його з поля 
на тік 456 тонн. Сумлінно потру-
дилися й інші члени збирального 
комплексу. Славно попрацювали 
й допоміжні служби. Зокрема, жі-
ночки, які готували жниварям двічі 
на день смачні обіди.

Із завершенням жнив, вас наші 
славні соснівські трудолюбиві хлі-
бороби.

На знімках: Катерина Олек-
сандрівна Юзкевич, яка 10 років 
доставляє у поле жниварям обіди; 
жниварі смакують стравами після 
плідної праці.

Іван КАРУН.

РОЗПОЧАЛАСЯ АКЦІЯ ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ: «ВІКТОР ЯНУКОВИЧ 

ПОЧУЄ КОЖНОГО»
- мета якої почути і втілити у конкретні справи 
думку громадськості, щоб не на словах, а ре-
ально поліпшити життя громадян.

Думки і пропозиції в рамках акції на адре-
су її лідера Віктора Януковича громадяни мо-
жуть відправляти на сайт Партії регіонів www.
partyofregions.org.ua у рубриці «Я почую кож-
ного».

Письмові пропозиції громадяни можуть по-
давати до громадської приймальні районної 
організації Партії регіонів, яка знаходиться за 
адресою: Макарів, вул. Б.Хмельницького, 7-А. 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ 
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ – ТО ВІДПОВІДАЛЬНО

ЩЕДРО ВРОДИЛИ НИВИ 
У  С О С Н І В Ц І

Ж Н И В А -  2 0 0 9 

Заступник начальника Укргідрометеоцентру Анатолій Проко-
пенко під час агрофоруму «Зерновий бізнес України» повідомив, 
що валовий збір зернових, зернобобових і круп’яних культур ни-
нішнього року в Україні становитиме близько 41,3 мільйона тонн 
(проти 53,2 млн. тонн у 2008-му). Причому в степовій зоні намо-
лотять 18 мільйонів тонн зерна (торік було 23,4 млн.), у лісостепу 
– теж 18 млн. (23,5 млн.), на Поліссі – 5,3 млн. тонн (6,3 млн.).

Формування врожаю в 2009 році, в принципі, проходило за 
нормальних умов, зазначив Анатолій Прокопенко. Однак посуха в 
квітні та на початку літа призвела до зниження врожайності зерно-
вих культур,

У країнах Європейського Союзу врожай зернових теж значно 
знизиться порівняно з рекордним торішнім – майже на 25 міль-
йонів тонн. Насамперед через значне зменшення в ЄС посівних 
площ під хлібними культурами.

За прогнозами Організації європейських зернових трейдерів, 
у поточному році врожай зернових у ЄС становитиме 285 мільйо-
нів 270 тисяч тонн.

Водночас ситуація не в усіх країнах однакова. Так, найбільший 
виробник зернових у ЄС – Франція – збере майже 69,8 млн. тонн 
(усього на 0,2% менше, ніж у попередньому році). Німецькі аграрії 
намолотять понад 47 млн. тонн (мінус 5,9%), польські – 26,8 млн. 
тонн (мінус 1,2%). В Італії також очікується відносно помірний не-
добір — на 5%: до майже 19 млн. тонн. А більш як четверта частина 
всіх втрат врожаю (6,6 млн. тонн), схоже, припадатиме на Іспанію. 
Там хлібний вал, за прогнозами, скоротиться на 28,5% – до 16,54 
млн. тонн. Також значне зменшення врожаю очікується у Великій 
Британії – на 10,2%, до 22 млн. тонн.

Єдина країна ЄС, де прогнозується незначне збільшення вро-
жаю, – Литва.

(З інформджерел).

У ГІДРОМЕТЕОЦЕНТРІ ПРОГНОЗУЮТЬ 
НЕДОБОРИ. МЕНШЕ БУДЕ НЕ ТІЛЬКИ В 

НАС, А Й В ОБ’ЄДНАНІЙ ЄВРОПІ
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Ісак Мазепа народився у 
селі Костобобер Новгород-
Сіверського повіту на Чер-
нігівщині. Він був другим си-
ном хлібороба з козацького 
роду Прохора Мазепи, в ро-
дині якого панували патрі-
архальні порядки. За це Ісак 
порівнював батька з “Тара-
сом Бульбою”, який у своє-
му господарстві та сім’ї все 
вирішував сам. Прохор Ма-
зепа мав особливу пошану 
“до науки”, тому віддав сина 
навчатися до Духовної шко-
ли в Новгород-Сіверський. 
Вчився Ісак Мазепа добре, 
тільки товариші дошкуляли 
причіпками до його “істо-
ричного” прізвища. Навчан-
ня продовжив у Духовній се-
мінарії в Чернігові, а з 1904 
року, коли вже було чути 
перші відгомони революції, 
- на факультеті природничих 
наук Санкт-Петербурзького 
університету. 

З перших днів у Пе-
тербурзі студент Мазепа, 

увійшовши до “Українсько-
го літературно-вокально-
музичного товариства”, 
з головою поринув у гро-
мадське життя. Вступив 
до УСДРП й швидко став 
одним з її лідерів. Тут доля 
звела його з українськи-
ми революціонерами, зо-
крема, М. Поршем та С. 
Петлюрою. Тоді ж зустрів 
свою майбутню дружину, 
студентку медичного жі-
ночого Інституту Наталію 
Сінгалевич, дочку свя-
щеника з Поділля, яка та-
кож належала до УСДРП. 
Одружилися студентами. 
У російській столиці на-
родилася перша дитина 
- Галина, в майбутньому 
відома малярка, яка зго-
дом мешкала у Венесуелі. 
Ставши в юності соціаліс-
том, Мазепа залишився 
ним на усе життя. 

9 квітня 1919 року Ма-
зепа був призначений мі-
ністром внутрішніх справ 
у новоствореному уря-
ді українського соціал-
демократа Б. Мартоса, але 
за кілька тижнів був зааре-
штований разом з іншими 
урядовцями під час спроби 
державного заколоту, вчи-
неного отаманом Оскілком 
у Рівному. Після поразки 
останнього усіх звільнили. 

Його прем’єрство при-
пало на особливо складний 
час.  До Києва вступили 
денікінці, і урядові уста-
нови УНР зосередилися у 
Кам’янці-Подільському. 

4 грудня 1919 року 
уряд Мазепи визнав не-
можливим далі утриму-
вати регулярний фронт і 
ухвалив рішення перейти 
до партизанських форм 
боротьби в тилу ворога. 
6 грудня того ж року час-
тини армії УНР під про-
водом М.Омеляновича-
Павленка та Ю.Тютюнника 
вирушили у “Зимовий по-
хід” в Україну в тили Чер-
воної та Добровольчої 
армій. Прем’єр Мазепа та 
частина уряду теж зали-
шилися по той бік фронту. 
Мазепа формально ще за-
лишався головою уряду, 
але вже не міг впливати на 
перебіг великої політики. 
В умовах функціонування 
“паралельного” право-
го уряду, сформовано-
го його заступником, 20 
травня 1920 року він за-
явив про відставку свого 
кабінету. 

Разом з відступаючою 
армією він перейшов за 
Збруч і з листопада 1920 
року оселився у Львові, 
де розпочав видавництво 

місячника “Соціалістична 
думка”. У 1922-му вийшла 
його праця “Більшовизм і 
окупація України”. Життя у 
Львові ставало все скрут-
нішим і в березні 23-го Ісак 
Мазепа переїхав до Праги. 

В еміграції працював 
бібліотекарем, викладачем 
Української господарської 
академії у Подєбрадах, 
однак не полишаючи по-
літичної активності. У 1936 
році йому запропонували 
чехословацьке громадян-
ство, без якого неможли-
во було отримати постійну 
роботу, але він відмовився, 
заявивши: “Що скажуть 
українці, коли довідають-
ся, що бувший прем’єр 
став громадянином іншої 
держави”. Під час німець-
кої окупації жив замкнено 
та ізольовано, працюючи 
над книгою “Підстави на-
шого відродження”.

У післявоєнні роки 
І.Мазепа на залишав по-
літичної діяльності, допо-
ки його не вразила тяжка 
хвороба.

І в  своєму приватному 
житті  він був праведни-
ком, не дбав про славу, не 
збирав багатства. Уникав, 
щоб про нього писали га-
зети у дні народження, 
не охоче давав для преси 
свої фотографії. Ніколи 
не нарікав на важкі обста-
вини, тихо переносив усі 
удари, яких не шкодувала 
йому доля.

Помер 18 березня 1952 
року в Аугсбурзі. 

Майбутній захисник 
принижених і знедолених 
народився 15 серпня 1819 
року в селі Сокиринцях, 
родовому маєтку Галага-
нів у Полтавській губер-
нії. Його предки, які лише 
на початку XVIII століття 
вийшли з лав козацької 
старшини отримали дво-
рянський титул. Дитин-
ство проходило в умовах, 
досить яскраво змальо-
ваних Гоголем у його опо-
віданнях про побут укра-
їнських “старосвітських 
поміщиків”. Зближення з 
відомим слов’янофілом 
Ф.В.Чижовим, стало воіс-
тину поворотним момен-
том у житті молодої люди-
ни. Строгий до себе та 
інших, широко освічений, 
що мав “невгамоване ба-
жання практичної діяль-
ності”, молодий ад’юнкт 
математики Петербурзь-
кого університету спра-
вив величезний вплив на 
свого вихованця і підго-
тував його до універси-
тету.  Юний Галаган вва-
жав себе зобов’язаним 
Чижову всім, у тому чис-
лі й дорогим для нього 
зближенням з кращими 
слов’янофілами - І.С. Ак-

саковим і Ю.Ф.Самаріним. 
Проте,  слов’янофільські 
зв’язки не заважали йому 
залишатися до кінця свого 
життя справжнім україно-
філом. 

Після закінчення уні-
верситету юнак поступив 
на службу до Чернігівської 
палати державного майна. 
За пропозицією її керівни-
ка, 1842 року почав вивча-
ти становище селян, які по-
страждали від неврожаю, 
і роздавав найбільш зне-
доленим допомогу хлібом 
і грошима. Це була його 
перша велика суспільна 
справа, що визначила всю 
подальшу діяльність.

Як земський і громад-
ський діяч Галаган багато 
зробив для розумового 
розвитку і матеріального 
добробуту народу. Він від-
крив у Прилуцькому повіті 
Сокиринецьке позикове 
товариство, оборотний ка-
пітал якого з пожертвува-
них ним початкових 3 тисяч 
рублів виріс до 100 тисяч. 
Григорій Павлович склав 
детальний план удоскона-
лень початкового навчан-
ня в Прилуцькому повіті, 
який був цілком прийнятий 
земством.  І завдяки цьому  

Прилуцький повіт за чис-
лом учнів займав у 70-х і 
80-х роках перше місце в 
губернії. Він пожертвував 
садибу в Дехтярях для Ре-
місничого училища, що іс-
нує і понині. Але його добрі 
справи лише починалися... 

У 1847 році Галаган 
одружився з багатою 
спадкоємицею Катериною 
Василівною Кочубей. Своє 
життя молодята почали в 
селі Сокиринці Прилуць-
кого повіту Полтавської гу-
бернії, де 15 липня 1853-го 
народився їхній єдиний син 
Павло. З  самого дитинства 
він розмовляв українською 
мовою, вдягав селянський 
одяг і грався з дворовими 
хлопчиками. Батьки праг-
нули прищепити синові 
інтерес до літератури, на-
родної творчості, точних 
наук. 

...Павло помер рапто-
во в 1869 році. Йому лише 
виповнилося шістнад-
цять років. У ті нестерпні 
для батьків дні Григорій 
Павлович писав одному 

з друзів: “У нещасті, що 
мене спіткало, не бачу я 
іншого порятунку або хоч 
би полегшення, як вико-
нати те, що представля-
ється мені обов’язком, 
що вказується моєю со-
вістю і любов’ю до покій-
ного. Справа моя має по-
лягати в продовженні на 
землі, доки призначено 
буде мені жити, того до-
бра, яке, без сумніву, ро-
бив би син мій. Хочу роз-
почати корисну справу, не 
відкладаючи, перш за все 
влаштувавши що-небудь 
міцне й нове у сфері сус-
пільної освіти. Мій син 
зупинився на шляху сво-
єї освіти з повним до 
неї завзяттям і з щирою 
любов’ю до ближнього; 
хай же інші, що потребу-
ють коштів, продовжу-
ють те, чого не судилося 
докінчити йому”. Цією 
справою стало відкриття 
середнього навчального 
закладу для хлопчиків 14-
16 років - Колегія Павла 
Галагана.

У некролозі на смерть 
Григорія Галагана у верес-
ні 1888 року газета “Кия-
нин” написала: “На при-
кладі створення Колегії 
ми бачимо, що може бути 
зроблено в нашому сус-
пільстві людиною високо-
го державного і соціально-
го стану, яка має у своєму 
розпорядженні великі ма-
теріальні кошти, раз вона 
одухотворена бажанням 
суспільного блага”.

ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

“ О Д У Х О Т В О Р Е Н И Й  Б А Ж А Н Н Я М 
С У С П І Л Ь Н О Г О  Б Л А Г А ”

Н Е  Д Б А В  П Р О  С Л А В У 
І  Н Е  З Б И Р А В  Б А Г А Т С Т В А

15 серпня - 190 років від дня народження Григорія Павловича Галагана (1819-1888), 
українського громадського і культурного діяча, мецената

16 серпня - 125 років від дня народження Ісака Прохоровича Мазепи (1884 -1952), 
українського державного діяча

Потребу живої справи, що згасла лише зі смер-
тю, він носив у самому собі. Важке родинне горе 
не паралізувало, а, навпаки, підсилило в цій не-
пересічній людині бажання служити суспільству й 
народові, і він, відгукуючись особистою працею, 
щедрими пожертвуваннями, сердечною участю на 
всілякі запити життя, як би поспішав створити гід-
ний пам’ятник собі й улюбленому синові, що рано 
пішов із життя...

Уявити  розвиток історичних подій в Україні на 
початку XX століття без цієї постаті складно. Його 
віра у перемогу Української Народної Республіки і 
тверда воля дали йому силу відстоювати до кінця її 
державність у Зимовому поході, що був здійснений 
як остання спроба врятувати незалежність...

Д О С Т У К АТ И С Я 
Д О  С Е Р Ц Я  Й  Д У Ш І

Зустріч, яка відбулась 5 серпня у відділі кримінально-
виконавчої інспекції, змусила задуматись над життям 
двадцяти вже досить дорослих чоловіків, котрі свого 
часу були впевнені в житті, але  згодом та впевненість 
кудись поділась – вчинили злочин, за який потрібно 
відповідати.

Кожен захід планую провести цікаво та змістовно, але 
в той день навіть тема була не визначена. Хотілось зайти 
в аудиторію, поглянути кожному в очі і зрозуміти – що  
турбує та чого очікують від мене сьогодні. На зустріч були 
запрошені волонтери та представники громадської ор-
ганізації «Центр культурного, духовного та ділового роз-
витку», які також прагнули  достукатись до серця, дотор-
кнутись до душі, допомогти в біді, виправивши саме ту 
помилку, яка зіштовхнула з вірного, чесного шляху. Вже 
під час знайомства була визначена тема для бесіди. Наші 
слухачі з різних сіл –  Мар’янівки,  Бишева, Ніжиловичів, 
Наливайківки, Н. Опачичів, Ситняків,  Козичанки, Грузь-
кого, Макарова–1, але об’єднувала їх одна колись скоєна 
помилка, яка підштовхнула піти всупереч закону, совісті 
та розуміння. 

Зустріч розпочалась з розповіді волонтера про його 
минуле життя, заподіяне лихо йому, близьким, рідним, 
знайомим. Це були реальні, але жахливі спогади, в яких 
були тюрьма, біль, голод та холод. Хвороба та смерть рід-
них людей, яким ти не в змозі допомогти, бо відбуваєш 
покарання за гратами. В приміщенні стояла дивна тиша, 
лише розповідь волонтера звучала як пророчі, засте-
режливі слова про те, що буде в майбутньому, якщо вже 
сьогодні не схаменутись, не стати на іншу дорогу, нехай 
важку, тернисту, але чесну, справедливу та цікаву. Навіть 
мене, людину законослухняну, глибоко в душі змусило за-
мислитись над сутністю життя. І здавалось, що присутні, 
зрозумівши свої помилки, вже зараз вийдуть та почнуть 
життя  спочатку.

Руслана ТКАЧУК, 
в. о. директора районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

УВАГА!  ФОТОКОНКУРС
Макарівська районна державна адміністрація оголо-

шує фотоконкурс «Молоде обличчя України», з метою 
якого є поліпшення підтримки та розвитку творчих зді-
бностей молоді в аспекті розвитку візуального мисте-
цтва та утвердження патріотизму молодого покоління.

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
1.  У фотоконкурсі бере участь молодь віком від 14 

до 28 років. Кількість фоторобіт, які  подаються учас-
никами, необмежена.

2. До конкурсу допускаються роботи всіх фотогра-
фічних жанрів (портрет, репортаж та ін.), за тематич-
ними рубриками:

- «Молодь і держава»;
- «Професія молодих»;
- «Талановита молодь України»;
- «Українське студентство»;
- «Дозвілля молоді»;
- «Вибір молоді – здоров’я»;
- « Всі різні – всі рівні»;
- «Нас єднає Україна».

3.  Надіслані на фотоконкурс фотороботи мають 
відображати реальні життєві ситуації. Зміст фотогра-
фії має донести до глядача реально існуючі в нашому 
повсякденному житті тенденції щодо розвитку молоді, 
її творчих успіхів та досягнень у розбудові держави, 
реалізації творчих задумів, формування активної жит-
тєвої позиції тощо.

Фотографії повинні бути зроблені в Україні.
Для участі у фотоконкурсі автор фоторобіт подає:
- заявку;
- довідку про творчі досягнення;
- фотороботи та власне фото (в тому числі і в елек-

тронному вигляді).
Приймаються фотографії розміром 50х50см, ес-

тетично оформлені ( у рамі зі склом), з підписом (на-
зва роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора, місце 
проживання, рік фотозйомки) та у електронному ви-
гляді ( роздільна здатність знімка має бути не менше 
300 пікселів/дюйм).

До конкурсу не допускаються роботи, які пропагу-
ють насильство, релігійну та етнічну ворожнечу, міс-
тять політичну рекламу.

Фотороботи подаються  до відділу у справах 
сім’ї та молоді районної державної адміністра-
ції до 21 серпня 2009 року за адресою: 

смт  Макарів, вул. Фрунзе,30, тел: 5-12-88.

РАДИКАЛЬНІ ЗАХОДИ

ЧИ  ДОЦІЛЬНЕ ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ 
КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ? 

Всеукраїнське громадське об’єднання “Комітет по 
боротьбі з організованою злочинністю та корупцією” 
ініціює введення комендантської години для неповно-
літніх для профілактики і зменшення дитячої злочин-
ності. Таке нововведення планується оформити у ви-
гляді закону, проект якого ВГО подасть для розгляду у 
Верховній Раді.Про це повідомив голова ВГО Олексій 
Косарєв. 

Комітет пропонує запровадити комендантську го-
дину для дітей до 16-років у зимовий період після 22-ої 
години, а у літній - після 23-ої години. Це дозволить за-
брати неповнолітніх з вулиці та інтернет-клубів у нічну 
годину і змусить батьків більш ретельно слідкувати за 
своїми дітьми. 

Порушники комендантської години будуть достав-
лятися у дитячу кімнату місцевих дільниць міліції, де 
вони чекатимуть на батьків. Якщо ж подібне повторю-
ватиметься надалі, то на батьків будуть накладатися 
штрафи. 
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Їх ім’я походить від ста-
роєврейського Маккабі, 
що в перекладі означає 
“молот”. Подвиг героїв 
Маккавеїв настільки впли-
нув на свідомість іудеїв, 
що це ім’я стало загальним 
- символом непохитної 
мужності і безстрашності. 
Існує навіть твердження, 
що Маккабі - абревіатура 
слів Тори, що в перекладі 
означає - “Хто подібний до 
Тебе, Всевишній”.

За стародавнім пере-
казом, у 166 році до Різд-
ва Христового в Іудеї жив 
священик і вчитель закону 
Єлезар, що славився свої-
ми мудрістю і благочестям. 
У ті часи країною правив 
жорстокий і підступний мо-
нарх Антіох IV Єпіфан, який 
люто ненавидів євреїв, 
силою зброї запроваджу-
вав у Єрусалимі і по всій 
Іудеї язичницькі звичаї. 
Аби принизити їх, він на-
казав встановити у центрі 
єрусалимського храму Бо-
жого статую Зевса Олім-
пійського, якому приноси-
лися язичницькі жертви. 
Так Антіох намагався зму-
сити іудеїв поклонятися 
язичеському божеству. Не 
витримавши тиску, багато 
з них відійшли від віри в Іс-
тинного Бога. Однак не та-
ким був священик Єлезар, 
який продовжував свято 
вірити у майбутнє пришес-
тя  Месії.

Вороги Всевишнього 
привели праведника до 
нечестивого царя Антіо-
ха Єпіфана і спробували 

змусити його відступити 
від віри, запропонувавши 
з’їсти свиняче м’ясо, що 
було суворо заборонено 
Законом. Єлезар пого-
дився ліпше померти му-
ченицькою смертю, аніж 
порушити Старозавітний 
Закон. Тоді ж були схоплені 
і семеро його учнів - брати 
Маккавеї - Авім, Антонін, 
Гурій, Єлеазар, Євсевон, 
Алім і Маркелл, і з ними їх 
мати Соломонія. Їх привели 
до царя і також намагалися 
змусити зрадити Богу. Але 
один із братів відповів за 
всіх: “Ми готові ліпше по-
мерти, аніж порушити За-
кон”. Цар наказав відріза-
ти йому язик, здерти з тіла 
шкіру і відсікти руки і ноги 
на очах у його братів і ма-
тері. Ще дихаючого хлопця 
кинули на величезну роз-
печену жаровню. 

Другий брат прийняв 
таку ж муку, вигукнувши 
при цьому: “Ти, мучитель, 
позбавляєш нас земного 
життя, але Цар світу во-
скресить нас, померлих за 
Його закони, заради жит-
тя вічного”. Третій, про-
стягнувши руки, які мали 
відрубати, промовив: “Від 
Бога я отримав їх, і за за-
кони Його не шкодую їх, і 
від Нього сподіваюся зно-
ву отримати їх”.

Мученицьку смерть 
прийняли ще троє братів 
Маккавеїв. А наймолодшо-
му мати Соломонія сказа-
ла: “Благаю тебе, дитя моє, 
поглянь на небо і землю та 
пізнай, що все створив Бог 

з нічого. Не страшися цьо-
го вбивці, будь гідним бра-
тів твоїх і прийми смерть, 
аби я з милості Божої зно-
ву здобула тебе з братами 
твоїми”. Мужньо пере-
живши мученицьку смерть 
власних дітей, свято вірую-
чи у їх майбутнє воскресін-
ня, померла і мати.

Подвиг братів Макка-
веїв сколихнув всю Іудею. 
У 165 році до н.е. спалах-
нуло повстання. Захища-
ючи віру і незалежність 
країни, особливо відзна-
чилися священик Матта-
фія і п’ятеро його синів, 
уродженці містечка Моді-
їн. Повстання очолив один 
із синів Маттафії Іуда, що 
вирізнявся особливою хо-
робрістю і мужністю. За ці 
риси, на згадку про свя-
тих мучеників, він був та-
кож названий Макавеєм. 
Іуда загинув героїчною 
смертю, надавши пере-
вагу смерті у бою перед 
ганьбою полону. 

Остаточно розгромив 
війська загарбників його 
брат Симон, очистивши від 
них Єрусалим і храм Гос-
подній. 

Звільнившись від 
грецько-сирійського іга, 
династія царів-Маккавеїв 
правила незалежною Іу-
деєю майже 150 років. 
На честь цієї перемоги та 
очищення храму Господ-
нього в іудаїзмі запрова-
джено восьмиденне свято 
Ханука, що мовою івриту 
означає “новосілля”.

 День пам’яті семи 
святих мучеників Макка-
веїв збігається з початком 
Успенського посту, що пе-
редує одному з найбільших 
православних свят - Успін-
ню Богородиці.

- Юрію Івановичу, наскільки 
дорогою буде ціна фіналу в Ки-
єві?

- Ціна одного місця на НСК 
“Олімпійський” набагато нижча, ніж 
на “Донбас Арені” чи, скажімо, на 
стадіоні у Варшаві, хоча останній є 
набагато простішим проектом. Вар-
шавська арена будується “в чисто-
му полі”: там немає інженерних ме-
реж, які потрібно виносити, немає 
крутих схилів гір - менше проблем 
зі зсувами, немає складної гідро-
геології. Проектувальники стадіону 
в Києві підійшли до ціноутворення 
дуже обдумано, ми не стали закла-
дати витрати на якісь надприродні 
речі, тому бюджет “Олімпійського” 
є оптимальним.

- За який час стадіон може 
заповнитись і за який евакуюва-
тись?

- Ми виходили з вимог УЄФА, 
згідно з якими заповнення трибун 
відбувається в межах години. Ева-
куація ж з трибун до першої зони 
безпеки має бути здійснена за 8 
хвилин. 

- Як це можна передбачити 
на стадії проектування?

- Наші німецькі колеги зробили 
спершу математичний розраху-
нок, а потім повторний - “симуля-
тивний”. Тобто через спеціальну 
комп’ютерну програму змоделю-
вали екстрену ситуацію: як за таких 
обставин будуть поводитись люди, 

як потоки глядачів прямуватимуть 
зі стадіону. Симулятор враховує 
фактор паніки і може змоделюва-
ти всі варіанти скупчення людей. 
На основі цих даних розроблялися 
евакуаційні маршрути та пропускна 
спроможність виходів, для чого до-
велося розширити деякі проходи, 
вдосконалити східці. Зі всієї тери-
торії стадіону людей зможуть ева-
куювати за 20-25 хвилин. 

- Чи передбачений окремий 
механізм евакуації для людей з 
обмеженими можливостями?

- Так. Для людей з обмеженими 
можливостями є окремі зручні ту-
алети та буфети. Для під’їзду буде 
встановлено спеціальні пандуси 
та ліфти, що дозволяють людям на 
візках навіть без супроводу діста-
тися на своє місце та у зворотному 
напрямку. 

- Яка система вимагає мак-
симальної уваги?

- Футбол - це гра на трав’яному 
полі. Тому особливо важливим є 
утримувати газон в ідеальному стані. 
Для цього необхідно дотримуватися 
чітких норм освітлення, поливу, дре-
нажу, обміну повітря. Ми довіряємо 
досвіду німецьких колег, для яких 
наш стадіон є не першим проектом. 

- Скільки буде на НСК табло 
та якого розміру?

- Традиційно, два екрани. Ко-
жен з них має площу 90 квадратних 
метрів. 

- Як глядачі будуть потрапля-
ти на трибуни?

- За вимогами УЄФА трибуни 
розподілені на чотири сектори. Три з 
них призначено для вболівальників і 
кожен має свою інфраструктуру (туа-
лети, пункти харчування, медичного 
обслуговування, міліцейські пости 
тощо). Донедавна з УЄФА було узго-
джено таку систему проходу вболі-
вальників: зона первинного контр-
олю - це прилеглі вулиці, де стюарди 
будуть здійснювати вибіркову пере-
вірку вболівальників. Зона другого 
контролю - це периметр стадіону, він 
обмежений, там є хвіртки, де пере-
віряють наявність квитків і водночас 
заборонених речей. Зона третього, 
останнього, контролю розміщена на 
кордоні трибун, тобто уздовж фаса-
ду стадіону. Там будуть турнікети, де 
перевірятимуть наявність квитка до 
конкретного сектора. Простір навко-
ло стадіону, між другою та третьою 
зонами контролю, буде вільним для 
всіх: люди зможуть вільно пересу-
ватися так, як це було раніше. Але 
є й другий варіант, за яким осно-
вна контрольна зона розташована 
уздовж периметру стадіону. 

- Чи можна буде дістатися до 
стадіону з метро “Печерська”?

- Так, безумовно. Передбачено  
входи та виходи з боку готелю “Ки-
ївська Русь” - там є коридор, який 
виходить на початок бульвару Лесі 
Українки. Попередньо погоджений 

з київською владою та з музеєм “Ки-
ївська фортеця” прохід через тери-
торію цього музею. І - традиційний 
вихід на Лабораторний провулок, 
який облаштують та розширять. 
Додатково передбачений прохід на 
вулицю Димитрова: раніше він уже 
існував, але не був облаштований 
та безпосередньо пов’язаний зі 
стадіоном через круті схили. Зараз 
ми запроектували об’їзну дорогу на 
другому рівні - вона і буде виходити 
на вулицю Димитрова. На цей вихід 
також розраховано заповнення та 
евакуація зі стадіону. Також з боку 
Димитрова на Черепановій горі за-
проектовано паркінги для преси та 
автобусів (пересувних телевізійних 
станцій).

- Як будуть співіснувати фут-
бол і легка атлетика після Євро-
2012?

- Після Євро-2012 буде обла-
штована повноцінна легкоатле-
тична доріжка - на одному рівні з 
полем, без перепадів, оснащена 
необхідними зливневими решітка-
ми, якісним синтетичним покрит-
тям. Будуть відновлені сектори для 
стрибків, штовхання. У певній зоні 
поля будуть проводитися змагання 
з метання спису. Це не зашкодить 
траві, адже сучасний газон - це ру-
лони, які розкладаються окремими 
секціями. Навіть якщо якась ділянка 
буде ушкодженою, не проблема її 
замінити. Буде зроблено все, щоби 
легка атлетика змогла “жити повно-
цінним спортивним життям”.

- Якими будуть акустичні мож-
ливості НСК “Олімпійський”?

- Мембрана, яка буде осно-
вним елементом накриття стадіону 
- з дуже доброго матеріалу. Це - не 
скло, не пластик, не метал, а “парус” 
- нормальний акустичний матеріал. 
Сучасна “Альянс-Арена” в Мюнхе-
ні спеціально була оснащена такою 

плівкою заради посилення акус-
тичного ефекту. Берлінський “брат” 
нашого “Олімпійського” теж має па-
русне накриття і звук там чудовий. 
Для накриття НСК навіть не потрібно 
використовувати акустичний мате-
ріал, так як це робиться на стадіонах 
з металевим накриттям. Для того, 
щоби напевно сказати які будуть по-
тужності звуку на стадіоні, необхідно 
зробити чіткі розрахунки - це зробить 
німецька компанія GMP. Особисто у 
мене не виникає сумнівів, що стадіон 
звучатиме якнайкраще.

- У чому інженерна родзинка 
НСК “Олімпійський”?

- Ми бачили багато моделей 
існуючих стадіонів і жоден з них не 
має такої несучої конструкції. Ми 
називаємо опори стадіону “ключка-
ми” (наче хокейні). Вони створюють 
“суворий стиль” і є унікальними ін-
женерними конструкціями. Стадіон 
виглядатиме дуже яскраво вночі 
завдяки системі підсвічування фа-
саду і покрівлі. Також у нас дуже 
оригінальне мембранне накриття, 
яке буде створювати відчуття, що 
ми сидимо на нашому старому до-
брому київському стадіоні. “Олім-
пійський” зберіг свою автентич-
ність, особливо це буде відчуватись 
на трибунах.

- Які особливості вигляду 
стадіону можуть здивувати вбо-
лівальників?

- Унікальне мембранне накрит-
тя створює можливість для цікавих 
оптичних рішень. На “стелю” можна 
буде проектувати відеозображення 
і ми думаємо така можливість буде 
використана під час фінальної це-
ремонії або інших святкових подій. 
Скляний фасад буде “грати” у світ-
лових променях. 

Інформаційний центр
“Україна-2012”.

Юрій СЕРЬОГІН: “ОЛІМПІЙСЬКИЙ” ЗБЕРІГ СВОЮ АВТЕНТИЧНІСТЬ
Юрій Іванович свого часу був спортсменом: він - майстер спорту зі стриб-

ків у воду. Дипломною роботою Серьогіна був проект “Олімпійського” басейну 
в Києві. Згодом випускник Національного університету “Львівська політехніка” 
почав працювати у Києві. Спочатку - у київському “Гіпрограді” (тепер “Діпро-
міст - державний інститут проектування міст) - у майстерні спортивних споруд, 
а згодом - у “Курорт-проекті”. 1991 року архітектор розпочав власну справу. За 
розробку проекту “Дніпро Арени” отримав з рук Президента України нагороду і 
звання заслуженого архітектора. 

ЄВРО-2012

СТАРОЗАВІТНІ МУЧЕНИКИ, 
ЯКІ СТАЛИ ПРИКЛАДОМ ДЛЯ ХРИСТИЯН

С ь о г о д н і  –  Д е н ь  с в я т и х   М а к к а в е ї в

Хоча Маккавеї жили задовго до Христа, Право-
славною церквою вони шануються особливо за не-
похитну віру і мужність, з якою святі мученики пе-
ренесли всі нелюдські страждання, що випали на їх 
долю, заради Великого Бога.

ПРИЙШОВ 
СПАС – ПІШЛО 
ЛІТО ВІД НАС

1 9  С Е Р П Н Я  -  П Р Е О Б РА Ж Е Н Н Я  Г О С П О Д Н Є

Другий (Великий) Спас, Преобра-
ження Господнє (19 серпня). Одне 

з найбільших хліборобських свят. Його ще 
називали святом урожаю. 

Кожен селянин вважав за святий 
обов’язок віднести до церкви на посвяту 
овочі, фрукти, гриби, мед у стільниках, об-
жинкові вінки чи жмут колосся жита й пше-
ниці, хліб – щедрі дарунки природи. 

Майже всі жінки, у яких померли діти, 
не вживали до Спаса яблук. Існує повір’я, 
що в цей день мати Божа роздає діткам 
на тому світі золоті яблука, а ті, чиї батьки 

порушили обітницю, стоять збоку і пла-
чуть, на що мати Божа відповідає: “Твоє 
яблуко свиня з’їла”. Повернувшися з 
церкви, родина, звичайно, врочисто сі-
дала за стіл і розговлялася: їли яблука 
з медом і запивали виноградним або 
яблуневим вином, – «щоб садовина ро-
дила». 

Перед Спасом є два тижні посту – 
«спасівка». Існує легенда, що спасів-
ка – це є продовження Великого по-
сту. Бог призначив для Великого посту 
дев’ять тижнів, а святі отці почали про-
сити Бога, щоб щось із тим зробив, бо 
для людей затяжко витримати такий 
довгий піст. Тоді Бог розділив той піст 
на дві частини: сім тижнів весною пе-
ред Великоднем і два тижні в кінці літа 
перед Спасом. Ось чому за народним 
віруванням у спасівку треба так само 
постити, як і у Великий піст.

Селяни до Спаса намагалися зі-
брати всі зернові. Знахарки востаннє 

заготовляли лікарські трави. “Діва Марія, 
– казали з цього приводу, – це зілля сіяла, 
а Спас поливав – нам на поміч давав”. Гу-
цули остерігалися запалювати й виносити 
на вулицю вогонь, а закарпатці – навіть 
позичати його.

Спаса – це день поминання мертвих 
родичів; за народною міфологією, це 
третій виступ мерців на світ у весняно-
літньому сезоні: мерці з’являються на 
Страсний Четвер, на Зелені Свята і на 
Спаса.

Н А Р О Д Н І   П Р И К А З К И
З Першого Спасу - холодні роси.
Прийшов Спас - бери рукавиці про запас.
Спас - усьому час.
До Спаса та й рукавиці до паса.
Прийшов Спас - пішло літо від нас.
Перший Спас час припас, Петро і Павел - два 

прибавив, Ілля-пророк - три приволок.
Як прийде Спас , то комарам урветься бас, а 

як прийде Пречиста - забере їх нечиста.
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

Понеділок, 17 серпня

Вівторок, 18 серпня

Середа, 19 серпня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.20,15.10,19.30,21.15 

Дiловий свiт.
9.15,13.00,15.20,19.50 Погода.
9.20 М/с “Клiффорд”.
9.50 Експерти дозвiлля.
10.20 Вихiднi по-українськи.
11.00 Життя триває... Дайджест.
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.10,14.50,18.45,20.50 

Ситуацiя.
12.30,19.00 Український вимiр.
13.05,14.40 Служба розшуку 

дiтей.
13.15 Кiно.ua.
13.45 Стильна штучка.
14.10 Телевiзiйний журнал 

“Околиця”.
15.00,21.00 Новини.
15.25 М/с “Маттiмео. Iсторiя 

Редволла”.
15.50 Т/с “У серцi океану”.
16.20 Iндиго.
16.50 Вiкно в Америку.
17.15 Д/ф “Вiльне козацтво”.
18.10 Д/ф “Українська мрiя”.
18.55 Анонс передач.
19.40,21.35 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.

21.50 Д/ф “Портрет у часi”.
22.25 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Фiльм фестивалю Покров 

“Братiя”.
0.15 Iнтерактивний проект 

“Острiв скарбiв”.
1.20,3.40 Служба розшуку дiтей.
1.30 Х/ф “Кето i Коте”.
3.00 Д/ф “Портрет у часi”.
3.30,5.50 Ситуацiя.
3.50 Олiмпiйський лiтопис не-

залежної України. Фiльм 7. 
Турин-2006.

УТ-2
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають 

на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 “Караоке на майданi”.
9.20 Фiльм-казка “Червона 

Шапочка”.
11.20 Т/с “Широка рiка”.
12.25 “Шiсть кадрiв”.
12.35 Х/ф “Тiльки ти”.
15.00 Х/ф “Це не я, це вiн”.
17.00,19.30 “ТСН”.

17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Дiльнична”.
21.15 Х/ф “Рецепт чаклунки”.
23.20 Х/ф “Пропущений дзвiнок”.
1.35 Х/ф “Карамель”.
3.10 Х/ф “Цирк”.
4.40 Т/с “Циганське серце”.
5.20 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 “Пропуск в Європу з 

Самантою Браун”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 “Позаочi”.
10.10,20.30 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
12.00,17.05 Новини.
12.10 “Охоронець для зiрки”.
13.10 Х/ф “Я - охоронець 4. 

Помилка в програмi”.
17.20 “Чекай на мене”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 5”.
23.30 “Фантастичнi iсторiї. Фор-

мула щастя. Магiя для всiх”.
0.30 “Таємничi мумiї Китаю”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.

2.10 Т/с “Пiтбуль”.
2.55 “Картата потата”.
3.30 “Знак якостi”.
4.50 “Ключовий момент”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00,11.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,1.10 

Спорт.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
9.05 Х/ф “Рататуй”.
11.50 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Втеча з в`язницi 3”.
14.10 Х/ф “Невезучi”.
16.30 Т/с “Полювання на 

асфальтi”.
17.30,22.00 Т/с “Агент 

нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
21.05 Т/с “Сармат”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Т/с “Блейд”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Х/ф “Полтергейст”.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “50 тисяч срiбних”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Фабрика щастя”.
10.55 “Моя правда. Бешкетник 

Баширов”.
11.55 “Росiйськi сенсацiї. Убити 

вождя”.
12.50 “Слiдство вели. Дiвчина-кат”.
13.50 Д/ф “Мальтiйська по-

лонянка”.
14.15 Д/ф “Страта перед 

об`єктивом”.
14.55 Т/с “Кулагiн i партнери”.
16.00 “Моя правда. Шура”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. Остан-

ня роль Вiри Холодної”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. 

Казеннi дiти”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї. При-

кмети i даремновiрства”.

0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала вбивство”.
1.40 Х/ф “Прощальна гастроль 

“Артиста”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.25 Т/с “Петя Чудовий”.
6.10,12.15 Т/с “Солдати”.
6.55 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
7.35 Т/с “Крок за кроком”.
8.00 Т/с “Триматися до кiнця”.
8.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
9.00 Х/ф “Мiж небом i землею”.
10.55,19.20 Т/с “Кадетство”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.20,16.55 Teen Time.
14.25 Т/с “Крок за кроком”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10,0.45 Спортрепортер.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.50 Т/с “Загубленi 5”.
23.30 Камедi-клаб.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Вбивця”.
2.45 Студiя Зона ночi. Культура.

2.50 О. Довженко. Думки пiсля 
життя.

3.10 Кубло.
3.25 Студiя Зона ночi.
3.30 Невiдома Україна.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.
4.30 Українцi. Надiя.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Росiйський рахунок”.
8.35 “Легальний дохiд”.
8.45 “Правда життя”. Народнi 

месники.
9.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.10 Т/с “Закон i порядок”.
11.05 Т/с “Бандитський Петер-

бург 2”.
13.20 Х/ф “Бджоли-вбивцi”.
15.25 Х/ф “Посейдон” поспiшає 

на допомогу”.
16.55 Х/ф “Сiль землi”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.20 Свiдок”.
19.25 Х/ф “Блукаюча куля”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Блукаюча куля”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.20,15.10,19.30,21.15 

Дiловий свiт.
9.15,15.20,19.45,21.50,22.45 

Погода.
9.20 “Попередження” з 

М.Вереснем.
10.05 Автоакадемiя.
10.35,1.20 Служба розшуку 

дiтей.
11.00 Життя триває... Дайджест.
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.10,18.45,20.50 Ситуацiя.
12.30,19.00 Український вимiр.
13.00 Тетяна Цимбал представ-

ляє: “Лiнiя долi”.
13.30 Здоров`я.
14.25 М/с “Клiффорд”.
15.00,21.00 Новини.
15.25 М/с “Маттiмео. Iсторiя 

Редволла”.
15.50 Т/с “У серцi океану”.
16.20 Iндиго.
16.50 Д/ф “Сандармох”.
17.40 Д/ф “Операцiя “Тютюн”.
18.55 Анонс передач.
19.40,21.35 Свiт спорту.
19.50 Д/ф “Моя Луара”.
22.00 Громадська варта.
22.20 Право на захист.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 Iнтерактивний проект 

“Острiв скарбiв”.
1.30 Т/с “Царiвна”.
2.45,3.45,5.50 Ситуацiя.
3.00 Служба розшуку дiтей.
3.10 Громадська варта.
3.25 Право на захист.
3.50 Т/с “Дякую, з дiтьми усе 

гаразд”.
5.25 Життя триває... Дайджест.

УТ-2
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають 

на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Дiльнична”.
10.20 Т/с “Широка рiка”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-

Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись врод-

лива”.

17.00,19.30,3.05 “ТСН”.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Дiльнична”.
21.15 Х/ф “Агенство “Мрiя”.
23.05 Х/ф “Пропущений 

дзвiнок 2”.
1.15 Х/ф “Пропущений дзвiнок”.
3.50 Т/с “Циганське серце”.
4.40 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
5.25 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 “Пропуск в Європу з 

Самантою Браун”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї 

Ганни”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Сирнi 

плавленi продукти.
13.00 Т/с “Невiдкладна допо-

мога”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Афганська примара”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї 

Ганни”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 5”.
23.30 “Смерть пiд водою. 

Пастка для дайвера”.
0.30 “Пiрамiди смертi”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.10 Т/с “Пiтбуль”.
3.00 “Знак якостi”.
3.40 “Судовi справи”.
4.20 “Ключовий момент”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00,11.05 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,1.15 

Спорт.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
9.05 Т/с “Полювання на 

асфальтi”.
10.05 Т/с “Захист Красiна”.
12.30 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Втеча з в`язницi 3”.
14.05,19.55 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
15.15,21.05 Т/с “Сармат”.
16.35  “Полювання на асфальтi”.

17.35,22.00 Т/с “Агент 
нацiональної безпеки”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.25,23.10 Надзвичайнi 

новини.
0.00 Т/с “Блейд”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Х/ф “Болотяний бiс”.
2.55 Факти.
3.25 Т/с “Герої”.
4.10 Х/ф “Бiгун”.
5.40 Т/с “Мене звуть Ерл 3”.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Мальтiйська по-

лонянка”.
6.50,8.00 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00,1.05 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.30 Х/ф “Садiвник”.
10.45 “Росiйськi сенсацiї. 

Казеннi дiти”.
11.40 “Фантастичнi iсторiї. При-

кмети i даремновiрства”.
12.40 “Битва екстрасенсiв”.
13.45 Д/ф “50 тисяч срiбних”.
14.10 Д/ф “Карабас”.
14.50 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
16.00 “Моя правда. Сергiй 

Пенкiн”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10,22.20 Т/с “Доктор Хаус”.

19.15 “Правила життя. Хвороби 
21 столiття”.

20.15 “Росiйськi сенсацiї. Убити 
вождя”.

21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
23.20 “Нез`ясовно, але факт”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
1.55 Х/ф “Золото”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.25 Т/с “Петя Чудовий”.
6.10,12.20 Т/с “Солдати”.
6.55,7.35 Т/с “Крок за кроком”.
8.00,8.35 Т/с “Триматися до 

кiнця”.
9.00 Х/ф “Ласкаво просимо в 

Музпорт”.
11.05,19.20 Т/с “Кадетство”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.20,16.55 Teen Time.
14.25 Т/с “Крок за кроком”.
15.25 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10,0.45 Спортрепортер.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.50 Т/с “Загубленi 5”.
23.35 Камедi-клаб.
0.55 Х/ф “Де живуть мрiї”. 

2.45 Студiя Зона ночi. Культура.
2.50 Таємницi української 

нацiональної кухнi.
3.05 Зачароване колесо життя.
3.15 Студiя Зона ночi.
3.20 Невiдома Україна.
4.15 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
4.20 Українцi. Кохання.
5.20 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Посейдон” поспiшає 

на допомогу”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.45 Х/ф “Сiль землi”.
15.15 Х/ф “Рись повертається”.
16.50 Х/ф “Сiль землi”.
18.25 “Речовий доказ”. Кривава 

земля.
19.25 Х/ф “Мiшень”.
21.30,0.00,2.10,5.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Мiшень”.
2.35 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.20,15.10,19.30,21.15 

Дiловий свiт.
9.15,15.20,19.45,21.50,22.35 

Погода.
9.25 М/с “Клiффорд”.
10.30,22.30 Служба розшуку 

дiтей.
11.00 Життя триває... Дайджест.
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.10,18.45,20.50 Ситуацiя.
12.30,19.00 Український вимiр.
13.00 Фольк-music.
13.55 Муз. ua.
14.25 М/с “Клiффорд”.
15.00,21.00 Новини.
15.25 М/с “Маттiмео. Iсторiя 

Редволла”.
15.50 Т/с “У серцi океану”.
16.20 Iндиго.
16.50 Д/ф “Абетка життя 

Григорiя Епiка”.
17.15 Д/ф “Пiсля прем`єри - 

розстрiл”.
18.15 Д/ф “Останнiй гетьман. 

Здiйснення мрiї”.
18.55 Анонс передач.
19.40,21.35 Свiт спорту.
19.50 Д/ф “Обличчя Че Гевари”.
22.00 Вiдкрита зона.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 Iнтерактивний проект 

“Острiв скарбiв”.
1.20,3.00 Служба розшуку 

дiтей.
1.30 Т/с “Царiвна”.
2.45,3.40,5.50 Ситуацiя.
3.10 Вiдкрита зона.
3.50 Т/с “Дякую, з дiтьми усе 

гаразд”.
5.25 Життя триває... Дайджест.

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Дiльнична”.
10.20 Т/с “Широка рiка”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись врод-

лива”.
17.00,19.30,3.20 “ТСН”.
17.10 Т/с “Атлантида”.

18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Дiльнична”.
21.15 Х/ф “Русалка”.
23.25 Х/ф “Останнiй пропуще-

ний дзвiнок”.
1.40 Х/ф “Пропущений дзвiнок 

2”.
4.00 Т/с “Циганське серце”.
4.35 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
5.20 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 “Пропуск в Європу з 

Самантою Браун”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї 

Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Ковбаски 

для гриля.
13.00 Т/с “Невiдкладна допо-

мога”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Афганська примара”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї 

Ганни”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 5”.
23.30 “Бої без правил. Новi 

гладiатори”.
0.30 “Трагедiї на морi - затонулi 

субмарини”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Служба Розшуку дiтей.
2.15 Т/с “Майстри жаху 2”.
3.15 “Знак якостi”.
3.55 “Судовi справи”.
4.40 “Ключовий момент”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.40 300 сек/год.
6.40 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10, 1.15 

Спорт.
8.05,10.35 Про-Ziкаве.ua.
9.05 Т/с “Полювання на 

асфальтi”.
9.50 Т/с “Захист Красiна”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Втеча з в`язницi 3”.
14.05,19.55 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
15.10,21.05 Т/с “Сармат”.
16.30 Т/с “Полювання на 

асфальтi”.
17.30,22.05 Т/с “Агент 

нацiональної безпеки”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.25,23.15 Надзвичайнi 

новини.
0.00 Т/с “Блейд”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Х/ф “Отруйний плющ”.
2.55 Факти.
3.25 Т/с “Герої”.
4.10 Х/ф “Паршива вiвця”.
5.40 Т/с “Мене звуть Ерл 3”.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Капкан довiри”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
Профiлактика.
12.45 “Слiдство вели. Помста 

i закон”.
14.00 Д/ф “Щастя в кредит”.
14.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
16.00 “Моя правда. Едiта П`єха i 

її чоловiки”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 “Зоряне життя. Зорянi 

розлучення”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї. 

Летаргiчний сон”.

0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
1.45 Х/ф “Шлях до “Сатурну”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Солдати”.
6.45 Т/с “Крок за кроком”.
7.25 Т/с “Крок за кроком”.
7.45 Репортер.
8.00 Т/с “Триматися до кiнця”.
8.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Снiгопад”.
11.00 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “Солдати”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Крок за кроком”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
16.55 Teen Time.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Кадетство”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.50 Т/с “Загубленi 5”.
23.30 Камедi-клаб.
0.45 Спортрепортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.

1.00 Х/ф “Весiльна лихоманка”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Пiсанки.
2.50 Українське бароко.
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Невiдома Україна.
4.20 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Рись повертається”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.45 Х/ф “Сiль землi”.
15.15 Х/ф “Налiт”.
16.55 Х/ф “Сiль землi”.
18.25 “Правда життя”. Схуднути 

до смертi.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Небезпечна зона”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Небезпечна зона”.
2.15 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

Уперше в Україні з 14 
по 16 серпня відбудеться 
Міжнародний турнір з во-
лейболу сидячи в спорт-
комплексі Броварського 
училища фізичної куль-
тури та спорту. На ньому, 
поряд з Національною 
збірною України з волей-
болу сидячи, заплановано 
участь ще однієї україн-
ської команди. До її скла-
ду ввійдуть молоді гравці 
з Макарова: Роман та Ан-
дрій Прищепи, Олександр 
Сидоренко, Павло Тара-
сенко, Сергій Мироненко, 
Павло Дубчак.

З 14 по 23 вересня в 
Євпаторії, на базі центру 
Паралімпійської, дефлім-
пійської та реабілітаційної 

роботи пройде фінал Все-
української спартакіади 
«Повір у себе» серед дітей 
з фізичними вадами. На 
них наш район представ-
лятимуть Ірина Стукало 
(настільний теніс), Семен 
Загребельний та Надія 
Чикало (легка атлетика).

Посильну підтримку 
у цій справі надає рай-
держадміністрація, ра-
йонна рада, селищна 
рада, благодійний фонд 
соціально-економічного 
розвитку «Макарівщина» 
та спонсори. Завдяки 
їхній допомозі вирішу-
ються питання надання 
транспорту для поїздок 
на змагання, придба-
но спортивну форму 

для команди з волей-
болу сидячи та парадну 
форму для членів спор-
тивного клубу інвалідів 
«Фенікс». 

Цьогоріч на Чемпіо-
наті України з волейболу 
сидячи Леонід Міщен-
ко виконав нормативи 
майстра спорту України, 
а семеро спортсменів 
Макарівщини - нормати-
ви кандидатів у майстри 
спорту України. Серед 
них волейболісти Андрій 
Прищепа та Павло Дуб-
чак.

Олександр КАУРАЙНЕН,
голова СКІ «Фенікс», 

заслужений тренер 
України. 

НАШІ СПОРТСМЕНИ ПРЕДСТАВЛЯТИМУТЬ РАЙОН
Минулими вихідними відбулися два 

тури ІІ-го кола першості району з футболу. 
Як завжди, футбольні пристрасті «кипіли» 
у вищій лізі, адже кожна із команд, незва-
жаючи на своє турнірне становище, на-
магалася активно протидіяти супернику. 
Більш спокійно, але не менш цікаво, про-
ходили ігри і в першій лізі. Тільки команда 
«Стимул» (Гавронщина) не змогла зібрати-
ся на гру із «Здвижем» (Маковище), тому і 
отримала програш.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ТУРУ:
Вища ліга
1. «Факел» (Мотижин) – «Росія» (Коро-

лівка) – 2:0;
2. «Абрис-Альфа» (Макарів) – «ДЮСШ» 

(Макарів) – 4:2.
Перша ліга
1. «Стимул» (Гавронщина) – «Здвиж» 

(Маковище) – (– / +);
2. «Бишів» (Бишів) – «Фоса» (Фасова) 

– 0:2;

3. «Партизан» (Кодра) – «Іскра» (Нали-
вайківка) – 0:2.

РЕЗУЛЬТАТИ ДРУГОГО ТУРУ:
Вища ліга
1. «МКС» (Андріївка) – «ДЮСШ» (Мака-

рів) – 1:3;
2. «Штурм» (Макарів) – «Колос» (Моти-

жин) – 3:0;
3. «Аякс» (Копилів) – «Факел» (Моти-

жин) – 1:1.
Перша ліга
1. «Бишів» (Бишів) – «Партизан» (Ко-

дра) – 0:3;
2. «Фоса» (Фасова) – «Здвиж» (Мако-

вище) – 3:5
3. «Іскра» (Наливайківка) – «Юність» 

(Пашківка) – 5:3.

Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова районної 

федерації футболу.

П Е Р Ш І  П Е Р Е М О Г И  У  Д Р У Г О М У  К О Л І

С П О Р Т
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п’ятниця, 21 серпня

субота, 22 серпня

неділя, 23 серпня

чеТвер, 20 серпня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.20,15.10,19.30,21.15 

Дiловий свiт.
9.15,13.00,15.20,19.50,21.50, 

22.45 Погода.
9.25 М/с “Клiффорд”.
10.30,13.05,14.45,22.35 Служба 

розшуку дiтей.
11.00 Життя триває... Дайджест.
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.10,14.50,18.45,20.50 

Ситуацiя.
12.30,19.00 Український вимiр.
13.15 Крок до зiрок.
13.50 М/с “Клiффорд”.
14.20 Хай щастить.
15.00,21.00 Новини.
15.25 М/с “Маттiмео. Iсторiя 

Редволла”.
15.50 Т/с “У серцi океану”.
16.20 Iндиго.
16.50 Д/ф “Два життя Iрини 

Вiльде”.
17.25 Д/ф “Ужма”.
18.10 Д/ф “Дорога Вячеслава 

Чорновола”.
18.55 Анонс передач.
19.40,21.35 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд” з 

Н.Розинською.
22.00 Особливий погляд.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 Iнтерактивний проект 

”Острiв скарбiв”.
1.20,3.00 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Царiвна”.
2.45,3.40,5.50 Ситуацiя.

УТ-2
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 3.00 

“ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Дiльнична”.
10.20 Т/с “Широка рiка”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Дiльнична”.
21.15 Х/ф “Конвалiя срiбляста”.

23.15 Х/ф “Реiнкарнацiя”.
1.15 Х/ф “Останнiй пропущений 

дзвiнок”.
3.45 Т/с “Циганське серце”.
4.35 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
5.20 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 “Пропуск в Європу з 

Самантою Браун”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Пiнки для 

голiння.
13.00 Т/с “Невiдкладна допомога”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Афганська примара”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 5”.
23.30 “Таємницi столiття. По-

двиг за вироком”.
0.40 “Панування терору. Павути-

на самогубства”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.

2.10 Служба Розшуку дiтей.
2.15 Т/с “Майстри жаху 2”.
3.15 “Знак якостi”.
3.55 “Судовi справи”.
4.35 “Ключовий момент”.

ICTV
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00,11.05 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10, 1.05 

Спорт.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
9.05 Т/с “Полювання на 

асфальтi”.
10.05 Т/с “Захист Красiна”.
12.30 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Втеча з в`язницi 3”.
14.05,19.55 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
15.10 Т/с “Сармат”.
16.30 Т/с “Полювання на 

асфальтi”.
17.30,22.00 Т/с “Агент 

нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Сармат”. Фiнал.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.55 Т/с “Блейд”.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Х/ф “Отруйний плющ 2”.

2.50 Факти.
3.20 Т/с “Герої”.
4.05 Х/ф “Рiк Яо”.
5.35 Т/с “Мене звуть Ерл 3”.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Щастя в кредит”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.30 Х/ф “У моїй смертi прошу 

винити Клаву К.”
10.20 “Зоряне життя. Зорянi 

розлучення”.
11.40 “Фантастичнi iсторiї. 

Летаргiчний сон”.
12.40 “Слiдство вели. Пограбу-

вання сторiччя”.
13.40 Д/ф “Капкан довiри”.
14.10 Д/ф “Викрадання за 

сценарiєм”.
14.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
16.00 “Моя правда. Юрiй 

Айзеншпiс”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 “Моя правда. Тiматi”.
20.15 “Слiдство вели. Помста 

i закон”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.

22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 “Паралельний свiт”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
1.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
1.55 Х/ф “Кiнець “Сатурну”.

НОВИЙ  КАНЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00,12.15 Т/с “Солдати”.
6.40 Т/с “Крок за кроком”.
7.25 Т/с “Крок за кроком”.
7.45 Репортер.
8.00 Т/с “Триматися до кiнця”.
8.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Весiльна лихоманка”.
10.55,19.20 Т/с “Кадетство”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.20,16.55 Teen Time.
14.25 Т/с “Крок за кроком”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.55 Т/с “Загубленi 5”.
23.35 Камедi-клаб.
0.50 Спортрепортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.

1.05 Х/ф “Жах Уеса Крейвена”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 Моя адреса - Соловки. 

Пастка.
3.10 Моя адреса - Соловки. 

Тягар мовчання.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Зима надiї.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Налiт”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00,21.30, 

0.00,2.15,5.10 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.40 Х/ф “Сiль землi”.
15.10 Х/ф “Постарайся залиши-

тися живим”.
16.40 Х/ф “Заручник”.
18.25 “Легенди бандитської 

Одеси”. Дуте золото.
19.25 Х/ф “Потяг зi смертю”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Потяг зi смертю”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.20,15.10,19.30,21.15 

Дiловий свiт.
9.15,13.00,15.20,21.50,22.45 

Погода.
9.20 М/с “Клiффорд”.
9.50 “Знайдемо вихiд”.
11.00 Життя триває... Дайджест.
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.10,14.50,18.45 Ситуацiя.
12.30,19.00 Український вимiр.
13.05,22.35 Служба розшуку 

дiтей.
13.10 Особливий погляд.
13.40 Наша пiсня.
14.20 “Надвечiр`я” з 

Т.Щербатюк.
15.00,21.00 Новини.
15.25 М/с “Маттiмео. Iсторiя 

Редволла”.
16.20 Пазли.
16.55 Унiверситет культури - 

новий формат.
17.40 Д/ф “Юхим Михайлiв. По-

вернення iз забуття”.
18.10 Д/ф “Iсторiя Ярослава 

Дашкевича”.
18.55 Анонс передач.
19.40,21.35 Свiт спорту.
19.45 Д/ф “Кохання Бастьєна i 

Бастьєни”.

22.00 Автоакадемiя.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Погода.
23.15 Вiд першої особи.
23.45 Фiльм “ТРДД АI-222-25Ф. 

Український форсаж”.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 Iнтерактивний проект 

”Острiв скарбiв”.
1.20,3.00 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Царiвна”.
2.45,3.40,5.50 Ситуацiя.
3.10 “Надвечiр`я” з Т. Щер-

батюк.
3.50 Т/с “Дякую, з дiтьми усе 

гаразд”.
УТ-2

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 3.30 

“ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Дiльнична”.
10.20 Т/с “Широка рiка”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-

Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.

15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
20.15 Х/ф “Здрастуй, радосте”.
21.15 Мелодрама “Ми помремо 

разом”.
23.25 “Наша Russia”.
0.00 Жахи “Спуск”.
2.00 Трилер “Реiнкарнацiя”.
4.15 Т/с “Циганське серце”.
5.00 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
5.45 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 “Пропуск в Європу з 

Самантою Браун”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Сало по-

українськи.
13.00 Т/с “Невiдкладна допо-

мога”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Афганська примара”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.20 “Судовi справи”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 5”.
23.30 “Нащадок Чингiз-Хана, 

або Хто ви, лiкарю Бад-
маєв?”

0.30 “Панування терору. Виклик 
Аль-Каїда”.

1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Т/с “Майстри жаху 2”.
3.00 “Знак якостi”.
3.40 “Судовi справи”.
4.25 “Ключовий момент”.
5.10 М/с “Супермен”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15 Спорт.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
9.05  “Полювання на асфальтi”.
10.05 Т/с “Захист Красiна”.
11.05 Т/с “Леся+Рома”.
12.30 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Втеча з в`язницi 3”.
14.15,20.00 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
15.25 Т/с “Cармат”. Фiнал.

16.40 Х/ф “Лунi Тьюнс: Знову в 
справi”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Максимум в Українi.
21.40 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Спорт.
0.05 Автопарк. 
1.00 Х/ф “Заслiплений бажан-

ням”.
2.25 Факти.
2.55 Т/с “Герої”.
3.40 Х/ф “Аеропорт 77”.
5.35 Т/с “Мене звуть Ерл 3”.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Викрадання за 

сценарiєм”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Не клей дурня”.
11.00 Х/ф “Гостя з майбутнього”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
20.00 “Концерт М.Задорнова “В 

кожному жартi є частинка 
жарту”.

22.00 “Вiкна-новини”.

22.25 Х/ф “Екватор”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
1.40 Х/ф “Корупцiя”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.10 Т/с “Петя Чудовий”.
5.35 Кубло.
5.50 Зона ночi.
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00,12.15 Т/с “Солдати”.
6.40,7.25 Т/с “Крок за кроком”.
7.45 Репортер.
8.00 Т/с “Триматися до кiнця”.
8.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Дублер”.
10.55 Т/с “Кадетство”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.20,16.55 Teen Time.
14.25 Т/с “Крок за кроком”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Кадетство”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.15 Тiльки правда?
23.15 Камедi-клаб.

0.15 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Шостий день”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Бий, хто безневинний.
2.55 Козацькi могили.
3.10 Диво калинове.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Постарайся залишити-

ся живим”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.35 Х/ф “Заручник”.
15.10 Х/ф “Холодне лiто 

53-го”.
17.15 Т/с “Осiннiй детектив”.
19.00,21.30,0.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Убити шпигуна”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Без вад”.
2.30 “Свiдок”.
3.00 “Речовий доказ”.
4.00 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Андрiєш”.
7.05 Дитячий тележурнал 

“Корпорацiя Сiмба”.
7.20 10-ка хiтiв М. Поплав-

ського.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
9.00 Анонс передач.
9.05,13.25,15.25,21.30 По-

года.
9.10 Доки батьки сплять.
9.45 М/ф “Сiра шийка”.
10.10,13.30 Служба розшуку 

дiтей.
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.45 Експерти дозвiлля.
11.15 Вихiднi по-українськи.
11.40 Темний силует.
12.00 Кордон держави.
12.45 Наша пiсня.
13.40 М/с “Клiффорд”.
14.10 М/с “Маттiмео. Iсторiя 

Редволла”.
15.35 Х/ф “Мiй лагiдний та 

нiжний звiр”.
17.25 Д/ф “Цар i раб хитрощiв”.

18.15 Кiно.ua.
18.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
“Оболонь” (Київ) - “Днiпро” 
(Днiпропетровськ).

19.50 У перервi: Погода.
21.00 Новини.
21.15 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 На гостину до I. Поповича.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 Iнтерактивний проект 

“Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45,2.50,5.50 Служба розшуку 

дiтей.
1.55 Д/ф “Народження буд-

дизму”.
3.00 Х/ф “Мiй лагiдний та нiжний 

звiр”.
4.50 Кiно.ua.
5.20 Хто в домi хазяїн?

УТ-2
6.30 “Хранителi iсторiї”.
6.55 “Без табу”.

7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп i Дейл 

поспiшають на допомогу”.
10.40 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
11.15 Анiмац. фiльм “Пере-

можець”.
12.45 “Шiсть кадрiв”.
13.00 Х/ф “Коала в кухнi”.
15.00 Х/ф “Мiльйон на Рiздво”.
17.05 “Фестиваль “Нова хвиля” 

- Юрмала”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.15 “Наша Russia”.
22.50 “Шiсть кадрiв”.
23.30 “Козирний пiкнiк 2009”.
23.55 Х/ф “Парковка №2”.
1.40 Х/ф “Спуск”.
3.15 Х/ф “Колiївщина”.
4.25 Х/ф “Весна”.

ІНТЕР
6.20 Х/ф “Пригоди Гека Фiнна”.
8.20 “В Городку”.
9.00 “Городок”.
9.30 “Картата потата”.
10.10 Т/с “Чоловiча робота”.
14.10 Концерт Т. Повалiй “Украї-

на. Голос. Душа”.
17.00 “Позаочi”.

18.00 Т/с “Каменська 5”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Вечiрнiй квартал.
22.50 Х/ф “Роккi 3”.
1.00 Х/ф “Вундеркiнди”.
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.15 “Позаочi”.
4.00 “Знак якостi”.
4.40 “Ключовий момент”.
5.25 М/с “Супермен”.
6.05 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.15 Факти.
6.35 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.05 Максимум в Українi.
7.50 Погода.
7.55 Добрi новини.
8.00 Х/ф “Переплутанi 

спадкоємцi”.
9.50 Анекдоти по-українськи.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.30 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
14.00 12 найкращих шахраїв 

України.
14.45 Х/ф “Недотепи”.
16.45 Х/ф “Грендель”.

18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Зоряний десант”.
21.45 Наша Russia.
22.30 Велика рiзниця.
23.35 Прожекторперiсхiлтон.
0.05 Голi i смiшнi.
0.45 Х/ф “Бандити”.
2.45 Х/ф “Смертельна 

одержимiсть”.
4.10 Х/ф “Небезпечнi зв`язки”.

СТБ
4.30 “Телешанс”.
6.00 “Сучасна медицина. Чудеса 

i сенсацiї”.
6.50 М/ф.
7.20 “Еники-Беники”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Вовка в 

тридев`ятому царствi”, “Як 
Петя П`яточкiн слоникiв 
рахував”, “Падав торiшнiй 
снiг”, “Пригоди домовика”.

13.00 “Концерт М. Задорнова “В 
кожному жартi є частинка 
жарту”.

15.00 Х/ф “Маленький свiдок”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.

19.00 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
21.00 “Бiле сонце пустелi”. 

Невiдома версiя.
22.00 “Моя правда. Тiматi”.
22.55 “Зоряне життя. Зорянi 

розлучення”.
0.05 “Нез`ясовно, але факт”.
1.00 Х/ф “Чорна книга”.
3.30 “Мобiльна скринька”.
3.45 Х/ф “Летять журавлi”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.50 Х/ф “Чому нi?”
6.00 Зона ночi.
7.30 Репортер.
7.40 Х/ф “I так, i нi”.
9.35 Будинок закритий на 

ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.15 “Файна Юкрайна”.
14.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.35 Хто проти блондинок?
15.50 Х/ф “Дублер”.
17.40 Х/ф “Хлопчик в дiвчинцi”.
19.35 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс. 

Мiсiя Клеопатра”.
21.45 Х/ф “Шостий день”.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Точка”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.

2.25 Т. Шевченка. Надiї.
2.50 Т. Шевченка. Спадщина.
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Невiдома Україна.
4.20 Студiя Зона ночi. Культура.
4.25 Пiднiмися на гори київськi.
4.40 Музей Ханенков.
5.00 Студiя Зона ночi. Культура.
5.05 Школа спектралiзму.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком 

Реннером”.
7.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
8.55 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.00 Х/ф “Як Бетховен”.
12.15 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.
14.20 Х/ф “Каїр 2” викликає 

“Альфу”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Кобра”.
18.40 Х/ф “Прапори наших 

батькiв”.
21.30 Х/ф “Смертельнi зма-

гання”.
23.30 Х/ф “Секс на виживання”.
1.30 Х/ф “Молодята”.
3.10 “Речовий доказ”.
4.05 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Донька моряка”.
7.30 На гостину до I. Поповича.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.05,11.50,14.35,21.15 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.45 Крок до зiрок.
10.15 Фестиваль дитячої тво- 

рчостi “Пiвденний експрес”.
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Тетяна Цимбал представ-

ляє: “Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.30 Телевiзiйний журнал 

“Околиця”.
14.00,4.50 Аудiєнцiя.
14.30 Служба розшуку дiтей.
14.45 Футбол. Чемпiонат Євро-

пи. Жiнки. Збiрна України 
- збiрна Нiдерландiв.

15.35,19.50 У перервi: Погода.
16.45,5.20 Благовiсник.

17.25 Д/ф “Цар i раб хитрощiв”.
18.10 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Футбол. “Ворскла” (Пол-

тава) - “Динамо” (Київ).
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.25 “Культурний фронт” з 

Ю.Макаровим.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 Iнтерактивний проект 

“Острiв скарбiв”.
1.20,3.20,5.50 Служба розшуку 

дiтей.
1.25 Д/ф “Кохання Бастьєна i 

Бастьєни”.
2.30 Концертна програма “Саль-

ваторе Адамо”.
3.25 Д/ф “Олена Юрковська. 

Цiна золота”.
4.05 Стильна штучка.
4.25 “Культурний фронт”.

УТ-2
6.10 “Хранителi iсторiї”.
7.05 Анiмац. фiльм “Перемо-

жець”.

9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/ф “Улюблений при-

булець”.
10.40 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
11.05 “Караоке на майданi”.
12.00 “Смiшнiше за кроликiв”.
12.35 “Криве дзеркало”.
14.50 Х/ф “Повертається чоловiк 

з вiдрядження”.
17.00 Х/ф “От любви до кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Х/ф “От любви до 

кохання”.
22.35 “Свiтське життя”.
23.35 Х/ф “Дитинства”.
1.30 Х/ф “Парковка №2”.
3.05 Х/ф “Дитинства”.
4.25 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.

ІНТЕР
6.20 “Пропуск в прекраснi 

вихiднi з Самантою Браун”.
7.00 Х/ф “Янголи бiля краю 

поля”.
9.00 “Квадратний метр”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Осiннiй детектив”.
12.20 Х/ф “Чорта з два”.
14.20 Ювiлейний концерт 

С.Ротару.
18.00 Х/ф “Ой, матусi...”

20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Прекрасна Єлена”.
22.50 Х/ф “Роккi 4”.
0.40 “Подробицi тижня”.
1.35 “Картата потата”.
2.10 “Знак якостi”.
3.30 “Ключовий момент”.
5.00 М/с “Супермен”.
6.00 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.20 Факти.
6.35 Погода.
6.40 Т/с “Альф”.
7.05 Погода.
7.10 Х/ф “Гольф-клуб 2”.
9.25 Квартирне питання.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
13.40 Прожекторперiсхiлтон.
14.10 Велика рiзниця.
15.35 Анекдоти по-українськи.
15.55 Українцi Афiгеннi.
16.25 Х/ф “Iндиго”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Ворошиловський 

стрiлець”.

21.05 Х/ф “У пеклi”.
23.10 Х/ф “Обмiн тiлами”.
1.45 Iнтерактив. Тижневик.
2.00 Х/ф “Не вмирай поодинцi”.
3.20 Х/ф “Щоденник пам`ятi”.

СТБ
6.00 “Сучасна медицина. Чудеса 

i сенсацiї”.
6.50 М/ф.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
11.10 Х/ф “Справа Румян-

цева”.
13.15 “У пошуках iстини. Остан-

ня роль Вiри Холодної”.
14.20 “Слiдство вели. Повiтрянi 

пiрати”.
15.20 Д/ф “Перегони без 

правил”.
16.00 “Правила життя. Сон: 

щоденна смерть”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Чоловiк для життя, 

або На шлюб не пре-
тендую”.

22.15 Х/ф “Якщо ти мене чуєш”.
0.20 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.

1.20 Х/ф “Я крокую Москвою”.
2.45 Х/ф “...На прiзвисько 

“Звiр”.
НОВИЙ  КАНАЛ

6.15 Х/ф “Хлопчик в дiвчинцi”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Руйнiвники мiфiв 4.
9.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
10.05 Клiпси.
10.30 Х/ф “Крокодил Дандi 2”.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
15.55 Info-шок.
16.55 Iнтуїцiя.
17.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.20 Х/ф “Нестерпна 

жорстокiсть”.
20.25 Х/ф “Астерiкс на 

Олiмпiйських iграх”.
22.20 “Файна Юкрайна”.
23.05 Камедi-клаб.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Вони”.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.
2.10 Мольфар з роду Нечаїв.
2.25 Бачу тебе, Буковино.
2.45 Каплиця Боїмiв.
3.00 Студiя Зона ночi.
3.05 Земцi.

3.15 Чи повернеться лiкар?
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Кольоровi асоцiацiї 

М.Банник.
4.45 У кожнiй професiї є 

музика.
НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Кобра”.
8.40 М/ф “Оггi та кукарачi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.35 “Речовий доказ”. Кривава 

земля.
15.10 “Легенди бандитської 

Одеси”. Дуте золото.
15.45 Т/с “Бандитський Петер-

бург 2”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Кевiн з пiвночi”.
20.45 Х/ф “Баал - бог шторму”.
22.50 Х/ф “Експеримент 

“Скорпiон”.
1.00 Х/ф “Секс на виживання”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.35 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
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ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО

П О П Е Р Е Д Н І Й  П Р О Д А Ж  К В И Т К І В 
З А П О Ч А Т К О В А Н О  Й  У  РА Й О Н І

НЕЩОДАВНО ПОЧУЛА, ЩО У ПОШТОВОМУ ВІДДІЛЕННІ МОЖНА ПРИДБАТИ КВИ-
ТОК НА ПОЇЗД. СКАЖІТЬ, ЯК ЦЕ МОЖНА ЗРОБИТИ?

Протягом І півріч-
чя 2009 року працівники 
контрольно-ревізійного 
управління в Київській об-
ласті провели 336 ревізій, 
у ході їх виявили фінансові 
порушення, які призвели 
до втрат на суму 205,65 
млн. гривень, у межах прав 
і наданих державою повно-
важень вжити відповідні за-
ходи, в результаті чого усу-
нено фінансові порушення, 
що призвели до втрат фі-
нансових і матеріальних 
ресурсів на суму 111,03 
млн. грн., забезпечено 
наповнення державного 
бюджету в сумі 3,53 млн. 
грн. та місцевих бюджетів – 
17,61 млн. гривень.

З метою покращення 
стану взаємодії з право-
охоронними органами, 
питання стану координа-
ції роботи неодноразово 
розглядалось на засідан-
нях колегії Управління, 
спільних нарадах.

У липні на засіданні 
міжвідомчої наради за-
слухано питання взаємодії 
контрольно-ревізійного 
упрпавління в Київській 
області з Прокуратурою 
області. На ній зверта-
лась увага на необхідність 
тісної співпраці щодо від-
шкодування виявлених 
контрольними заходами 
збитків; активізації робо-
ти органів прокуратури 
щодо передачі до суду 
ініційованих Управлінням 
цивільних позовів про від-
шкодування шкоди, за-
подіяної підприємствам, 
установам, організаціям 
та вжиття інших заходів 
реагування. 

У поточному році управ-
ління проводило роботу 
щодо реалізації матеріа-
лів контрольних заходів, 
спрямованих на усунення 
виявлених порушень, на-
лагодження фінансово-
господарської діяльності 
підприємств, установ та 
організацій на належному 
рівні та унеможливлення 
повторення аналогічних 
порушень в майбутньому. 
З метою повного відшко-
дування винними особами 
заподіяних державі або 

юридичним особам ма-
теріальних збитків перед 
органами прокуратури, 
об’єктами контролю та їх 
органами управління КРУ в 
Київській області протягом 
І півріччя 2009 року ініційо-
вано 277 цивільних позо-
вів, з яких 119 позовів пе-
ред органами прокуратури 
та 158 перед об’єктами 
контролю. 

Також, з метою усунен-
ня виявлених порушень за-
стосовано 315 фінансових 
санкцій, а саме: призупи-
нено бюджетних асигну-
вань у 38 випадках, зупине-
но операцій з бюджетними 
коштами – 156, зменшено 
бюджетних асигнувань 
розпорядникам бюджетних 
коштів – 121.

Управління здійснює 
роботу, спрямовану на по-
вний, об’єктивний і своє-
часний розгляд звернень 
громадян, оперативне ре-
агування на проблемні пи-
тання, які порушуються у 
них. За І півріччя 2009 року 
розглянуто 87 звернень 
громадян. Усі структурні 
підрозділи відповідально 
ставляться до забезпечен-
ня конституційного права 
громадян на звернення, 
виважено вирішують пору-
шені в них питання. Скарг 
на необ’єктивний розгляд 
звернень не надходило.

Важливим напрямом 
роботи є здійснення дер-
жавних аудитів діяльності 
суб’єктів господарювання 
державного сектору еко-
номіки та аудитів щодо 
виконання бюджетних 
програм та місцевих бю-
джетів. За результатами 
зроблених аудиторських 
досліджень підприємств 
виявлено операції, що 
призвели до упущеної 
вигоди на суму 6,62 млн. 
грн. та витрати, внаслідок 
неефективних управлін-
ських дій на загальну суму 
422,3 тис. гривень. Крім 
того, надано 21 пропози-
цію та рекомендацію на 
рівні центральних органів 
управління та 75 - на рівні 
підприємств. 

Управління брало 
участь у проведенні пла-

нового централізованого 
державного фінансового 
аудиту ефективності ви-
користання коштів дер-
жавного бюджету на фун-
даментальні дослідження, 
прикладні наукові та 
науково-технічні розроб-
ки, виконання робіт за 
державними цільовими 
програмами і державним  
замовленням у бюджетній 
сфері за 2005-2008 роки.  

Крім того, за власною 
ініціативою проведені ау-
дит виконання Васильків-
ського районного бюджету 
за 2006-2007 роки та 9 мі-
сяців 2008 року, Ржищів-
ського міського бюджету 
за 2006-2008 роки. Всього 
аудиторськими досліджен-
нями у І півріччі охоплено 
402,7 млн. грн., з них ко-
штів державного бюджету 
75 млн. грн., місцевих бю-
джетів – 294,1 млн. грн., ін-
ших – 33,6 млн. гривень. 

Про результати участі 
в проведенні централізо-
ваних державних фінан-
сових аудитах виконання 
бюджетних (державних) 
програм та проведені дер-
жавні фінансові аудити ви-
конання місцевих бюджетів 
інформували Київську об-
лдержадміністрацію, Київ-
ську обласну раду, розпо-
рядників бюджетних коштів 
та виконавців програмних 
заходів.

Відповідно до ви-
мог постанови Кабі-
нету Міністрів України 
від 29.11.2006 №1673 
„Про стан  фінансово-
бюджетної дисципліни, 
заходи щодо посилення 
боротьби з корупцією та 
контролю за використан-
ням державного майна 
і фінансових ресурсів” 
управління у 26 випадках 
ініціювало перед місцеви-
ми органами влади роз-
гляд на засіданнях коле-
гій, нарадах питання щодо 
зміцнення фінансово-
бюджетної дисципліни, з 
яких органами виконачої 
влади та місцевого само-
врядування прийнято 27 
управлінських рішень.   

Прес-служба КРУ в 
Київській області.

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
– Я ДОГЛЯДАЮ МАТІР, ЯКА ІНВАЛІД. ЧИ МАЮ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЦЕ І ЯКІ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ?

У  Б Ю Д Ж Е Т 
П О В Е Р Н У Т О  Г Р О Ш І

Проголошений курс України на 
інтеграцію з європейською спіль-
нотою передбачає запровадження 
стандартів реальної демократії, 
інформаційного суспільства, со-
ціально орієнтованого ринкового 
господарства, базованого на за-
садах верховенства права й забез-
печення прав та свобод людини 
і громадянина. Подальший еко-
номічний та соціальний розвиток 
України пов’язаний із створенням 
системи державного управління 
та державної служби, що відпові-
дає європейським стандартам і які 
визначені Європейською Радою як 
критерії членства в ЄС (копенга-
генські критерії).

В інтересах громадян державна 
служба повинна забезпечити ре-
зультативну та стабільну діяльність 
органів виконавчої влади відповідно 
до їхніх функцій, тобто завдань, по-
вноважень і компетенції на консти-
туційних засадах. Для цього необ-
хідно зобов’язати виконавчі органи 
розробити та реалізувати стандарти 
для всіх державних послуг, організа-
ція надання яких або саме їхнє на-
дання передбачено встановленими 
для них державними функціями та 
завданнями

Надання якісних, ефективних 
та узгоджених з потребами сус-
пільства публічних послуг, сприяє 
сталому економічному розвитку 

та соціальній справедливості, віді-
грає важливу роль у посиленні до-
віри громадян до всіх інституцій.

Адміністративні послуги – це 
публічні послуги, які надаються 
органами виконавчої влади та ор-
ганами місцевого самоврядуван-
ня, і падання яких пов’язане з ре-
алізацією владних повноважень. 
Виокремлення адміністративних 
послуг необхідне для розмежуван-
ня публічно-службової діяльності 
адміністративних органів від гос-
подарських відносин та для покра-
щення якості надання адміністра-
тивних послуг.

Ідентифікувати діяльність орга-
нів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування як надання 
адміністративних послуг можна за-
вдяки ознакам, якими характеризу-
ються адміністративні послуги:

• адміністративна послуга на-
дається за зверненням приват-
ної фізичної або юридичної особи 
(далі – особи);

• надання адміністративних по-
слуг пов’язане із забезпеченням 
умов для реалізації основних прав 
і свобод громадян. Найбільш типо-
вими зразками адміністративних 
послуг є різноманітна діяльність 
щодо проведення реєстрації, ви-
дачі дозволів, ліцензій тощо;

• адміністративні послуги на-
даються адміністративними орга-

нами шляхом реалізації владних 
повноважень. Поняття “адміністра-
тивний орган” вживається не тіль-
ки в статутному значенні – такими 
є органи виконавчої влади, вико-
навчі органи місцевого самовря-
дування, – а й у функціональному. 
Тобто, органом може вважатися 
будь-який суб’єкт (у т. ч. установа, 
організація, підприємство неза-
лежно від форми власності тощо), 
який на виконання закону чи в по-
рядку делегування здійснює функ-
ції державного управління або міс-
цевого самоврядування. Отримати 
конкретну адміністративну послугу 
можна, як правило, тільки в одному 
адміністративному органі. У цьому 
сенсі адміністративний орган во-
лодіє монополією на надання такої 
адміністративної послуги;

• право на отримання особою 
конкретної адміністративної по-
слуги та відповідне повноваження 
адміністративного органу має ви-
значатися лише законом;

• результатом  адміністративної  
послуги  в  процедурному  значенні  
є адміністративний акт – рішення 
або дія адміністративного органу, 
яким задовольняється звернення 
особи. Такий адміністративний акт 
має конкретного адресата – спо-
живача адміністративної послуги, 
тобто особу, яка звернулася за да-
ною послугою.

Отже, адміністративна послу-
га – це забезпечення (юридичне 
оформлення) умов для реаліза-
ції суб’єктивних прав фізичної 
або юридичної особи публічно-
службової діяльності адміністра-
тивного органу, яка здійснюється 
за заявою цієї особи.

Розвинута й потужна демократія 
можлива тільки там, де громадяни 
можуть вплинути на державну владу 
та контролювати її. Це передбачає 
тісну взаємодію політичної системи 
і громадянського суспільства.

Одним з найперспективніших 
кроків адміністративної реформи, її 
ідеологічною основою на майбутнє 
має стати впровадження доктрини 
публічних послуг. Визнання людини, 
її життя і здоров’я, честі та гідності 
найвищою соціальною цінністю ви-
магає переосмислення ролі держа-
ви та радикальної зміни відносин між 
владою та громадянами. Сучасна 
держава не управляє суспільством, 
а надає йому послуги. Громадяни є 
не прохачами у відносинах з органа-
ми влади, а споживачами послуг.

Світлана СТУДИНСЬКА,
завідувач сектору реалізації 

державної політики у сфері 
державної служби та місцевого 

самоврядування управління 
державної служби 

Головдержслужби України 
в Київській області.

ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

– Як повідомила начальник цеху обслуго-
вування споживачів №6 Людмила Гайнуліна, 
у поштових відділеннях як райцентру, так і 
сільських, можна зробити замовлення щодо 
придбання квитка на проїзд поїздом, літаком, 
автобусом в усі напрямки України та за її межі. 
Таку послугу ввела Укрпошта з весни ниніш-
нього року. Процедура досить проста. Люди-
на звертається до працівника поштового від-
ділення, маючи при собі паспорт. Оператор 
по комп’ютеру дізнається про розклад руху 
відповідного транспорту, замовник вибирає 
зручний час, а потім, згідно наявних місць, 
бронюється місце. Для цього оформляється 
бланк замовлення, де вказується номер поїз-
да (літака, маршрут автобуса), місце, вартість 
квитка, година відправлення (тобто процеду-
ра придбання не відрізняється від тієї, якби 
людина купувала квиток у касі попереднього 
продажу). Бланк замовлення у день від’їзду 

обмінюється в касі центрального вокзалу м. 
Київ, аеропорту, автостанції на квиток. Якщо 
пасажир відправляється з Пісківки Бородян-
ського району (бо так йому зручніше), то об-
мін бланку замовлення можна зробити на 
даній станції. До нього додається ще чек про 
оплату квитка. 

Послуга попереднього продажу квитка 
платна, але мешканцям району немає по-
треби, скажімо, їхати у Київ чи Бородяну за 
його придбанням. Замовлення можна зро-
бити за кілька днів і навіть за 3-5 годин, якщо 
у цьому випадку на даний вид транспорту й 
маршрут є вільні місця й пасажир встигає 
завчасно прибути на вокзал, в аеропорт.

Даними послугами поштових відділень 
вже скористалися жителі Макарова, Грузької.

Замовляйте квиток через поштові 
відділення: зручно й швидко! Ще й ма-
тимете економію грошей.

– Відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 
«Про затвердження Порядку призначення 
і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги», компенса-
ція призначається непрацюючим фізичним 
особам, які постійно надають соціальні по-
слуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до са-
мообслуговування і потребують постійної 
сторонньої допомоги (крім осіб, що обслу-
говуються соціальними службами), призна-
чається щомісячна компенсаційна виплата.

Компенсація призначається виходячи з 
прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб у таких розмірах:

15 відсотків – фізичним особам, які на-
дають соціальні послуги інвалідам І групи;

10 відсотків фізичним особам, які нада-
ють соціальні послуги громадянам похилого 
віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам.

7 відсотків – фізичним особам, які нада-
ють соціальні послуги інвалідам ІІI групи та 
хворим, які нездатні до самообслуговуван-
ня і потребують постійної сторонньої допо-
моги, визнаним такими в порядку, затвер-
дженому МОЗ.

Компенсація фізичним особам пенсій-
ного віку, які надають соціальні послуги, 
призначається у зазначених розмірах вихо-
дячи з прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність.

Фізична особа, яка надає соціальні по-
слуги, має право одержувати тільки одну 
компенсацію незалежно від кількості обслу-
говуючих осіб, видів та обсягу послуг.

Для призначення компенсації подають-
ся такі документи:

1) Непрацюючою фізичною особою, яка 
надає соціальні послуги: 

- заява про згоду надавати соціальні по-
слуги; 

- паспортні або інші документи, що по-
свідчує особу;

- висновок лікарсько-консультаційної 
комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє 
постійно надавати соціальні послуги;

- копія трудової книжки та довідки орга-
ну державної податкової служби про те, що 
особа не займається підприємницькою ді-
яльністю і про відсутність даних про доходи 
цієї особи.

2) Особою, яка потребує надання соціаль-
них послуг або її законним представником (у 
разі визнання цієї особи недієздатною):

- заява про необхідність надання соці-
альних послуг;

- паспортні або інші документи, що по-
свідчує особу;

- копія довідки медико-соціальної екс-
пертної комісії про групу інвалідності (нада-
ється інвалідам);

- висновок лікарсько-консультаційної 
комісії про необхідність постійного сторон-
нього догляду та нездатність особи, до са-
мообслуговування.

Компенсація призначається на час вста-
новлення групи інвалідності або на час, про-
тягом якого особа, що подала заяву про 
необхідність отримання соціальних послуг, 
потребуватиме постійного стороннього до-
гляду.

Оксана КУЛЬЧИЦЬКА,
заступник начальника управління 

праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації.

ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ
За повідомленням 

Державного комітету 
статистики України, ін-
декс споживчих цін (ін-
декс інфляції) у липні 
2009 року становив 99,9 
відсотка порівняно з 
червнем 2009 року.

За період січень-
липень 2009 року його 
величина становила 
108,5 відсотка. За пе-
ріод січень 1998 року – 
липень 2009 року – 439 
відсотків.

При цьому індекс 
споживчих цін на товари 
та послуги, за даними 
департаменту статис-
тики цін Держкомстату 
були, зокрема, на про-
дукти харчування у черв-
ні 2009 р. 99,7%, у грудні  
2008 р. 106,7%; на хліб і 
хлібопродукти (відпо-
відно) - 100% і 105,8%; 
м’ясо та м’ясопродукти 
- 99% та 106,7%; риба 
- 100,1% та 112,7%; мо-
локо - 98,8% та 93,3%; 
сир і творог - 98,2% та 
100,1%, яйця - 116,1% 
та 73,1%, олія та жири - 
99,3% та 104,8%; масло 
- 99,2% та 113,9%; цу-
кор - 107,2 та 145,8%.
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(ДЕКІЛЬКА ДАВНІХ ПОРАД)
Як позбавитися від  мурашок на деревах? Часто до-

сить звільнити дерево від листової тлі, аби звільнити його 
і від мурашок, яких вона притягує своїм солодким соком. 
Якщо це не допомагає, можна обв’язувати стовбур ватою 
або шерстю, намоченими в карболовому розчині; обма-
щувати його кільцем у долоню шириною з сажі та льняно-
го масла; нарешті, підвішувати до гілок пляшки з цукро-
вою водою, шийки яких змащені сиропом або анісовим 
маслом. Особливо небезпечні мурашки, коли вони зна-
ходяться в молодих корінцях дерева. У цьому випадку для 
їхнього знищення можна користуватися як звичайним, 
так і хлорним вапном. Те та інше (негашене) насипають 
на мурашині скупчення і поливають водою. Двадцятипро-
центний розчин карболу, вилитий на купу, заставляє му-
рашок тікати. Є й інші, більш-менш прості та нешкідливі 
для рослин засоби. Кільця на стовбурах із смоли та глини, 

обприскуван-
ня водою (1 
л) з льняним 
маслом (30 г) 
та содою (5 г). 
Непогано об-
садити дере-
во цибулею.

Аби зни-
щувати му-
рашині по-
селення, на 
відро води 
беруть 400 г 
чорного мила 

(його розпускають у теплій воді) і в  мильну воду дода-
ють 2 столових ложки карболової кислоти та 10 ложок ке-
росину, все дуже ретельно перемішують. Цією сумішшю 
поливають купки мурашок, а також обприскують ті дере-
ва, по яких комахи повзають. Після двох-трьох обпри-
скувань мурашки зникають повністю. Рекомендується  
також обмащувати стовбури дерев безпосередньо над 
землею кільцем дьогтю. Можна покрити пристовбуровий 
круг яблуні, на якій через тлю багато мурашок, торфом 
для затінювання грунту. Мурашки зникають і більше не 
з’являються.

НАРОДНИЙ ПРОГНОЗ

ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД 
ОСТАННЬОГО МІСЯЦЯ ЛІТА?

Перемінну то дощову, то сонячну й теплу погоду 
в останньому літньому місяці передбачає в обнаро-
дуваному на серпень прогнозі популярний народ-
ний синоптик з Луцька Володимир Лис. І почнеться 
вона з самого початку серпня, коли після жари його 
перших днів проллються дощі, швидше за все, у 
другій серпневій п’ятиденці. 

Згодом, після сонячної перерви, - нова хвиля 
дощу. А потім - тепло, котре захопить і День Неза-
лежності. 

В останню п’ятиденку серпня і літа в цілому по-
года знову може зіпсуватися, захопивши відтак і два 
вересневих дні. 

У ТЕМУ

ПИТИ АСПІРИН 
ПРИ Н1N1

- НЕБЕЗПЕЧНО!
На думку директора 

НДІ грипу РАМН Олега Ки-
сельова, він викликає про-
блеми. Вчений пояснив, 
що аспірин може привес-
ти до ускладнень, зокре-
ма, на суглобах, а також 
спровокувати синдром Рея 

- гостру енцефалопатію 
з набряком мозку і жиро-
вою інфільтрацією органів, 
переважно, печінки. Для 
цього захворювання харак-
терне стрімке погіршення 
стану хворого: швидкий 
розвиток коми, судоми, зу-
пинка дихання. 

Російські фахівці не ре-
комендують аспірин для 
лікування грипу A/H1N1. 
Такої ж думки дотримуєть-
ся Всесвітня організація 
охорони здоров’я, ствер-
джують експерти.         

 - Аркадію Федоровичу, чи гото-
ва Україна зустріти захворювання, 
що так злякало весь світ, і які заходи 
вживаються, аби захистити нас від 
свинячого грипу?

- Безумовно готова. Санітарно-
епідеміологічна служба України 
проводить постійні карантинні за-
ходи. Всіх, хто прибуває до України 
із симптомами цього захворюван-
ня, перевіряють. Налагоджені в нас 
й контакти з міжнародними лабо-
раторіями для проведення необ-
хідних аналізів для уточнення діа-
гнозу. Україна нещодавно в якості 
гуманітарної допомоги від ВООЗ 
отримала достатню кількість пре-
парату таміфлю. Адже препарати 
ремантадин й подібні до нього не 
ефективні. Нещодавні лабораторні 
дослідження засвідчили, що вірус 
свинячого грипу А(H1n1) є чутли-
вим й до противірусних препаратів 
озельтамівіру та занамівіру. 

У той же час слід пам’ятати, що 
при свинячому грипі також ефек-
тивна й симптоматична терапія. 
Специфічної вакцини, на жаль, поки 

що не існує, втім очікується, що у 
найближчих півроку ця проблема 
буде вирішена.

 - Можливо, є сенс застосувати 
імуномодулятори типу інтерферо-
ну?

 - Звісно. Адже зміцнення імуні-
тету - річ не зайва. До того ж у про-
філактичних цілях підійде й відомий 
в Україні антивірусний препарат ар-
бідол. 

 - Існує думка, що паніку довкола 
свинячого грипу створили фарма-
цевти. Їм, мовляв, просто необхід-
но було збути ліки, що залишилися 
після грипу пташиного. 

- Скажу лише одне, вірус грипу 
H1N1, що живе в організмі свині і 
час від часу вражає людину, відо-
мий давно і небезпечним ніколи не 
вважався. 

Напевне, й раніше наші гро-
мадяни хворіли на свинячий грип, 
лише ніхто про це не знав, адже 20-
30 років тому, наприклад, жодних 
аналізів не проводили - захворів 
ГРЗ або грипом, і добре - лікува-
тимемо. А який саме штам грипу 

став причиною захворювання не 
з’ясовували. Та й сьогодні кожному 
хворому ніхто не робить аналіз для 
визначення збудника.

 - А як же тоді сталося, що H1N1 
став давати летальні результати?

 - Це ще належить з’ясувати. 
Проте нагадаю: щороку у США від 
звичайного грипу помирає кіль-
ка десятків тисяч людей. І ніхто не 
влаштовує галасу. Що ж стосується 
свинячого грипу, то у будь-якому 
разі він поширюється дуже повіль-
но, аби говорити про епідемію. А 
в літню погоду у свинячого немає 
жодних шансів. 

- А як же поширюється свинячий 
грип?

 - Такими ж шляхами, як і 
звичайний. ВООЗ офіційно під-
твердила, що вірус не може по-
ширюватися через свинину. Не-
адекватна реакція України й Росії 
не робить честі нашим країнам. 
Вони розсудили таким чином: 
“грип свинячий” - отже, винна 
свиня. На сьогодні жодна свиня 
цим вірусом не захворіла. Її ре-

путацію “підмочили” журналісти, 
які абсолютно невиправдано на-
звали грип свинячим.

 - Якими вам бачаться “перспек-
тиви”, так би мовити, свинячого 
грипу в Україні? 

 - Мутації вірусу грипу А(Н1n1) 
у людському організмі все ще 
продовжуються. Вірус прагне 
максимально використовувати 
наші резерви, аби забезпечити 
собі комфортне існування. Але 
поки що говорити про те, що 
це дуже важкий грип, не мож-
на (пташиний грип є значно не-
безпечнішим, оскільки викликає 
велику летальність) - більшість 
виявлених випадків свинячого 
грипу мали якраз легкий перебіг 
і переносилися на ногах. Проте 
не обов’язково людина, яка за-
разиться від легкохворого, теж 
перенесе грип легко - це все ін-
дивідуально. 

- А чи є симптоми свинячого 
грипу специфічними?

 - У жодному разі. Симптоми 
свинячого грипу такі самі, як і у 
звичайного. Переважає перебіг за 
шлунково-кишковим типом, мож-
ливі блювота, запаморочення, ну-
дота.

 - То як же захиститися від сви-
нячого грипу?

 - Необхідна форма добровіль-
ного карантину. Слід уникати люд-
них місць. Не здійснювати зайвих 
подорожей. Звичайно ж, варто, 
відкласти візит до Мексики...

Ярослав ШЛАПАК.

КОРИСНО ЗНАТИ

ПРО ЦУКОР ТА ЙОГО ЗАМІННИКИ

НАШЕ  ЗДОРОВ’Я

ЧИ ВАРТО БОЯТИСЯ УКРАЇНЦЯМ СВИНЯЧОГО ГРИПУ?
За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, загальна кількість лаборатор-

но підтверджених випадків захворювань людей, спричинених вірусом А (H1N1), у світі вже 
становить 143 841 випадок, у тому числі 813 - летальних . В Україні зареєстровано лише 
один (!), лабораторно підтверджений, випадок захворювання на грип A (H1N1)-Каліфорнія 
04/2009. Ізоляційно-обмежувальні заходи щодо  цього хворого проведено ще 5 червня. 
Державна санітарно-епідеміологічна служба України продовжує проведення протиепіде-
мічних заходів щодо осіб, які прибувають в Україну із країн,  в яких   зареєстровано випадки 
захворювання на свинячий грип. 

Здавалося б, нам непокоїтися не варто. Втім друковані ЗМІ, радіо й телебачення 
продовжують мало не щодня обговорювати цю тему, а Всесвітня організація охорони 

здоров’я не виключає можливості виникнення пандемії. Тому вирішили звернутися до знаного в світі фахівця-
вірусолога, директора Українського центру грипу, професора А. Ф. ФРОЛОВА. 

КУЛІНАРНІ ХИТРОЩІ 
Для салатів і вінегретів 

чисто вимиті коренеплоди 
краще не варити, а запіка-
ти протягом 20-30 хвилин у 
духовці, загорнувши в де-
кілька шарів фольги. Буряк 
вважається готовим, коли 
шкірка зморщується і легко 
знімається. 

Щоб зберегти колір бу-
ряка у борщі, його натира-
ють і тушкують під щільно 
закритою кришкою окре-
мо від інших овочів у малій 
кількості води з додаван-
ням рослинної олії. Можна 
зробити й інакше: добре 
вимиті, але неочищені ко-
ренеплоди запекти, а потім 
очистити, дрібно нарізати і 
покласти в борщ незадов-
го до закінчення приготу-
вання. 

Відомо, що буряк ва-
риться дуже довго, але час 
варіння можна скоротити. 
Для цього коренеплоди за-
ливають окропом. Давши 
їм покипіти одну годину, 
знімають з вогню і трима-
ють 10 хвилин під струме-
нем холодної води. Великі 
коренеплоди ставлять на 
вогонь ще на 15-20 хвилин, 
після чого знімають і знову 
охолоджують. 

На відміну від інших 
овочів буряк варять у не-
солоній воді, оскільки він 
стає менш смачним і по-
живним. 

Варений або спечений 
буряк бажано заправля-
ти олією окремо від інших 
овочів, щоб вони не за-
барвлювалися його соком.

Що таке цукор? Ну, це такий білий 
пісок або кубики. Ми це в чай кладемо. 
Отож, те, що ми кладемо в чай - сахаро-
за. Вона перебуває в цукровому очере-
ті й у цукровому буряку. І це тільки один 
вид. А ще? Ще фруктоза (фрукти, мед), 
мальтоза (пророщені злаки), лактоза 
(молочний цукор).

Природні цукри, зви-
чайно, корисніші. Але, 
оскільки калорій у них 
менше, можна «перехопи-
ти» зайвого й одержати те 
ж саме - ожиріння.

Зайві грами - це скіль-
ки? Пара цікавих фактів: 
один кубик рафінаду - 
725000 цукрових кристалів. 
Першим робити грудковий 
цукор придумав англій-
ський торговець Генрі Тэйт 
у 1872 році.

Ну й скільки ж цукру в день можна 
вжити, не боячись ожиріння? На цю тему 
вчені дискутували дуже довго. І нарешті, 
в 2003 році, ВООЗ ухвалила: здорова 
людина повинна уживати цукор у їжу не 
більш, ніж 10% від денного раціону. Тоб-
то: чоловікам 50 грам у день, жінкам - 
60.

Це нормально чи багато? 10-12 
шматків цукру в день ми в чай зроду не 
кладемо. Але давайте згадаємо, де ще 
на нашім шляху зустрічаємо цукор? Газу-
вання п’ємо? П’ємо. А там, щоб ви зна-
ли, уже розчинені 40 грам цукру. З ранку 
попили чаю, удень взяли баночку «коли». 
І все! Приїхали! Ліміт вичерпаний, ми 
його навіть перевищили. А тут колега ви-
рішила почастувати сусідів по кабінету 
шоколадними цукерками. Відмовитися? 
Образиться! Приїхали…

Американські вчені підрахували, що 
середній американець у день разом з 

їжею вживає аж 190 грам цукру! Норма 
перевищена більше, ніж у три рази! Ро-
сія не відстає - на нас доводиться 100 
грам у день. 

Чим би це замінити… Найбільш ві-
домі замінники цукру: сахарин («Свит-
ли», «Сукразит», «Солодкий цукор») - в 

300-500 разів солодші 
цукру. Безпечна добова 
доза - не більше 2,5 мг на 
1 кг маси тіла. Цикломат 
(«Цукли», «Sweet time») 
- в 30 разів солодші цу-
кру. Безпечна добова 
доза - 10 мг на 1 кг маси 
тіла. Аспартам («Сласти-
лин», «Сладикс», «Нутри-
Свит») - в 200 разів со-
лодші цукру. Безпечна 
добова доза - 40 мг на 1 
кг маси тіла.

Дієтологи дуже спо-
діваються на ці добавки. Ці пілюльки 
солодші, ніж цукор, у сотні разів - але 
не мають його калорійності. Ну що, ви-
хід знайдений? Чай пий, здоровішай 
і худни! Не все так сахарно. Калорій в 
них менше. Зате апетит вони підвищу-
ють - дай боже. Так що, ваші зайві кіло 
від вас далеко не підуть. Друге. Від ве-
ликої кількості цукрозамінників у вас 
неодмінно почнеться розлад шлунка. І 
взагалі це хімія - а хімія для організму 
ніколи не корисна.

Хімічний підсолоджувач цикломат (в 
30 разів солодший цукру) заборонений 
до використання у всіх пристойних кра-
їнах. Є відомості, що цей милий хімікалій 
гарантує брунькову недостатність. Інші 
цукрозамінники теж під підозрою - хоча 
поки нічого толком не доведено. Щоб 
зберегти своє здоров’я, як і раніше ду-
майте, що ви їсте, навіщо ви це їсте, і 
чим це закінчиться.

ПОХИЛИЙ ВІК - НЕ ВИРОК
 З віком люди втрачають м’язову 

масу, і це робить для них щоденні 
рутинні заняття важкими для ви-
конання. Навіть вісімдесятирічним 
ветеранам обов’язково потрібно 
виконувати фізичні вправи, аби під-
тримувати себе у формі і мати мож-
ливість самим себе обслуговувати, 
переконані  дослідники із США.

Підйом по сходинках, домашня 
робота, ходьба по вулиці на чима-
лі відстані і навіть прийняття душу 
були б набагато простішими за-
вданнями для людей похилого віку, 

якби вони займалися фізичними 
вправами, переконані вчені. Опти-
мальна кількість занять - 2 або 3 
рази на тиждень. Достатньо вико-
нувати силові вправи з невеликими 
гирями або еспандерами. Це допо-
може повернути м’язову масу.

Літні люди лише  виграють від не-
складних силових вправ, навіть якщо 
їм уже за 80 років, і навіть якщо вони 
чимось хворі. Ці дослідження під-
тверджують думку, що сила м’язів 
покращується після тренувань, і 
вплив силових вправ на повсякденне 

життя людей похилого віку величез-
ний, - стверджує доктор Чиунг-Джу 
Ліу з  університету Індіани. 

Якщо у літньої  людини є сили, 
наприклад, самій носити свої по-
купки, це має дуже важливе зна-
чення в її житті, переконаний 
доктор. Під час дослідження він  
використовував дані більш як 120 
робіт, проведених раніше, в яких 
брало участь у цілому 6700 людей 
у віці старше 60 років. Усі учасники 
досліджень займалися фізичними 
вправами 2-3 рази на тиждень.

Н Е  З А Й В Е  Н А ГА Д АТ И

•

•

•

•

•

ЯКЩО ВАШУ САДИБУ 
АТАКУЮТЬ МУРАШКИ?
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Президія районної організації ветеранів Укра-
їни щиросердно поздоровляє із ювілейною датою – 
славним 80-річчям від Дня народження

ПАЗЮКА Василя Івановича з Маковища,
ВОРОБЕЙ Катерину Єгорівну з Андріївки,
ПЕРЕПЕЧЕНКО Катерину Федорівну  та
КОЗЕЛ Галину Іванівну з Ясногородки.
Від усього серця бажаємо Вам, шановні ветерани, 

щоб життя зустрічало лише добром, радувало сонцем, 
миром, злагодою і теплом. Настрою, радості 
щодня і щогодини, усіх земних благ і завжди 
поруч – дорогих, рідних і близьких людей. 
Здоров’я Вам міцного і щастя людського.

Хай доля боронить від лиха і біди
Сьогодні, завтра і завжди!

Від усього серця вітаємо з 80-річчям від Дня наро-
дження 

ОЛЬХОВЕЦЬ Анастасію Яківну з Лозовика.
Наша рідна, найдорожча в світі!
Хай щастить Тобі кожної днини,
А в житті бажаєм, щоб старість затрималась,
А молодість лишилась.
Щоб щастя в домі вікувало,
Щоб Ти менш переживала.
Щоб мир був на землі, в душі, в сім’ї.
Низько кланяємося Тобі, 
Ніжна, люба матусю.

Сини, невістки, внук.

Колектив та учні Колонщинської ЗОШ адресу-
ють найщиріші привітання з нагоди Дня народження 
Колонщинському сільському голові

ПЕЛЕШОК Юлії Василівні.
Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Міцне здоров’я хай дарує Вам життя,
А поруч будуть тільки добрі люди.

Адміністрація, профспілковий комітет та весь 
колектив Макарівського райВУЖКГ щиросердечно 
вітають з Днем народження начальника підприємства

СОЛОМЕНКА  Анатолія Володимировича
та бажаємо йому: міцного здоров’я, достатку, благо-
получчя, 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!

Дорогу дружину, маму
Марію Василівну НЕСТЕРЧУК

сердечно вітаємо з 50-річчям від Дня народження.
Рідна наша!

Летять літа, і проминає літо,
І стука в двері осені пора.
Та кожен серпень палають в вазі квіти,
І заглядає в вічі дітвора.
Люблю тебе лиш так,
Як ти кохаєш.
Сім’я тобі нехай наснаги й сили додає,
Щоб горя й бід ніколи ти не знала,
Хай сотню літ зозуля накує.

З любов’ю чоловік, діти, внуки.

Від усього серця вітаємо з 60-річчям любого чоло-
віка, доброго тата, улюбленого дідуся

Валентина Васильовича 
КРАВЧЕНКА.

Разом з дружиною Ви завжди під-
німались бурхливою річкою життя на 
велично гірські вершини, відкриваючи 
прекрасні сторони життя з висоти пта-
шиного лету, прилучаючи рідних та дру-
зів до спілкування з природою, загар-
товуючись і випробовуючись у суворих 

умовах життя серед природи.
Сьогодні з нагоди вашого ювілею хочеться сказати 

Вам такі теплі слова поздоровлення:
Не будем підраховувати літа,
Полічим краще добрі справи Ваші.
Хай Вам сьогодні радість розцвіта
І кожен хай хороше слово скаже.
Ну, а роки пливуть у далину...
Нехай пливуть, Ви їх не помічайте.
А щирих друзів, люблячу рідню
У доброму здоров’ї зустрічайте!

                           З любов’ю дружина, діти, внуки.

З метою забезпечення належної 
охорони споруд кабельних і повітряних 
ліній електрозв’язку операторів телеко-
мунікацій усіх форм власності, що екс-
плуатуються на території Макарівського 
району відповідно до законів України 
“Про зв’язок”, “Про місцеві державні ад-
міністрації”, Правил про охорону ліній 
зв’язку, затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 29.01.1996 
№135:

1. Довести до відома підприємств,  
установ, організацій усіх форм власності 
та громадян, що:

1.1. На підприємствах, в установах та 
організаціях, яким надані у власність по-
стійно або тимчасово земельні ділянки, 
по яких проходять лінії зв’язку та прово-
дового мовлення, або на тих, що мають 
землерийну техніку і механізми, пови-
нні призначатися відповідальні особи за 
збереження лінійних споруд зв’язку та 
проводового мовлення і проведення ін-
структажу стосовно виконання робіт в 
охоронних зонах.

1.2. Заборонено в межах охорон-
них зон і просік ліній зв’язку та радіо-
фікації без письмового погодження з 
Цехом телекомунікаційних послуг №21 
Київської обласної філії відкритого ак-
ціонерного товариства “Укртелеком”, 
ЛТЦ-11 ЦПМ-12 м.Київ, ЦЛКС-3 ЦПМ-12 
м.Іванків, ЛТЦ-901, ЦПМ-9 м.Ставище, 
ЦЛКС-1 ЦТЕСЗЛ м.Фастів, ЦЛКС-803 
ЦТЕПМ-8 м.Обухів, ЗАТ “УМЗ” “Вікторія-
Феліз” м.Обухів, ЛТД-01 ТОВ “Діском” 
м.Київ, ТОВ “Атраком” м.Київ, у віданні 
яких перебувають кабельні, повітряні лі-
нії зв’язку, радіофікації та інші споруди 
зв’язку:

1.2.1. Здійснювати будь-які буді-
вельні, монтажні та вибухові роботи, а 
також планування грунту за допомогою 
бульдозерів, екскаваторів та інших зем-
лерийних машин.

1.2.2. Проводити геологознімаль-
ні, пошукові, геодезичні та інші розвід-
увальні роботи, пов’язані з будівництвом 
свердловин, шурфів та взяття грунту.

1.2.3. Проводити посадку дерев, 
розташовувати табори, утримувати ху-
добу, складати матеріали, корм і міндо-
брива, палити багаття та влаштовувати 
стрільбища.

1.2.4. Влаштовувати проїзд, стоянки 
автотранспорту, тракторів, механізмів та 
провозити негабаритні вантажі під пові-
тряними лініями зв’язку і радіофікації.

1.3. Забороняються будь-які дії, що 
можуть порушити нормальну роботу лі-
ній зв’язку та радіофікації, зокрема:

1.3.1. Знесення та реконструкцію бу-
динків, мостів, де прокладені кабелі, вста-
новлені опори повітряних ліній зв’язку та 
радіофікації, кабельні ящики, розподільчі 
коробки без попереднього виносу забу-
довниками всіх споруд та обладнання 
зв’язку і радіофікації за погодженнями з 
підприємствами електрозв’язку, у віданні 
яких ці споруди перебувають; винос спо-
руд зв’язку та радіофікації здійснюється 
силами та за рахунок забудовників.

1.3.2. Засипати та ламати замірні, 
сигнальні знаки, влаштовувати на  цих 
трасах стоки кислот, солей, лугів та вста-
новлювати резервуари з агресивною рі-
диною.

1.3.3. Відчиняти двері та люки необ-
слуговуючих підсилювальних, регенера-
ційних (наземних та підземних) станцій, 
кабельних колодязів телефонної каналі-
зації, розподільчих шаф, кабельних ящи-
ків, а також підключатися до ліній зв’язку 
особам, які не обслуговують ці лінії.

1.3.4. Самовільно підвішувати, про-
водити та влаштовувати переходи висо-
ковольтних, освітлювальних вводів антен 
та інших проводів та кріплень над лініями 
зв’язку без дозволу підприємств, у віда-
нні яких перебувають ці лінії зв’язку.

1.3.5. Чинити інші дії, які можуть при-
вести до пошкоджень засобів зв’язку та 
радіофікації (пошкоджувати опору чи ар-
матуру повітряних ліній, обривати про-
води, накидати на них сторонні речі та 
інше).

1.3.6. Спричинювати псування або 
порушення нормальної роботи повітря-
них, підземних кабельних ліній, а також 
всередині будинкової телефонної, радіо-
трансляційної та телевізійної мереж.

1.4. Забороняється:
1.4.1. Підприємствам, установам, 

організаціям усіх форм власності та 
окремим громадянам самовільно під-
ключатися до телефонної, радіотрансля-
ційної та телевізійної мереж, проводити 
будь-які роботи щодо ремонту споруд, 
переносу загальнобудинкової телефон-
ної, радіо- та телемереж.

1.4.2. Підприємствам, установам, 
організаціям усіх форм власності, у віда-
нні яких перебувають відомчі телефон-
ні станції, підсилювальне обладнання, 
проводити без погодження з органами 
зв’язку, самовільне підключення до місь-
кої телефонної та радіомереж та виклю-
чення від них.

1.5. Підприємствам зв’язку - Цеху те-
лекомунікаційних послуг №21 Київської 
обласної філії відкритого акціонерного 
товариства “Укртелеком”, ЛТЦ-11 ЦПМ-
12 м.Київ, ЦЛКС-3 ЦПМ-12 м.Іванків, 
ЛТЦ-901, ЦПМ-9 м.Ставище, ЦЛКС-1 
ЦТЕСЗЛ м.Фастів, ЦЛКС-803 ЦТЕПМ-8 
м.Обухів, ЗАТ “УМЗ” “Вікторія-Феліз” 
м.Обухів, ЛТД-01 ТОВ “Діском” м.Київ, 
ТОВ “Атраком” м.Київ дозволяється за 
погодженням із власниками земельних 
насаджень, у тому числі лісосмуг, садів 
та окремих дерев, які заважають нор-
мальній роботі ліній зв’язку та радіофіка-
ції, підрізати гілля дерев у межах, перед-
бачених відповідними нормами.

2. Відділу містобудування, архітекту-
ри та розвитку інфраструктури райдер-
жадміністрації, управлінню земельних 
ресурсів у Макарівському районі, сіль-
ським та селищним  радам при виді-
ленні земельних ділянок під забудову та 
приватизацію, а сільським та селищним 
радам при видачі ордерів на проведен-
ня земельних робіт та на виконання бу-
дівельних робіт вимагати від проектних, 
будівельних та інших організацій і фізич-
них осіб, попереднього погодження з під-
приємствами зв’язку: Цехом телекомуні-
каційних послуг №21 Київської обласної 
філії відкритого акціонерного товари-
ства “Укртелеком” у смт Макарів, вул. 
Фрунзе,38, тел. 5-13-54, 6-05-75; ЛТЦ-
11 ЦПМ-12 м. Київ, вул. Живописна,10, 
тел. 8-2-234-28-38; ЦЛКС-3 ЦПМ-12 м. 
Іванків, вул. Поліська,189, тел. 8-291-5-

17-09; ЛТЦ-901, ЦПМ-9 м. Ставище, вул. 
Леніна,5, тел. 8-041-225-06-27; ЦЛКС-1 
ЦТЕСЗЛ м. Фастів, вул. Комарова,18, 
тел. 8-265-6-30-81, ЦЛКС-803 ЦТЕПМ-8 
м. Обухів, вул. Будьоного,53, тел.5-15-
82, ЗАТ “УМЗ” “Вікторія-Феліз” м.Обухів, 
вул.Жовтнева,41, тел.8-067-520-94-58, 
ЛТД-01 ТОВ “Діском” м.Київ, Соломен-
ська площа 2, тел. 8-044-520-27-37, ТОВ 
“Атраком” м. Київ, просп.Перемоги,123, 
тел. 594-68-66.

3. Землі в межах охоронних зон у 
власників землі та землекористувачів не 
вилучаються і можуть використовувати-
ся ними з обмеженнями.

4. Підприємства, установи, організа-
ції та громадяни, яким надані у власність, 
постійне чи тимчасове користування зе-
мельні ділянки, по яких проходять лінії 
зв’язку та проводового мовлення, несуть 
відповідальність за проведення робіт на 
ділянках і зобов’язані вживати належні 
заходи для збереження цих ліній.

5. Довести до відома підприємств, 
установ, організацій усіх форм власнос-
ті та громадян, що на осіб, винних у по-
рушенні правил охорони ліній і споруд 
зв’язку або пошкодження кабельної, ра-
діорелейної, повітряної ліній зв’язку, про-
водового мовлення або споруд чи облад-
нання, передбачених статтями 144, 145, 
146, 147, 148 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення, якщо ці дії 
не тягнуть за собою кримінальної відпо-
відальності, передбаченої статтею 188, 
213, 360 Кримінального кодексу України, 
накладаються адміністративні стягнення 
і вказані справи про адміністративні пра-
вопорушення, пов’язані із законодав-
ством про зв’язок, розглядають органи 
державної інспекції електрозв’язку, ад-
міністрації зв’язку України.

6. Підприємства, установи, органі-
зації, посадові особи та громадяни ви-
нні у невиконанні вимог Правил охорони 
ліній зв’язку, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України №135 від 
29.01.1996, а також у порушенні нор-
мальної роботи ліній зв’язку та проводо-
вого мовлення, відшкодовують збитки 
підприємствам зв’язку і несуть відпові-
дальність згідно із законодавством Укра-
їни. Збитки обчислюються за фактич-
ними витратами на відновлення роботи 
ліній з урахуванням тарифних доходів, 
які підприємства не одержали за час 
припинення дії зв’язку.

7. Контроль за дотриманням вимог 
Правил про охорону ліній зв’язку, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів 
України №135 від 29.01.1996, покласти 
на Макарівський цех телекомунікаційних 
послуг  №21 (Волощенко В.В.).

8. Визнати таким, що втратило чин-
ність, розпорядження голови райдер-
жадміністрації від 17.03.2008 № 1235 
«Про охорону кабельних, радіорелей-
них, повітряних ліній зв’язку та радіофі-
кації, телефонів-автоматів, кабельно-
каналізаційних споруд зв’язку на 
території Макарівського району».

9. Контроль за виконанням цього 
розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Левков-
ського П.І.

В.М.ГОРБИК,
голова адміністрації.                           

МАКАРІВСЬКА    РАЙОННА    ДЕРЖАВНА    АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 14 травня 2009 року                                                                                                                                                                       № 765
                                                                                                                    смт Макарів

ПРО ОХОРОНУ КАБЕЛЬНИХ, РАДІОРЕЛЕЙНИХ, 
ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОФІКАЦІЇ, 

ТЕЛЕФОНІВ-АВТОМАТІВ ТА КАБЕЛЬНО-КАНАЛІЗАЦІЙНИХ 
СПОРУД ЗВ’ЯЗКУ ОПЕРАТОРІВ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ, 

ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ  РАЙОНУ

Макарівська селищна рада  щиро вітає  трудо-
вий колектив Макарівського дошкільного навчаль-
ного закладу   «БАРВІНОК»   із   40-річчям   від дня 
відкриття.

Висловлюємо щиру  вдячність за відданість  святій     
справі виховання дошкільнят.

Нових Вам творчих злетів до вершин педагогічної     
майстерності, творчого натхнення й  успіхів  у 
шляхетній освітянській справі - плекати май-
бутнє нашої держави, виховувати молоде 
покоління українців, здоров’я і енергії, щастя 
кожному в особистому житті, миру, злагоди, 
сил, добрих сходів на освітянській ниві.

   Успіхів і процвітання Вашому закладу.
Геннадій ЗДОЛЬНИК, 

селищний голова. 

* * * * *

* * * * *

* * * * *
Якнайтепліше, найщиріше вітаємо з ювілейною 

датою від Дня народження
ВОЛОЩЕНКО Віру Іванівну.

Пролетіли роки, мов гарячі коні,
Натрудились руки, посивіли скроні.
Але в серце добре старість не ввійшла,
Вистача для всіх нас ласки і тепла.
Рідна, люба наша, проживи сто літ,
Хай Вам всміхається веселковий світ.
Хай Вас минають лихо і біда,
А душа хай буде вічно молода.

З повагою колектив районного методичного 
кабінету, відділ освіти, райком профспілки 

                              працівників освіти і науки України.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної 
власності на землю серії КВ №0029, виданий 5 лис-
топада 1996 року на підставі рішення 8 сесії 22 скли-
кання Андріївської сільської ради від 5 квітня 1996 
року і зареєстрований в книзі записів державних ак-
тів за №29 на ім’я ВЕРЕЩАГІНА Сергія Степанови-
ча, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНА довідка про взяття на облік фізичної особи 
- приватного підприємця за №200 від 29 вересня 2005 
року, видана Державною податковою інспекцією в Мака-
рівському районі на ім’я КОВАЛЕНКО Олени Василів-
ни, вважати недійсною.  
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ІНОЗЕМНА КОМПАНІЯ 

ЗАПРОШУЄ  НА  РОБОТУ 
НА СТО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
 ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

(МЕХАНІКІВ, СЛЮСАРІВ, УЧНІВ). 
ТЕЛ.: 8-0670216-26-89, 8-050-330-43-88.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

Молода сім’я ТЕР-
МІНОВО НАЙМЕ БУ-
ДИНОК з усіма зруч-
ностями в гарному 
стані (від 3-х кімнат) 
або 3-кімнатну квар-
тиру на довгий термін. 
Чистоту й оплату га-
рантуємо. Цікавлять 
такі населені пункти: 
Макарів, Липівка, Ма-
ковище, Гавронщина. 
Тел. 8-050-334-99-19.

ПРОДАЮ 3-кімнатну 
квартиру. Ціна - за до-
мовленістю. Тел. 8-050-
965-24-79. Лєна.

ПРОДАЮ поросят в’є-
тнамської породи. 
Телефон – 8-093-978-
63-70.

ПРОДАЮ в’єтнамські 
поросята. Телефон: 
8-097-856-88-65. с. 
Колонщина.

ПРОДАЮ     в’єтнам-
ських віслобрюхих по-
росят. Телефон 8-096-
506-91-99.

ПРОДАЮ коня, вік 8 ро-
ків. Телефон – 8-067-
266-01-58. Анатолій.

ВИГОТОВЛЯЄМО: металеві конструкції будь-
якої складності (огорожі, ворота, перила, поруч-
ні, козирки, оградки, грати віконні). Швидко та 
якісно. Доставка. Макарів, вул. Пушкіна, 3. 
Тел.: 5-25-75, 8-066-978-42-40, 8-098-876-05-90.

В І К Н А
    М Е Т А Л О П Л А С Т И К О В І

                               А Л Ю М І Н І Є В І
     ФАСАДИ. СЕКЦІЙНІ ВОРОТА. РОЛЕТИ. ЖАЛЮЗІ. БАЛКОНИ.

Від 859 грн. 
   TROСAL

Від 820 грн. 
WDS

ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЗНИЖКИ.

FAVORIT

8 - 0 9 5 - 5 7 5 - 9 9 - 6 4 ,  8 - 0 9 7 - 5 0 7 - 1 0 - 0 1

1200

1300

УВАГА!
Київське  обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України відкрило 
щоденну пряму телефонну «гарячу» лінію для 
звернення громадян щодо діяльності провай-
дерів програмної послуги, що надається з вико-
ристанням багатоканальної кабельної мережі.

Телефон — 286-80-06 (з 9.00 до 17.00 з по-
неділка по п’ятницю).

АВТОЦЕНТРУ “СКАНІЯ” 
в с. Калинівка Макарівського району 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН
 головний інженер 

(головний енергетик) 
з досвідом роботи. 

Резюме надсилати за факсом (044) 490-77-71.

ЗНАХАРКА ЗІНАЇДА 
БУДЕ  ПРОВОДИТИ ПРИЙОМ 

ГРОМАДЯН
Зінаїда вишіптує старовинними молитвами, під-

німе життєдайну силу людини за допомогою єруса-
лимських свічок.

Зінаїда - це захист від чарів та нечесті для Вас і Ва-
шої родини.

Зінаїда знімає вінець безшлюбності, печать одино-
кості, родове прокляття, навіть зроблене на смерть.

Погано ведеться господарство? - мати при собі 
пригорщу землі з подвір’я

Втомилися чекати кохання? - мати з собою за-
мок з ключем.

Мрієте мати дитину? - мати пелюшки й три яйця.
Немає злагоди в сім’ї? - мати з собою півлітрову 

банку з водою і три свічки.
Повернути чоловічу силу? - для цього мати з со-

бою пачку солі.
Позбавити пияцтва? - мати сорочку або футбол-

ку.
Зінаїда поставить щит та оберіг на бізнес і на 

життя.
Діти з переляком і подібними проблемами до 5-ти 

років приймаються безкоштовно.

Вартість індивідуального прийому 20 гривень.

Прийом проводиться без вихідних з 17 
по 27 серпня 2009 року з 8.00 до 18.00 
години за адресою: вул. 50-річчя Жов-
тня, буд. 4, кв.10. (в районі автопарку).

Т Е Л Е Ф О Н   8 - 0 6 7 - 3 0 9 - 1 9 - 6 6 . 

Відділ культури і туризму, колектив дитячої школи 
мистецтв та профспілкова організація висловлюють 
щирі співчуття викладачу дитячої школи мистецтв 
Степурко Наталії Миколаївні з приводу тяжкої втрати 
- смерті матері

ПОНОМАРЬОВОЇ Ніни Тимофіївни.

Колектив ТОВ “Фабрика “Світанок” висловлює гли-
боке співчуття швачці   Медвідь Надії Петрівні  з 
приводу тяжкої   втрати - смерті   матері. 

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ 
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.

ТЕЛ.: 8-067-924-34-34; 8-067-407-21-28; 8-0412-44-97-01.

АВТОМАТИКА НА ВСІ ВИДИ ВОРІТ;
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА;
ВХІДНІ ДВЕРІ.

Телефони :  6 - 0 3 - 3 4 ;  8 - 0 9 7 - 4 3 5 - 2 4 - 6 3 .

•••

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 
50% ПЕРЕДОПЛАТИ

Звертатись: Макарів, вул. Фрунзе, 23. Тел.: 5-31-88; 
8 (068) 358-76-15; (044) 227-02-09, 8-068-352-86-19.

(Ліцензія Державної служби геодезії картографії та кадастру, 
серія АВ № 430676; Ліцензія Державного Агентства земельних 
ресурсів України серії АВ № 390593).

- 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.)

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»
(код ЄДРПОУ 00904701)

У зв’язку зі зверненням та вимогою акціонера то-
вариства - Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Дослідно-конструкторське бюро «Роторні екологічні 
системи», що володіє більше як 10 відсотками голо-
сів та відповідно до чинного законодавства України 
директор ВАТ «Макарівський райагропостач» повідо-
мляє про скликання позачергових зборів акціонерів о 
14.00 годині 29 вересня 2009 року за адресою: Київ-
ська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. 
Київська, 107-А, з наступним порядком денним:

1. Про розгляд звернення акціонера - Товариства з об-
меженою відповідальністю «Дослідно-конструкторське 
бюро «Роторні екологічні системи» щодо передачі Філіалу 
«Розрахунковий центр» Приват-Банку на умовах застави 
майнового комплексу (виробничо-складських приміщень) 
площею 1 070,4 кв.м. та земельної ділянки, під ним площею 
0,9610 га при рефінансуванні пост-імпортних кредитів та 
отримання в Банку кредиту на суму 6 530 000,00 грн. тер-
міном на 24 місяці.

2. Про надання директору ВАТ «Макарівський рай-
агропостач» права укладання договорів застави майнового 
комплексу та земельної ділянки, що належать Товариству 
на правах власності.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загаль-
них зборах акціонерів відбуватиметься з 13.00 до 13.45 за 
адресою проведення зборів. Акціонерам обов’язково мати 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів 
- додатково довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Директор ОХРІМЕНКО М.Г.

БРУКІВКА ГРАНІТНА
(ТЕМНО-СІРА, ГАБРО)

Р о з м і р и  с м :  1 0 х 1 0 х 1 0 ; 
8 х 8 х 8 ;  5 х 5 х 5 ; 1 0 х 1 0 х 5 ;  8 х 8 х 5 .

   СМТ МАКАРІВ.        ТЕЛ.: 8-097-750-08-59.

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

на заміщення вакантної посади 
спеціаліста 1 категорії  (юриста)
Професійні та кваліфікаційні вимоги до пре-

тендентів:
- вища освіта відповідно-професійного спряму-

вання за освітньо-кваліфікаційним рівнем;
- стаж роботи за фахом не менше 5-ти років, зна-

ння комп’ютера.
Особи, які  бажають взяти участь у конкурсі, пода-

ють на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь 
у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з відповід-
ними додатками, копії документів про освіту та пас-
порта, відомості про доходи та зобов’язання фінансо-
вого 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 Ма-
карів, вул. Фрунзе, 30, селищна рада.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 5-14-64.

ТОВ «МАКАРІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» 
ОГОЛОШУЄ НАБІР 

ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОФЕСІЯМИ:
Слюсар-оператор – з/п 1500 грн. – 2500 грн.;
Птахівник-оператор – з/п 1400 грн.–2000 грн.;
Вантажник – з/п 1500 грн. – 2000 грн.;
Слюсар-сантехнік – з/п 1000 грн. – 1500 грн.

За довідками звертатись за адресою: смт Ма-
карів; вул. Першотравнева, 68. 

ТЕЛЕФОНИ: 6-06-98;  6-06-97. 

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!
СПД Марченко Л.Ю. пропонує широкий асорти-

мент товарів для учнів, вчителів: сумки, рюкзаки, пена-
ли, ручки, лінійки, пластилін, фломастери, фарби, пап-
ки, зошити, альбоми, посібники для вчителів та батьків 
і багато іншого. Є можливість замовлень за каталогом.

Чекаємо на вас у будні з 8.00 до 20.00, у субо-
ту з 8.00 до 17.00 за адресою: смт Макарів, вул. 
Фрунзе, 29 (приміщення міні-маркету «Здвиж»).

БУДУЄМО  САМІ!
(будівництво госп.способом власними силами)

БУДИНКИ, КОТЕДЖІ, ГАРАЖІ, ЛАЗНІБУДИНКИ, КОТЕДЖІ, ГАРАЖІ, ЛАЗНІ
ФУНКЦІЇ ГЕНПІДРЯДНИКА, ПІДБІР 

ПРОЕКТІВ, КОНСУЛЬТАЦІЇ З БУДІВНИЦТВА 
ТА РЕМОНТУ, СКЛАДАННЯ КОШТОРИСІВ, 
ПІДБІР МАТЕРІАЛІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА 
ВИКОНАВЦІВ, ДИЗАЙН ПРОЕКТУВАННЯ.

ТЕЛЕФОНИ: 8-050-334-99-19; 
8-093-188-26-52.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ 
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.

Будь-які види будівельних робіт, штукатур-
ка, криниці під ключ. Тел. 8-096-563-80-30.

ДО УВАГИ БАТЬКІВ!
Проводиться набір учнів району до природничо-

математичного ліцею на базі Макарівської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. 

Документи приймаються до 25 серпня 2009 
року.

Довідки за телефонами: 5-12-33; 5-15-48.

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

ЗАВОДСЬКЕ ВИГОТОВЛЕННЯ,  ПРОФЕСІЙНИЙ  
МОНТАЖ; ЖАЛЮЗІ,  РОЛЕТИ,  ПЛАСТИКОВІ  

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

ЗАГУБЛЕНЕ реєстраційне посвідчення, видане на підста-
ві рішення виконавчого комітету Гружчанської сільської 
ради №1 від 5 січня 1994 року на колгосп “Світанок”, 
вважати недійсним.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Здоров`я, краса i внутрiшня 

рiвновага стануть основни-
ми стимулами ваших дiй на 
цьому тижнi. Можна спробу-

вати нову дiєту, вiдновити заняття у 
спортзалi або уважнiше віднестися 
до вибору продуктiв харчування. 
До середи займайтеся практич-
ними справами. Не чинiть тиску на 
партнерiв, будьте терплячi - в цей 
час тiльки взаємовигiднi iнтереси 
можуть дати результат, на який ви 
розраховуєте. В середу можна за-
йнятися покупками. Вихiднi краще 
провести удома або на дачi з сiм`єю 
i близькими друзями.

Сприятливi днi: 19, 21;  несприятливi: 
18.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Поки вас найбiльше 

цiкавлять домашнi справи, i в 
першiй половинi тижня змо-
жете реалiзувати деякi з своїх 

дизайнерських iдей. Партнер по шлю-
бу буде приємно здивований вашим 
творчим пiдходом i тим терпiнням, 
з яким займетеся дрiбним ремон-
том або наведенням ладу. З середи 
з`являться новi iнтереси i завдання. 
До п`ятницi можна укладати угоди, за-
йматися питаннями реклами. Це хо-
роший час для активного спiлкування, 
обмiну думками i переговорiв. У 
вихiднi може виникнути нова тема в 
сiм`ї, на якiй ви i зосередитеся.

Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 
19.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Прекрасний час для 

вiдпочинку, поїздок, спiл-
кування в групi, з якою 
пов`язанi вашi iнтереси i пер-

спективи. З наступного тижня на-
вантаження значно зросте, а зараз 
вам необхiдно зiбрати всю потрiбну 
iнформацiю i привести до ладу спра-
ви. З середи прискорюється над-
ходження iнформацiї, але у четвер 
вiрогiднi збої у системах зв`язку, 
проблеми в подорожах i контактах з 
оточуючими. Будьте уважнi до про-
хань своїх близьких. Допомагайте, 
вислуховуйте їх сповiдi, займайте-
ся загальними справами. В недiлю 
вдалими будуть покупки.

Сприятливi днi: 18, 23; несприятливi: 
21.

РАК (22.06-22.07).
Перша половина тижня про-

йде в турботах про насущнi 
справи. Ви знайдете задово-
лення, займаючись дизайном 

свого будинку або працюючи на дачнiй 
дiлянцi. У четвер можуть вiдбутися 
подiї, якi зроблять вашу позицiю ураз-
ливою. Не соромтеся попросити про 
допомогу партнера. Через подолан-
ня загальних проблем з`являться i 
загальнi iнтереси, а в особистих сто-
сунках - бiльше довiри i iнтимності. 
Можливо, вам варто вибрати недiлю 
як стартову точку для розвитку якоїсь 
важливої теми. Рiшення ухвалюйте на 
сiмейнiй радi.

Сприятливi днi: 20; несприятливi: 18.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Перiод очiкування закiн-

чився - вам необхiдно поква-
питися з втiленням не тiльки 

поточних, але й глобальнiших планiв. 
Волею обставин потрапите в центр 
розвитку якихось подiй, i оточуючi 
мають на вас свої види. У четвер, 
все що вiдбувається, буде наповне-
не особливим сенсом, не пропустiть 
можливiсть розiбратися з тими те-
мами, якi вас цiкавлять. Можете 
опинитися у водовертi вiдчуттiв, а 
спокус буде так багато, що вам до-
ведеться поламати голову, як вийти 
з скрутного становища.

Сприятливi днi: 21, 22; несприятливi: 
19.

ДIВА (24.08-23.09)
Ви можете гордитися своєю 

майстернiстю, органiзованiстю 
i вiдчуттям порядку, що 
обов`язково буде вiдмiчено 

оточуючими. Придiлiть бiльше уваги 
тим дрiбницям, на якi звичайно не ви-
стачає часу, - i ви отримаєте дiйсне 
задоволення вiд гармонiї, яка запану-
вала навколо вас. Тиждень сприятли-
вий для вирiшення практичних питань. 
Але у четвер i п`ятницю можуть стати-
ся подiї, якi не входили у вашi плани. 
Нешаблоннi реакцiї будуть особливо 
вдалими. У вихiднi краще розширити 
коло спiлкування.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 22.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Пiдiйдiть прагматичнiше 

до використання свого часу 
в першiй половинi тижня. Не 
витрачайте його на дрiбницi, 

а займiться справами, якi прине-
суть цiлком конкретнi результа-
ти. Домовленостi в цей час добре 
оформляти юридично. З четверга 
може виявитися, що у стосунках з 
дiловим або близьким партнером 
все не так просто. Але ви цiлком 
можете знайти оригiнальний вихiд 
з обставин, що склалися. Готуйтеся 
зайнятися новою справою з наступ-
ного тижня, а поки придiлите бiльше 
часу рiшенню особистих питань.

Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 
18.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Пiд впливом сонячних 

променiв органiзм виро-
бляє гормони задоволення. 
Вiдпочивайте i загоряйте на 

здоров`я, поки можна не поспiшати 
з iнiцiативами i нововведеннями. 
Придiлiть бiльше уваги форму-
ванню творчих зв`язкiв у групi або 
колективi, де проводите свiй час. 
Друзi можуть пiдкинути вам новi iдеї 
або органiзують корисне знайом-
ство. З другої половини тижня подiї 
можуть складатися непередбачува-
но. Можливi деякi обмеження, але 
вiдбудеться вивiльнення енергiї для 
iнших справ.

Сприятливi днi: 17, 23; несприятли-
вих немає.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Наближаються значнi i 

багатообiцяючi змiни. Якщо у 
вас є власнi плани, то цей тиж-
день присвятiть пiдготовчим 

заходам. Усi ситуацiї будуть 
зарядженi емоцiйно, але поки склад-
но зосередитися на чомусь визначе-
ному. Вiдновiть спортивнi заняття. 
Ваша присутнiсть створить сприят-
ливий психологiчний мiкроклiмат у 
групi - ви повнi ентузiазму i готовi до 
звершень. Весь тиждень, окрiм чет-
верга i п`ятницi, сприятливий для по-
їздок. У недiлю чекайте сюрпризiв, 
спробуйте знаходитися в гущi подiй.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 
20.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
З`явиться хороша 

можливiсть дiстатися до сутi 
теми, що цiкавить вас. До 
четверга зможете переро-

бити масу невеликих, але важливих 
справ, що залишить вiдчуття задо-
волення. Цей тиждень сприятливий 
для систематизацiї iнформацiї i на-
ведення ладу там, де вiдчувається 
необхiднiсть. З наступного тижня у 
вашому життi намiчаються важливi 
змiни, i все, що вiдбувається, по-
ступово до них пiдводить. У вихiднi 
придiлiть час будинку або вiдпочиньте 
з сiм`єю на природi, щоб з понедiлка 
спокiйно зосередитися на роботi.

Сприятливi днi: 19, 21; несприят-
ливих немає.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Можливо, деякi з ваших 

зв`язкiв зараз пiддаються пе-
регляду. Чекайте кульмiнацiї 
подiй у четвер. Не поспiшайте 

оцiнювати результати, особливо  якщо 
вони будуть для вас несподiваними. 
Через час ви виявите для себе багато 
плюсiв у тих змiнах, якi вiдбулися. Пер-
ша половина тижня дасть можливiсть 
реалiзувати деякi з практичних iдей у 
своєму будинку. Друга - сприятливiша 
для зовнiшнiх контактiв, поїздок, лис-
тування. Весь тиждень будьте уважнi 
до свого здоров`я i не допускайте пе-
ревантажень.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 17.

РИБИ (20.02-20.03)
У першiй половинi тижня 

вам варто зайнятися чимось 
конкретним. Зустрiчi, пере-
говори будуть пiдпорядкованi 

матерiальним iнтересам. Зараз 
є сенс розрахуватися з боргами, 
зробити платежi, щоб з наступ-
ного тижня зайнятися чимось но-
вим. Цiлком iмовiрно, що у четвер 
здiйснете щось для себе незвичай-
не i несподiване. Це цiкавий день, i в 
тому, що вiдбувається, зможете уло-
вити мiстичний вiдтiнок. Вихiднi при-
несуть багато приємних вражень, 
особливо, якщо ви добре пiдберете 
компанiю для вiдпочинку.

Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi: 
20.

С К А Н В О Р Д

- Синок, мама сказала, що 
ти вчора погано себе вів?

- Так, тату, бо я вів тебе і 
ще дядька Миколу.

Секрет безпечного водін-
ня: “Уявіть, що права ви забу-
ли вдома.”

Сьогодні бачив оголошен-
ня: “Продам принтер” - на-
писане від руки. Щось тут не 
так...  

Піддатий лісник, відмаху-
ючись від комарів, сокирою 
вирубав 40 гектарів лісу.

Чоловік працював неда-
леко від свого помешкання, 
на обід приходив додому.

Одного разу дружина 
пізно прокинулася, потім по 
і-неті погуляла... Короче,  

обід не готовий, а чоловік 

вже на порозі.
Дружина - в атаку:
- Кран у ванній тече, лам-

почка перегоріла, дверцята в 
шафі на одній завісі, карніз на 
голову падає, розетка із стіни 
вилазить разом з вилкою, 
шиба тріснута вже два роки... 
і т.д. і т.п.

Чоловік - шапку на голову 
і, не поївши, хода з хати.

Жінка - сама до себе:
- Та-а-а-к, обід пройшов 

нормально. Що би на вечерю 
придумати?

Мама каже доньці:
-Твій новий хлопець такий 

телепень, повна невихова-
ність, справжній дурень! Як 
я мрію поскоріше стати його 
тещею!

Тільки завдяки кризі я зно-
ву на ногах. Авто забрав банк.

Музичний 
стиль

Період часу 
розвитку 
природи, 

науки, 
суспільства

'

Морське 
вітрильне 

транспорт-
не судно

' '

'

'

'

М’яка 
тонка 
шкіра

Титул баро-
нета (анг.)

Гірська 
пориста 
порода

Житнє 
віскі

Домоткане 
полотно з 
конопляної 
або лляної 

пряжі

Ріка у 
Франції

Американ-
ський штат

Тропічний 
степ

Велика 
хижа 

неотруйна 
змія

Скульптурне 
зображення 

людини

Володар, 
само-

держець

Фран. філософ 
ХХ ст. “Шля-
хи свободи“

Маленька 
Ольга

'

'

' '

'

'

'

'

Верховний Бог 
(сканд.міф.)

Амер. сум-
часта тварина

Місця у 
театрі

'

'

Недолік, 
мінус

Зразок, 
модель, 
форма'

Прилад для 
визначення 
яякості яєць

'

'

Укр. компо-
зитор, автор 
симфоній, 

кантат

Чеш. живо-
писець, гра-
фік ІХ-ХХ ст.

Брат-близ-
нюк Ромула, 

першого 
царя Риму

Прапор 
на щоглі 
корабля

'

'

Керівний 
орган уста-
нови (іст.)

Зодіакальне 
сузір’я із зір- 
кою Антарес

'

'

'

'

'

'

'

Вчення: пред-
мет пізнання 

- “Божественна 
мудрість“. Дже-
рело - інтуіція

'

НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ

ШКІЛЬНИЙ АТЕСТАТ 
ВИДАЛИ 87-РІЧНОМУ 

ВЕТЕРАНУ
Житель міста Бенгор в аме-

риканському штаті Мен отри-
мав шкільний атестат у віці 87 
років. Чарльз Колберн не зміг 
обзавестися цим документом 
в юності, оскільки у 1942 році 
не здав необхідних екзаменів 
і залишив навчання, щоб піти 
добровольцем на фронт. 

Лише влітку 2009 року він 
звернувся до шкільного на-
чальства. І в день народження 
ветерана - середу, 5 серпня, - 
відбулася довгождана урочис-
та церемонія. 

За словами Колберна, 
атестат займе центральне 
місце серед нагород та серти-
фікатів, якими він зумів обза-
вестися після того, як залишив 
школу.

Усі люди загрузли в гріху з часів Адама та Єви, але, виявляєть-
ся, чоловіки і жінки гріховні по-різному. Такого висновку дійшли 
аналітики Ватикану, повідомляє ІТАР-ТАСС. 

Дослідження прелатів Римсько-католицької церкви показало, 
що найпоширеніший серед жінок гріх - гординя, тоді як у чоловіків 
обжерливість і хтивість набрали майже рівну кількість “балів”. Ці 
дані, отримані на основі вивчення сповідей, проведеного отцем 
Роберто Буса, 95-річним ченцем-єзуїтом, наводить італійська 
преса. Таємниця сповіді, звичайно, священна, але привід для роз-
думів і прозріння віруючих дають чималий. 

Результати аналізу прокоментував на сторінках офіційної вати-
канської газети “Оссерваторе романо” один з особистих теологів 
Папи Римського, польський єпископ Войцех Гиртиш. Він сформу-
лював головне значення відкриття своїх колег: “Коли ви подивите-
ся на гріхи з точки зору проблем, які вони створюють, то побачите, 
що гріхи чоловіків відрізняються від гріхів жінок”. 

Монсеньйор Гиртиш підкреслив, що найбільш проблемні для 
чоловіків гріхи - це  також лінь, гнів, гординя, заздрість і жадібність. 
У жінок виявилася дещо інша послідовність у гріхах.  Найнебезпеч-
нішими, крім гордині, виявилися заздрість, гнів, похіть і лінь. 

Ці спостереження над гріховністю роду людського будуть про-
довжені, пообіцяли автори дослідження. 

В І Д К Р И В Ш И  ТА Й Н У  С П О В І Д І

ЧОЛОВІКИ 
І ЖІНКИ 

ГРІХОВНІ 
ПО-РІЗНОМУ,  
ВВАЖАЮТЬ 
АНАЛІТИКИ 
ВАТИКАНУ 

*  *  *

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *

МАНДРІВНИКИ ТА МАНДРИ

МІЖНАРОДНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

ФОЛЬКЛОРНОГО 
ТАНЦЮ  ПРОЙДЕ У 

ЛЬВОВІ
Від Індії і Конго до Македонії 

та Іспанії - такий діапазон най-
більшого в Україні Міжнародного 
фестивалю фольклорного тан-
цю “Етновир”, що відбудеться у 
Львові наприкінці літа. 

Як повідомила керівник відді-
лу туризму міської ради Оксана 
Миськович, на фестиваль завіта-
ють близько 250 учасників з по-
над десяти країн, а також різних 
регіонів України. Афіша фестива-
лю обіцяє зустрічі не тільки з тан-
цювальним мистецтвом різних 
народів. Передбачено проведен-
ня барвистих парадів хореогра-
фічних, інструментальних та хо-
рових колективів, центральними 
вулицями міста, гала-концерти, 
майстер-класи з танців та гри на 
екзотичних музичних інструмен-
тах, вечори дружби, ярмарки су-
венірів українських та іноземних 
ремісників. 

Фестиваль “Етновир” відбу-
деться під егідою CIOFF - Міжна-
родної організації фольклору. 


