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польові роботи

с і н о ж а т ь

Зі світанку і до заходу сонця працюють у поті чола 
механізатори ТОВ «Агрофірма «Київська», які за-
готовляють сіно для великої рогатої худоби. Роботи 
розпочалися ще в кінці травня і триватимуть аж до 
осені. На сьогодні в господарстві вже заготовлено 
200 тонн різнотрав’я і планують зібрати ще 800 тонн.

Уряд затвердив заходи з 
відзначення 15-ї річниці 

КонститУції УКраїни  
Розпорядження видане з метою завчасної підготовки та створен-

ня належних умов для відзначення у 2011 році ювілейної річниці Кон-
ституції України. 

Так, на загальноукраїнському рівні планується проведення уро-
чистостей за участю представників органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, народних депутатів України, міжнарод-
них, громадських організацій, політичних партій, діячів науки та куль-
тури. 

Планується проведення конференцій, «круглих столів», виставок, 
конкурсів та інших заходів, спрямованих на формування правової 
культури, поваги до Основного Закону України, усвідомлення його 
ролі в українському державотворенні, отримання знань про консти-
туційні права, свободи та обов’язки, знань з історії становлення та 
розвитку вітчизняного конституційного права і діяльності видатних 
правників у цій сфері тощо. 

На честь 15-ї річниці Конституції України буде випущено та введе-
но в обіг ювілейну поштову марку і конверт. 

Увечері, 28 червня, у столиці України - місті-герої Києві, містах-
героях Керчі, Одесі, Севастополі, містах, де розташовані штаби 
оперативних командувань та видів Збройних Сил України, у м. Сім-
ферополі та обласних центрах буде проведено святкові салюти та 
святкові феєрверки. 

передбачають 
синоптики

Липень 
і серпень 

бУдУть 
жарКими 

Протягом липня-
серпня температура по-
вітря по всій території 
України сягатиме 30-35 
градусів, а в окремі дні 
- 40 градусів вище нуля. 
Такий прогноз на прес-
конференції повідомив 
начальник Укргідромет-
центру МНС Микола 
Кульбіда. 

“Дуже висока імовір-
ність спекотливого літа 
з великою кількістю днів 
з температурою, яка ся-
гатиме 30-35 градусів 
і навіть 40, як це було 
торік. Хоча загальний 
характер погоди, порів-
няно з минулим роком, у 
нас буде не таким жор-
стким”, - зазначив си-
ноптик. 

Водночас   М. Куль-
біда зауважив, що точно 
спрогнозувати погоду 
на ці місяці неможливо, 
оскільки не існує таких 
методик. Однак кліма-
тичні зміни, які відбу-
ваються по всій земній 
кулі, свідчать про те, 
що на території України 
саме липень і серпень 
будуть найбільш спекот-
ливими місяцями. 

За словами началь-
ника Укргідрометцен-
тру, з кожним десятиліт-
тям температура липня 
і серпня зростає на 0,1-
0,2 градуса. 

Прем’єр-міністр України Ми-
кола Азаров вважає, що альтер-
нативи змінам у пенсійній сис-
темі немає. Про це Глава уряду 
сказав в інтерв’ю агентству 
УКРІНФОРМ. 

“Ми переконалися, що за-
проваджувати зміни в пенсій-
ній системі треба. Яким чином 
їх запроваджувати?.. Відразу 
виникає те, що нам, окрім со-
лідарної системи, тобто іс-
нуючої на сьогодні, коли всі 
абсолютно складають гроші 
до солідарного пенсійного 

фонду і з цього солідарного 
фонду вже за відомими прави-
лами отримують пенсію, що, 
окрім ось цієї системи, потріб-
не доповнення”, - зазначив 
М.Азаров. 

Крім того, за словами 
Прем’єр-міністра, уряд планує 
розробити систему стимулів для 
продовження пенсійного стажу, 
а також запровадити трирічний 
адаптаційний період. 

“Протягом трьох років ми 
повинні розробити систему сти-
мулів, що дозволили б нашим 

людям добровільно приймати 
рішення про продовження сво-
го пенсійного стажу, про пізні-
ший вихід на пенсію”, - сказав 
Прем’єр-міністр. 

“Таким чином, пропонується 
зараз доволі м’який варіант пен-
сійної реформи, який, ще раз 
кажу, є найменшим злом із того, 
що ми могли б запропонувати, 
враховуючи важку ситуацію де-
мографічну, враховуючи ситуа-
цію з тим, що пенсійну систему 
треба виправляти”, - підкреслив 
Прем’єр. 

аЛьтернативи змінам 
У пенсійній системі немає

Держбюджет 2011 року успішно ви-
конується. У цілому, розмір субвенцій 
для забезпечення показників соціального 
захисту населення за п’ять місяців зріс у 
півтора раза і становить 14,8 мільярда. У 
травні урядом прийнято постанову про 
підвищення оплати праці бюджетникам 

одним абзацом

• згідно з Єдиною тарифною сіткою. Протягом року це 
забезпечить збільшення зарплати вчителям вищої кате-
горії більш як на 340 гривень, лікаря-хірурга вищої кате-
горії - на 360, дільничного лікаря-терапевта на 310 гри-
вень. За словами міністра фінансів Федора Ярошенка, 
ці видатки вже закладено в бюджеті.

Станом на 1 червня до зведеного бюджету нашого ра-
йону надійшло (без урахування трансфертів) 25660 тис. 
грн. при планових показниках 14468,7 тис., що склало 
177,3 відсотка. Районний бюджет виконано на 138 відсо-
тків, при плані 8180 тис. грн. надійшло 11291,4 тис. грн.

•

ресурсозберігаюче 
господарство

для вирощування екологічно чистих 
            врожаїв - Біопрепарат  “клепс®”

Наш співрозмовник - директор Науково-виробничого 
центру «Енергія» Володимир Євгенович Деркач. До 
речі, він депутат Макарівської районної ради.

- У сучасному аграрному світі 
значно зросла увага до біотехно-
логій. Препарат КЛЕПС®, який ви-
робляє ваша фірма, належить до 
них і вже добре відомий на агро-
ринку України. Цікаво, що спонука-
ло вчених на створення цього пре-
парату, яка його історія розробки?

- Після чорнобильської аварії 
особливо гостро стало питання ди-
тячого та дієтичного харчування, 
отже завдання вирощування еколо-
гічно чистих продуктів, покращення 
стану навколишнього середовища 
та відродження земель для вчених 
на той час (як і зараз) було дуже ак-
туальним. Ця болюча тема хвилюва-
ла і наш Науково-виробничий центр 
«Енергія». Коли вчені Інституту мо-
лекулярної біології і генетики НАН 
України під керівництвом кандидата 

біологічних наук Н.О.Козировської 
почали займатися цим напрямком, 
ми взяли активну участь в його інвес-
туванні. Наполеглива праця вчених 
інституту та біотехнологів нашого 
центру дала можливість розробити 
технологію, яка стала базовою для 
створення біопрепаратів, необхід-
них для вирощування екологічно 
чистих врожаїв.

Цікаво, що розробка технології, як 
і створення препарату, бере початок 
на Хмельниччині, де вчені на зовсім 
голих скелях виявили острівці рос-
линного життя. Це навело їх на думку, 
що і в цих суворих умовах діють якісь 
біологічні фактори, що дають можли-
вість рослинам активно розвиватися. 
Вивчаючи породу цих скель, вчені 
виявили унікальний штам бактерій, 
який синтезує полісахариди і здатний 

фіксувати інертний газ азот з повітря 
для споживання рослинами у легко-
доступній формі. Виокремлюючи бак-
терії з гірської породи та підбираючи 
найбільш оптимальні варіанти з інши-
ми бактеріями, вчені отримали мож-
ливість створювати препарати, які 
можуть мати ті чи інші властивості. На 
базі цих наукових досліджень і було 
розроблено біопрепарат КЛЕПС® 
та налагоджено нами його виробни-
цтво.

- Які основні властивості пре-
парату КЛЕПС®, який уже застосо-
вують і на полях району?

- Препарат КЛЕПС®, якщо корот-
ко, - це альтернатива агрохімічним 
засобам вирощування врожаїв. Він 
працює як біодобриво, біостимуля-
тор росту та захисту рослин. Щоб 
зрозуміти, чому в одному препараті 
закладено такі великі можливості, 
потрібно згадати унікальний бакте-
рійний штам, який вчені виділили з 
в’єтнамського рису і який має на-

зву Klebsiella oxytoca. Особливість 
цього штаму полягає у тому, що його 
бактерії здатні заглиблюватися все-
редину тканин рослини, не спричи-
няючи їй шкоди, та зосереджуватися 
в міжклітинному просторі. Такі бак-
терії звуться ендофітами. Гармоній-
ним партнером цього бактерійного 
штаму є специфічний штам Bacillus 
mucslaginosus, виділений з гірської 
породи. Разом обидва штами бак-
терій постачають рослині біологіч-
но активні речовини (фітогормони, 
вітаміни тощо) та біологічний азот, 
а також стимулюють системний за-
хист від вторинної інфекції пато-
генними мікроорганізмами. Досвід 
споживачів препарату КЛЕПС®, в 
основу якого покладено вже згада-
ні штами бактерій, свідчить, що цей 
препарат при його застосуванні дає 
можливість аграріям отримати чисту 
продукцію та суттєвий економічний 
ефект.

' стор.  5.
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Формула української 
модернізації: 

взятися і зроБити
Залишаючись багатообіцяючою територією на карті Європи, наша 

країна тривалий час жила потенціалом минулого. Україна дотепер не 
досягнула навіть 70% від рівня власного ВВП останнього радянського 
1990 року. За цей час світова економіка номінально зросла майже втри-
чі. Не дивно, що через слабкість нашої економіки і прорахунки держав-
ного управління повною мірою виявився вплив світової економічної кри-
зи. Україна лише за один рік втратила 15% національного виробництва. 
Швидко й ефективно рухатися вперед ми зможемо, лише об’єднавши 
зусилля навколо амбіційних цілей, — за найближчі п’ять-сім років ми по-
винні докорінно змінити свою країну.

Держава як головний 
стратег моДернізації

У всіх країнах, які досягли зна-
чних результатів у своєму розви-
тку за порівняно короткий час, не 
можна не зазначити визначальної 
ролі держави в довгостроковому 
стратегічному плануванні. Світова 
економічна криза вкотре чітко по-

казала, що бізнес — чудовий так-
тик, але поганий стратег. Ринок не 
може планувати розвиток країни. 
Та й узагалі, це не його завдання. І 
цього разу саме держави взяли на 
себе роль антикризових менедже-
рів. Україна, залишивши позаду не-
стабільність і постійні конфлікти у 

владі, сьогодні має всі можливості 
стати на шлях стійкого економічно-
го зростання.

Ювілейний 20-й рік незалежнос-
ті України визначений Президентом 
як період докорінних змін і модерні-
зації. У щорічному посланні до Вер-
ховної Ради Президент Віктор Яну-
кович наголосив, що саме «2011 рік 

має стати періодом побудови нової 
нормативно-правової бази захис-
ту прав інвесторів, упровадження 
сучасних механізмів промислової 
політики і надання державної під-
тримки високотехнологічним під-
приємствам і секторам економіки. 

' стор.  8.

– На виконання доручення голо-
ви облдержадміністрації, – зазна-
чив Сергій Євгенійович, – у районі 
створюються умови для розвитку 
ринкової інфраструктури та реаліза-
ції сільськогосподарської продукції. 
Нині розроблено план дій для впо-
рядкування стихійних місць торгівлі 
біля доріг на території сіл Копилів, 
Бишів, Лишня. В основному жінки 
старшого віку обабіч проїжджої час-
тини виставляють на продаж городи-
ну – моркву, буряк, картоплю, яблу-
ка.., все, що вродило на городі й у 
саду. Це небезпечно як для покупців, 
так і для продавців, бо така торгівля 
спричиняє перешкоди руху тран-
спорту і може призвести до аварії. 
Також донедавна ніхто не контролю-
вав якість продукції на такому сти-
хійному ринку.  Відтепер у цих селах 
встановлять відкриті павільйони для 
сезонної торгівлі. Хочу зазначити, що 
в цьому питанні органи виконавчої 
влади і органи місцевого самовряду-
вання населених пунктів працюють в 
унісон. Перший такий павільйон вже 
встановлено в Копилові неподалік 
від траси, поруч з тим місцем, куди 
люди виходять торгувати. 

– Коли будуть встановлені такі 
павільйони в Бишеві та Лишні?

– Нині готується територія, де бу-
дуть встановленні накриття. 

– Чи передбачено на території 
павільйонів спеціальні місця для 
збору сміття та його вивіз?

– У Копилові вже є урна для збору 
сміття, у тому числі й органічних від-
ходів рослинного походження. Такі ж 
урни будуть в Бишеві та Лишні. Також 
буде організовано періодичний вивіз 
сміття.

– За які кошти встановлюють-
ся ці павільйони?

– Частину коштів надали місце-
ві ради зі своїх бюджетів. Компанія 
«RUUKI Україна» виділила необхідну 
кількість металопрофілю для зведен-
ня цих павільйонів з комфортними 
умовами для торгівлі.

– Хто виконує будівельні робо-
ти?

– Роботи зі встановлення па-
вільйонів виконує райВЖКГ. У них 
розцінки – мінімальні, в них закла-
дена тільки вартість закупівлі необ-
хідних матеріалів, тобто виключно 
собівартість. 

– Безпечні умови для торгів-
лі забезпечені. Однак цікавить 
покупців безпечність продукції. 
Чи здійснюватиметься контроль 
якості товарів?

– Будуть задіяні ветеринарна і 
санітарна служби, які стежитимуть 
за якістю й безпечністю продукції. 
У цих населених пунктах постійно 

працюватимуть представники ве-
теринарної служби, які, за необхід-
ності, зразки сумнівної продукції 
направлятимуть до центральної ра-
йонної ветеринарної лабораторії. 
Якщо в цих торгових точках будуть 
реалізовувати м’ясо та молоко, то 
в обов’язковому порядку зразки 
досліджуватимуться в лабораторії 
центрального ринку Макарова. До 
речі, щоб створити більш безпеч-
ні умови, зокрема, щодо продажу 
сільськогосподарської продукції, 
прийнято рішення про підвищен-
ня уваги до безпечності продуктів 
харчування, що реалізуються на 
території району. В зв’язку з цим 
райдержадміністрація спільно з ад-
міністрацією центрального ринку 
району та ветеринарною службою 
вирішили зробити новий сучасний 
ремонт на території центрального 
ринку Макарова в центральному 
павільйоні, де буде розміщена ве-
теринарна лабораторія. До 1 серп-
ня всі роботи заплановано викона-
ти. Буде встановлене нове сучасне 
обладнання. 

– Що розміщуватиметься в 
старому приміщенні ветеринар-
ної лабораторії?

– Приміщення, яке нині займає 
ветеринарна служба, передадуть 
ринку. Тут будуть розміщені туалети, 
перукарня, і інші супутні центри об-
слуговування, які сприятимуть ринку 
в наданні більшого спектра послуг. 
Зокрема, передбачається відкриття 
швейної майстерні та майстерень з 
ремонту взуття і одягу.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

наші інтерв’ю

стихійну торгівлю Біля доріг 
впорядкують

Щороку весною, влітку і восени біля доріг, якими рухається велика кіль-
кість транспорту, жителі сіл виставляють на продаж городину та домашню 
консервацію. Щоб дізнатися, яким чином впорядковуватимуть стихійну 
торгівлю біля автошляхів, звернулися до заступника голови райдержад-
міністрації Сергія ПРУНЦЕВА. 

Фактично
за січень–
березень 

2011р.

Темпи зростання, зниження  
у %

січень–
березень 

2011р. 
до січня–
березня 
2010р.

довідково: 
січень–

березень 
2010р. 

до січня–
березня 
2009р. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 
послуг), тис. грн. 144938,2 х х

Введення в експлуатацію загальної площі житла, м2 8832 484,5 50,3
Інвестиції в основний капітал, тис.грн. 58340 322,8 37,9
Виробництво продукції тваринництва1

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій 
вазі), т 231,8 295,3 47,5

  молоко, т 1611,8 116,5 113,3
  яйця, тис.шт. 78314,2 147,5 108,3
Вантажооборот2, млн. ткм 4,3 435,7 263,1
Пасажирооборот2, млн. пас.км 7,2 145,7 35,9
Експорт товарів, тис. дол.США 1177,2 163,6 115,9
Імпорт товарів, тис. дол.США 1611,0 81,5 896,8
Сальдо (+,–) –433,8 х х
Експорт послуг, тис. дол.США 34,4 71,0 77,8
Імпорт послуг, тис. дол.США – х х
Сальдо (+, –) 34,4 х х
Заробітна плата штатних працівників, нараховано в 

середньому працівнику3, грн. 4034 187,8 х
Заборгованість із виплати заробітної плати – усьо-

го4, тис. грн. 438,7 35,4 137,5
Кількість зареєстрованих 
безробітних на кінець періоду, осіб 342 123,9 42,5

основні показники 

соціально–економічного 

розвитку району

1 Сільськогосподарські підприємства, 
крім малих

2 Без урахування перевезень, виконаних 
фізичними особами–підприємцями.

3 Дані наведено по підприємствах та їхніх 
відокремлених підрозділах із кількістю на-
йманих працівників 10 і більше осіб.

4 Дані наведено без урахування  найманих 

працівників статистично малих підприємств 
і у фізичних осіб-підприємців, станом на 1 
квітня 2011р. 

За дорученням начальника ГУС -
Н.І.ТАРАСЮК,                                                                                           

заступник начальника 
відділу статистики 

у Макарівському районі.

з редакційної  пошти

зниКЛа вода У Крані – значить прийшЛо Літо
В цьому щороку переконуються мешканці наших будинків. З літнім теплом у кранах зникає 

вода. Якщо ще на перших поверхах з нього ледь капає, то мешканцям верхніх доводиться очіку-
вати ночі, щоб запастися водою. Ні вечерю приготувати, ні попрати, ні в оселі прибрати. За таких 
перебоїв з водою й до біди недалеко. Про кишкові інфекції щодня по радіо, з телевізора чуємо, в 
газетах читаємо. Чому ж так нехтуємо безпекою? Чи, як кажуть: поки грім не вдарить, мужик не 
перехреститься.

Уже й керівництво комунгоспу помінялося і нового селищного голову ми обрали, а літо при-
йшло і знову перебої з водою. Через редакцію звертаємося до них, щоб врешті-решт навели лад 
з постачанням води мешканцям багатоповерхівок, а не кивали один на одного, як їх попередники, 
міряючись, хто більше винний у цій ситуації.

Мешканці Макарова, вулиці Проектна, будинків №1, 12, 14.

звертаються читачі

подорожчав хЛіб
Минулого тижня до редакції неодноразово телефону-

вали жителі району, висловлювали невдоволення, чому 
це знову подорожчав у магазинах макарівський “хліб 
пшеничний”. Тож ми вирішили прояснити ситуацію.

Пройшовшись магазинами, дійсно побачили нові 
цінники. Наприклад,  у магазинах «Неминай» (біля авто-
парку), «Хліб» (у центрі Макарова) та у ларьку при вході 
на речовий щоденний ринок (по вулиці Гагаріна) на них 
написано 4,20 гривні, а у магазині «Кухар» (по вулиці 
Фрунзе) – 4,25 гривні. В магазині “Хліб“ біля хлібозаводу 
(вулиця Леніна) ціна зросла лише на 10 копійок і нині ста-
новить 3,50 гривні.

До речі, хлібозавод встановив ларьок на території 
щоденного ринку (біля відкритих павільйонів для торгівлі 
городиною та молочними продуктами). Там хліб можна 
придбати за 3,80 гривні, що на 40-45 копійок дешевше. 

Як пояснило керівництво заводу, вони були вимушені 
підняти ціни на свою продукцію, бо підвищилась закупі-
вельна ціна борошна. Нині одна тонна борошна першого 
сорту коштує 2850 гривень, а вищого - 3050 гривень. Та-
кож збільшились ціни на природній газ та електроенер-
гію (0,91 грн/кВт) для виробників, та зросли ціни на всі 
послуги і виплати мінімальної заробітної плати. В умовах 
жорсткої конкуренції жодне підприємство не стане пра-
цювати собі у збиток.

як гриби після дощу 
“ростуть” смітники

Завершився двомісячник благоустрою в районі та 
одразу, як гриби після дощу, почали «рости» смітники. 
Днями я проїздив неподалік Почепина. По дорозі біля 
ставка був прикро вражений побаченим. Біля проїжджої 
частини хтось висипав сміття та різні будівельні відходи, 
певне, цілий кузов вантажного автомобіля. Хто це зро-
бив невідомо, але думаю, для правоохоронних органів 
це з’ясувати було б не так важко. І звісно, варто було по-
карати винних як слід. Тоді б і решта громадян боялися 
вчиняти подібне.

Правду кажуть в народі: чисто не там де прибирають, 
а там де не смітять. Здається всі ми любимо і схвалюємо 
чистоту і порядок не лишу у власному домі, а й рідному се-
лищі. А насправді, ще не перевелися такі, які завалюють не-
потребом, вивезеним з власної садиби, берег річки, ставка 
чи сусідню лісосмугу. А чому б і ні? Їм же все сходить з рук.

М.НАУМЕНКО.
смт Макарів.
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Коли депутат Семен Ханін з перших 
днів своєї каденції у районній раді взявся з 
власних поривань за благодійність, чесно 
кажучи, багатьох здивувало, коли ж меце-
натство стало нормою, – зацікавило, а сис-
тематичність, з якою Семен Григорович це 
робить ось уже півроку,  викликає повагу і у 
найбільших скептиків. Депутат допомагає 
і окремим громадянам, і цілим громадам. 
Минулої неділі завершив ще один благо-
дійний проект у Плахтянці – виділені кошти 
були вкладені в облаштування сільського 
будинку культури. Це приміщення зведене 
майже 40 років тому і вже давним-давно по-
требувало капітального ремонту. Але у міс-
цевої громади не було коштів. Завдяки Се-
мену Григоровичу зовнішні роботи успішно 

завершені. Сільський голова Сергій Рома-
нець надіється, що громада винайде кошти, 
щоб найближчим часом упоратися також з 
внутрішнім облаштуванням закладу. Того ж 
дня прийняти вже зроблене будівельника-
ми прибули господарі на чолі з сільським 
головою Сергієм Романцем та голова ра-
йонної ради Віктор Гудзь, заступник голови 
Олег Майстренко і, звісно, меценат депутат 
районної ради Семен Ханін.

– Ось бачите, – вдоволено показував 
сільський голова на дах, – уже й ластівки 
звили гнізда. Це кажуть гарна прикмета. 
Пусток ці птахи не люблять, вони завжди з 
людьми поряд.

Сергій Леонідович не приховував вдяч-
ності благодійнику:

– Семен Ханін – це людина небайдужа 
до проблем села, завжди переймається 
турботами плахтянців і завжди готовий під-
ставити своє плече. Є в нас у селі та й в ра-
йоні чимало людей успішних, які, як кажуть, 
міцно стоять на ногах. Але, на жаль, одиниці 
з них кидаються допомогти місцевим гро-
мадам. Семен Григорович у благодійності з 
моєї точки зору діє мудро. Він взявшись за, 
приміром, той же ремонт будинку культури, 
не робив це від нуля до завершення, а як, 
кажуть, 50 на 50, щоб завершувати розпо-
чате бралася громада. Саме так зможуть 
люди по-справжньому зрозуміти й оцінити 
досягнуте.

Семен Ханін хоч і віднедавна живе в 
Плахтянці, проте воно для нього не чуже.

– Такого відчуття громади, як у цьому 
селі, рідко де можна знайти, – ділиться сво-

їми думками. – Тут всі проблеми вирішують 
гуртом, тут не чекають якогось чарівника, 
який прийде і клопотів позбавить. У людей 
є відчуття, що це їх село, воно належить їм 
і вони несуть відповідальність за свої дії і 
самі вирішують свою долю. І мені дуже при-
ємно, що ми спільно змогли дещо зробити 
для громади.

– До речі, свого часу проблем в органі-
зації дозвілля молоді в Плахтянці вистачало, 
– приєднується до розмови заступник голо-
ви районної ради Олег Майстренко. – Якщо 
ми організуємо здорове дозвілля молодих 
– то ми матимемо й здорову майбутню на-
цію. Сьогодні – це першочергове завдання 
будь-якої громади. Семен Григорович це 
розуміє і підтримує спрямовані на це по-

чинання місцевих громад, районної ради, 
здійснюючи благодійницьку діяльність не 
лише в Плахтянці, а й по всьому району.

Розмова, тих хто зібрався біля оновле-
ного будинку культури, плавно перетікає в 
більш глобальну тему – як сьогодні селам 
виживати, якщо виробництво занепало, 
якщо людям ніде працювати. Від того не-
гаразди в родинах і громадах, і головне, що 
села потребують  інвестицій, щоб розви-
ватися. Плахтянцям, як кажуть, пощастило. 
Місцевий завод з кормовиробництва пра-
цює, випускає продукцію, яка користується 
попитом. Люди мають стабільні заробітки. 
Тут навіть в останні роки спостерігається 
демографічний вибух. Як це може не раду-
вати?! Отже, будинок культури, який Семен 
Ханін взявся оновити, не для годиться, він 
потрібен плахтянцям не тільки сьогодні, а 
необхідний буде завтра і післязавтра.

А що саме спонукає Семена Григорови-
ча активно займатися благодійницькою ді-
яльністю вирішила поцікавитися у нього.

– Найтяжче, що може бути в житті, – пе-
реконаний Семен Григорович, – це якщо 
людина збайдужіє, тоді вона ставить хрест 
на всьому: на своєму житті, житті сім’ї,  сво-
єму майбутньому. Якщо опускаються руки, 
повернути все назад дуже важко. У безви-
хідну ситуацію може потрапити кожен, не-
дарма кажуть у народі: від суми і тюрми не 
зарікайтеся. І дуже важливо, щоб у ці хвили-
ни у тебе з’явився якийсь промінь надії, щоб 
хтось поряд протягнув руку підтримки, щоб 
це допомогло по-іншому подивитися на світ. 
Навіть відремонтований будинок культу-

ри, оновлена церква чи щось зроблене для 
школи, я переконаний, дасть змогу зневіре-
ній людині переосмислити своє життя. Це 
по-перше. По-друге, раніше ми були більш 
згуртовані, дружні, нині кожен якось сам по 
собі. Ми менше зустрічаємося, менше спіл-
куємося. Якщо у мене вийде щось в цьому 
плані змінити, ми знову відчуватимемо одне 
в одному потребу, це буде теж важливо. І ще 
звичайно, мені як всім людям середнього, 
старшого віку хочеться зробити більше для 
своїх дітей, щоб їм жилося краще. Але на 
окремо взятому острові щастя не збудуєш. 
Ми живемо в суспільстві. Наші діти будуть 

спілкуватися, дружити, рід-
нитися... Тому потрібно, щоб 
ми всі спільно щось робили, 
щоб змінити їх життя, як мрі-
яли свого часу наші батьки 
про краще життя для нас. 
У них, звісно, значно менші 
були можливості, у нас же їх 
більше.

– Семене Григоровичу, 
Ви не корінний макарівча-
нин, але чому саме в районі 
прагнете щось змінити?

– В поняття мала бать-
ківщина кожен вкладає своє 
розуміння. Я купив землю, 
збудував дім у Плахтянці. І 
відтепер тут живе моя сім’я. 
Звісно, не всім, хто потре-
бує допомоги в нашій дер-
жаві, я можу допомогти, я 
не маю такої можливості. 
Але якщо я живу в цьому 
селі, мені тут комфортно і я 
знайшов розуміння зі свої-
ми односельцями, з місце-
вою владою, зрозуміло, що 
й мої зусилля спрямовані 
на благо свого села і свого 
району. У всякому випадку я 
знаю точний спосіб як нічо-
го не зробити: уявити собі 
проблему в масштабах дер-

жави і зрозуміти, що ти нічого не можеш 
змінити, і нічого не зміниться. Через це, я 
вважаю, що кожен повинен робити те, що 
він може зробити. Якщо допомогти сусіду, 
хай допоможе, якщо просто сказати до-
бре слово, це теж дуже багато значить. Не 
важливо, хто зробив більше чи менше. Ми 
не змагаємося. Головне, щоб це все було 
на користь спільної справи.

– З вашої точки зору як необхідно зараз 
діяти депутатському корпусу району, за що 
в першу чергу треба взятися, щоб життя ма-
карівської громади ставало кращим?

– Депутат – це людина, якій виборці 
довірили свої голоси, він їх представляє 
в раді. Він відповідальний перед ними, бо 
вони проголосували за нього, і в якійсь мірі 
довірили свою долю. Це велика честь і ве-
лика відповідальність. Багато з нас, в тому 
числі і я, обрані вперше. Я думаю, нам тре-
ба більше бувати на місцях, спілкуватися з 
людьми, знати реальні проблеми із серед-
ини. Тоді буде зрозуміліше як діяти. Депу-
татський корпус у нас сильний, очолює його 
молодий, активний голова, який постійно 
скеровує роботу в ділове русло, тож думаю 
виборці не пожалкують, що зробили такий 
вибір.

... Про втілення благодійного проекту 
в Плахтянці Семен Ханін відзвітував зран-
ку минулої неділі, а вже по обіду виїхав до 
Новосілок, де з нетерпінням чекали його в 
багатодітній родині. 

Анна СУХЕНКО.

             ще один Благодійний 
                     проект семена ханіна 

За кордоном благодійність уже давно стала нормою життя. Тут вва-
жають закономірним, що більш успішні, заможні допомагають своїм 
співгромадянам, вкладають кошти у проекти, які сприяють розвитку 
певних сфер життя, чим утверджують споконвічні людські цінності, ро-
зуміння того, що діяння наші взаємозв’язані, що ми не можемо жити у 
суспільстві обособлено, бо якщо не наші дороги, то життєві шляхи на-
ших дітей, внуків десь перетнуться. І майбутнє цього світу буде таким, 
яким ми його робимо.

В Україні ж до благодійності більшість із нас ставиться скептично. 
Можливо тому, що благодійність у нас дещо інша. Це швидше спон-
сорство. Вклав такий добродій у якусь акцію гроші, його журналісти 
пропіарили, і хтозна де той благодійник подівся.

спорт

дитяче 
ФУтбоЛьне 

свято
За підтримки районного депута-

та Миколи Сінька вперше в Макарові 
відбувся турнір, присвячений Міжна-
родному Дню захисту дітей. Змаган-
ня проводились протягом двох днів 
між хлопчиками 2003 р.н. У перший 
день змагань юні футболісти змага-
лись у груповому турнірі, а на дру-
гий - проходили фінальні ігри. Участь 
у змаганнях взяли 6 команд: «Зір-
ка»,  «Зірка-2», «ДЮСШ-26» м. Київ, 
«ДЮСШ» смт. Бородянка, «Макарів» 
та «ДЮСШ» смт. Макарів. Два дні юні 
футболісти дарували радість своїм 
батькам, близьким та присутнім вбо-
лівальникам.

П’яте та шосте місця між со-
бою розіграли команди «Зірка-2» та 
«ДЮСШ-26». Третє та четверте міс-
ця посіли команди «Зірка» і «ДЮСШ» 
Макарів, гра між якими закінчилась з 
рахунком 3:0 на користь „Зірки”.

У фіналі зійшлися команди 
«ДЮСШ» смт. Бородянка та «Мака-
рів». Наші юні футболісти поступили-
ся бородянським з рахунком 3:1 і за-
йняли друге почесне місце в турнірі, 
якщо врахувати те, що бородянські 
футболісти були старші віком на 2 
роки, то футболісти «Макарова» гідно 
дали бій супернику.

Спонсор турніру Микола Сінько 
пообіцяв, що такий турнір тепер буде 
проходити щороку.

Кращим воротарем турніру ви-
знано Владислава Герасимова з ко-
манди «Макарів», а кращим гравцем 
— Володимира Левченка з цього ж 
клубу. Кращим бомбардиром турні-
ру став гравець з команди «ДЮСШ» 
смт. Бородянка Кирил Матьошко, 
який забив сім голів у ворота супер-
ників.

Микола СИНЯЧЕНКО,
організатор турніру, 

вчитель  фізичної культури 
Макарівського НВК 

„Загальноосвітня школа
 І ступеня – районна гімназія» 

та тренер «ДЮСШ». 

поКазаЛи 
себе 

Першого червня в Бородянці від-
бувся матч 1/8 кубка області з футбо-
лу між ФК «Бородянка» та ФК «Мака-
рів». 

Гра видалася досить напруженою 
та емоційною, але цікавою та видо-
вищною. В складі нашої команди 
нарешті показали себе дев’ять вихо-
ванців макарівського футболу, зіграв-
ши матч не гірше легіонерів. Варто 
зазначити і про склад суддівської 
бригади – він складався лише з пред-
ставників Бородянки, що ставить під 
сумнів об’єктивне суддівство гри. 

Повівши у першому таймі з ра-
хунком 0:1, наша команда пішла на 
відпочинок. Та вже  на п’ятій хвилині 
другого тайму, арбітр матчу показав 
червону картку нашому голкіперу 
і призначив одинадцятиметровий 
удар в бік воріт макарівців. Гол. Раху-
нок стає 1:1. Залишившись на полі в 
десятьох, наші гравці продовжували 
активно боротися та демонструвати 
свою футбольну майстерність, зму-
шуючи трибуни скандувати та апло-
дувати. На вісімдесятій хвилині матчу 
в ворота макарівської команди влітає 
досить сумнівний гол, відправлений у 
сітку з положення поза грою. Незва-
жаючи на протести, суддя гол зара-
ховує  і гра закінчується перемогою 
2:1 господарів поля.

Незважаючи на поразку, команда 
досить непогано зарекомендувала 
себе в області і має надію знову по-
змагатися за почесний приз. 

Висловлюємо щиру вдячність де-
путатам Макарівської районної ради 
Олександру Плотніцькому та Семену 
Ханіну за надану допомогу та мож-
ливість брати участь в обласних фут-
больних змаганнях.

Гравці ФК «Макарів».
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12 червня - день святої трійці

татар-зіЛЛя,  чебрець і ЛюбистоК  У хатах

Минулої неділі в мальовничому селі 
Яблунівка здійснилося освячення купо-
ла, ікон та хреста храму Казанської ікони 
Божої Матері за участю Патріарха Київ-
ського та всієї України Філарета. Пишна 
урочистість та церемоніальність були під-
силені участю священнослужителів з ін-
ших церков Макарівщини, півчих. Серед 
запрошених гостей були депутат Верхо-
вної Ради України Володимир Стрітович, 
заступник голови райдержадміністрації 
Олександр Гуменюк, заступник голови ра-
йонної ради Олег Майстренко, депутати 
районної ради, представники засобів ма-
сової інформації. Також на цю урочистість 
зібралися прихожани та жителі села від 
малого до великого.

 «Святий Боже, Святий кріпкий, Свя-
тий Безсмертний, помилуй нас!» – поли-
нуло Святе казання у душі і серця людей, 
«Пресвята Богородице», «Отче наш», Бла-

гословення всім від Святійшого Патріарха 
Філарета. Після цього настала довгоочі-
кувана мить: освячення хреста, іменних 
ікон та купола Божого дому. І знову лунали 
молитви «Слава тобі, Боже!» до Пресвятої 
Богородиці, до Святих Української зем-

лі, молитва за все братство во Христі, за 
Україну та військо, мир, здоров’я, на від-
пущення гріхів. З побожністю та трепетом 
всотували сельчани кожне слово Патріар-
ха Філарета про Вічне, стоячи смиренно, 
осіняючи чоло Святим хрестом.

Патріарх многомилостиво вручив бла-
гословенні грамоти благодійникам, які до-
помагають у будівництві храму. Зокрема, 
Яблунівському сільському голові Катерині 
Макій, депутату Верховної Ради України 
Володимиру Стрітовичу, громадам сіл Ле-
онівка, Яблунівка, Яблунівські сади та ме-
ценатам. Висловив надію, що завдяки їм 
будівництво буде закінчене за рік-два. Зі 
словами щирої вдячності виступили наго-
роджені та гості. Адже це історична подія. 
За три роки завдяки зусиллям меценатів 
та пожертв громади зведено стіни храму 
Казанської ікони Божої Матері. Невдовзі 
купол сіятиме на десятки, сотні кіломе-

трів, а в храмі знайдуть розраду для душі 
прихожани.

 «Многії літа!» величали півчі та свя-
щеннослужителі і хвилею полилось далі 
– то всі присутні підхопили Господню він-
шувальну пісню. І за православною тради-

цією, чинно і шанобливо під звуки славо-
співу всі цілували освячений хрест.

Закінчилось священнодіяння, але впо-
коєні та радісні жителі села Яблунівка та 

гості не розходились, бо на них чекав свят-
ковий концерт. На ньому співали заслуже-
ні артисти України Іван Красовський, Світ-
лана Мирвода, Віктор Кавун та ансамбль 

«Волиняни» МГО «Волинське Братство» 
під керівництвом Ганни Маковської. 

Збуваються заповітні мрії про свій храм 
молодого самовідданого слуги Божого 

отця Івана, прихожан та жителів села.
Величаємо Тебе, Боже Христе! 

Паша ГРАН.
Фото Марини ЄВТУШОК.

освячення хреста, іКон та КУпоЛа 
храмУ КазансьКої  іКони божої матері

 Свою першу назву свято отримало 
на честь сходження Святого Духа на 
апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос 
перед своїм Вознесінням на небеса. 
Таким чином це свято нагадує про св. 
Трійцю, три відомі прояви, лики (іпос-
тасі) Всевишнього - у вигляді Бога-
Отця, у вигляді Бога-Сина і у вигляді 
св. Духа.

  Саме зі сходження св. Духа на 
апостолів починається історія ство-
рення святої, вселенської (кафолічної) 
православної апостольської Церкви 
від якої ведуть своє походження всі 
сучасні християнські громади на на-
шій планеті.

   Цього дня у православних храмах 
виконується одна з найурочистіших та 
найвеличніших служб в році: підлогу 
храму устеляють свіжоскошеною тра-
вою, ікони прикрашають березовими 
гілками. Наступного дня, у понеді-
лок, святкують День Святого Духа. У 
Католицькій Церкві свято Трійці від-
значають наступної неділі після свята 
П’ятидесятниці, коли святкують схо-
дження Святого Духа на апостолів. Це 
свято відзначає також більшість про-
тестантів, однак не визнається, на-
приклад, Свідками Єгови.

Свято П’ятидесятниці почали ши-
роко відзначати з IV ст., після при-
йняття церквою догмата про трійцю 
— визнання існування єдиного Бога 
з одночасним визнанням трьох його 
проявів (ликів, іпостасей): «Ідіть, на-
учайте всі народи, хрестячи їх в Ім’я 
Отця, і Сина, і Духа Святого» (Мат-

вія, 28, 19) — так наставляв своїх 
учнів Христос невдовзі після свого 
воскресіння. Згідно з св. Писанням, 
у день єврейського свята Шавуот — 
П’ятидесятниці зійшов на апостолів з 
неба дух святий і пішли вони між наро-
ди, «говорячи іншими мовами, як дух 
їм провіщав» 

   Коли говорять про Зелені свята 
– мають на увазі Русальний, або як ще 
казали Кривий тиждень.  Розпочина-
ється він за три дні до клечальної не-
ділі і продовжується ще три дні після 
неї. Напередодні (клечальної суботи) 
стрижуть зеленотрав’я, зрізають зе-
лені гілки, любисток, м’яту, татарське 
зілля і заклечують ним хату.

    Вірили, що цього тижня не мож-
на ходити поодинці молодим хлоп-
цям та дівчатам, бо польові русалки 
залоскочуть, а водяні – потоплять. 
Зелені свята у народному розумінні 
завжди були вкриті ореолом місти-
цизму. Неодмінними гостями у цей 
день є душі померлих, русалки, няв-
ки та мавки.

Українці називають його також 
Зеленими святами, бо здавна в час 
зміни весни на літо замаюють оселі 
зеленню-клечанням, посипають до-
лівку травою й татар-зіллям. Так вша-
новують невмирущість життя і неви-
черпність його джерела.

У християнській символіці зеле-
на барва так само символізує життя. 
Зеленими гілками і квітами на Трій-
цю прикрашають храми й церковні 
подвір’я, а священики освячують обе-

ремки зелені, які люди приносять до 
церкви.

Цікаво, що образ Трійці українці 
шанують ще з дохристиянських ча-
сів. Різдвяний трисвічник, що зветься 
“трійця”, колядки про створення сві-
ту, гаївки-веснянки, троїстий знак на 
писанках свідчать про духовні знання 
наших предків, які на сьогодні майже 
втрачені. І, можливо, найцікавішим 
відгомоном стародавніх вірувань 
стали громадські звичаї взаємодопо-
моги, які трималися в українському 
суспільстві аж до середини ХХ сто-
ліття. Найвідомішим із таких звичаїв 
є толока, коли всією громадою село 
допомагало побудуватися чи засіяти 
поле. Як це пов’язане з ушануванням 
Трійці? Бог-Трійця – Бог Отець, Бог 
Син і Бог Дух Святий у своєму взаємо-
доповненні навчають нас практикува-
ти духовне знання у суспільстві, серед 
співгромадян. Суспільство стає прав-
диве тільки тоді, коли відкривається 
на внутрішність кожної індивідуальної 
особи, коли служить окремим осо-
бам, щоб вони змогли розвиватися до 
своєї повноти.

На Зелені свята в українців є зви-
чай упорядковувати могили героїв, 
які загинули, обороняючи свою гро-
маду і народ. Особливо цього дня 
вшановують невідомих і невизнаних, 
похованих у братських могилах – сі-
чових стрільців, вояків Української 
Повстанської та невідомих бійців 
Червоної армій, що загинули, визво-
ляючи рідну землю від загарбників...

Заспівав, забринів дзвін над Яблунівкою, сягаючи кожного серця, кожного 
благодатного куточка села, полетів до Леонівки, на Перевіз, хвилюючи душі. 
Останній удар – і ринда змовкла.

14 червня – всесвітній 
день донора крові 

День донора крові – знак подяки тим людям, які 
добровільно дарують кров, щоб зберегти життя. Його 
відзначають у всьому світі.

Мільйони людей вдячні за своє життя донорам - 
людям, яких вони ніколи не зустрічатимуть, людям, 
які добровільно здають кров, яка використовується 

в багатьох галузях медицини. Уявити собі сучасну 
медицину без використання препаратів донорської 
крові неможливо. 

Основним завданням проведення Всесвітнього 
Дня донора не є привернення уваги лише до одного 
дня, але й створення ширшого усвідомлення важли-
вості добровільної дії, і заохочення більшої кількості 
людей стати регулярними донорами. 
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”Смуга перешкод, в’язання вуз-
лів, цікаві квести, крос-похід, зма-
гання, естафети, ігри на свіжому 
повітрі, пісні під гітару в дружньому 
колі біля вогнища, нові знайомства – 
так пройшов щорічний туристичний 
зліт учнів шкіл району. Такі випробу-
вання для дітей не лише корисні, а 
просто необхідні, адже здобуті на-

вички туриста-краєзнавця можуть 
стати у пригоді і у повсякденному 
житті. Вони вчать школярів жити у 
колективі, привчають до порядку і 
дисципліни, взаємоповаги і відпо-
відальності.

 Ось, наприклад, хіба легко зму-
сити себе встати зі сходом сонця, 
назбирати хмизу для вогнища, на-
рубати дров, приготувати сніданок? 
Для дорослого так. А ось для дити-
ни – це справжнє випробовування. 

Спостерігати, як поводяться діти 
в незвичних для них умовах, досить 
цікаво. На галявинах - вправно роз-
биті ще з минулого вечора палатки, 
а неподалік від них димлять вог-
нища. Де-не-де з-під брезентових 
нічліжок виглядають  ноги – хтось 
мабуть не подужав рано прокинути-
ся. Дівчатка зайняті своєю роботою 
– активно куховарять, і вже чути, як 
булькає над вогнем вода в чавунках. 
А в одному з таборів лунає музика – 
щоб краще готувалося і смачніша 
була страва – юний гітарист зібрав 
навколо вогнища чималу компанію, 

яка завзято підспівувала, поки ва-
рилася юшка. Але більшої частини 
туристичного поселення  не видно 
– вони вже активно змагаються за 
звання найкращого туриста – хтось 
в’яже вузли, а хтось біжить естафе-
ту. І стільки запалу, стільки енергії 
відчувається у цих дітях, що їх на-
стрій передається усім оточуючим, 

і виникає бажання знову поверну-
тися у шкільні роки і мати змогу так 
цікаво відпочити та позмагатися.

І нехай туристичний зліт цього 
року проходив всього два дні, але 
він приніс школярам чимало задо-
волення та позитивних емоцій, що 
їх вистачить надовго, аж до наступ-
них  змагань. 

Оксана ІГНАТЮК.
Результати змагань зі спор-

тивного туризму:
Старша група:
1 місце – Бишівська ЗОШ І-ІІІ ст.
2 місце – Макарівський НВК «за-

гальноосвітня школа І ст. - районна 
гімназія».

3 місце – Макарівський НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст. – природничо-
математичний ліцей».

Молодша група:
1 місце – Бишівська ЗОШ І-ІІІ ст.
2 місце – Пашківська ЗОШ І-ІІІ 

ст.
3 місце – Макарівський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст. – природничо-
математичний ліцей».

змагалися 
юні туристи

новини культури
стали дипломантами Фестивалю

Нещодавно дитячий колектив 
«Мальви», що діє при районній гро-
мадській організації «Культура і до-
звілля», побував на фестивалі дитячої 
творчості в Національному Музеї на-
родної архітектури та побуту України 
Пирогова з програмою народних пі-
сень, веснянок та етнічних творів. Ко-
лектив виконував три акапельні твори 
та інструментальну в оригінальному 
аранжуванні веснянку.

Отримавши диплом і подяку від 
організаторів фестивалю, діти запро-
шені на свята і фестивалі, які будуть 
проводитись в музеї під відкритим 
небом.

перші закордонні 

гастролі 

«козацьких джерел»
Наприкінці травня чоловічий гурт з Мака-

рова «Козацькі джерела» побував у Молдові на 
Міжнародному фестивалі слов’янської культу-
ри і писемності. Поїздка відбулася за сприян-
ня отця Філарета настоятеля храму Параскеви 
Сербської  с. Лишня та отця Василія настоя-
теля храму Миколая Чудотворця в Молдові. 
Відкриття фестивалю проводилось у Націо-
нальному оперному 
театрі в Кишиневі. 
Відкривав фести-
валь президент 
Молдови. В фести-
валі взяли участь 
творчі колективи 
Молдови,України, 
Болгарії, Росії, Біло-
русі. Україну пред-
ставляв наш гурт. 
У програмі поїздки 
колективу були ви-
ступи в Національ-
ному палаці мис-
тецтв — концерт, 
відкриття фести-
валю українським 
блоком  в оперно-
му театрі, цікаві 
зустрічі й екскурсії 
по монастирях та 
церквах. У мальов-
ничому місті біля гір 
Кодри телебачення 
Молдови знімало 

репортаж про наш колектив. Від організаторів 
фестивалю на Міністерство культури України 
прийшла подяка і прохання забезпечити участь 
колективу в наступному фестивалі. Відеомате-
ріал про поїздку буде демонструватись на ТРК 
«АВІС». 

Поїздка відбулась завдяки громадській ор-
ганізації «Культура і дозвілля».

Фінансова підтримка 
агропромислового комплексу- 

через здешевлення кредитів
Кабінет Міністрів України постановою від 07.02.2011 р. № 96 вніс зміни до по-

станови КМУ від 11.08.2010 № 794 “Про затвердження Порядку використання у 
2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення фінансової підтримки під-
приємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів”. 
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених державним 
бюджетом, що  спрямовуються Мінагрополітики для часткової компенсації відсо-
ткової ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу в бан-
ках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками.

Вона надається позичальникам за кредитами, залученими у національній ва-
люті у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діє на дату на-
рахування відсотків за користування кредитами, та в  іноземній валюті у розмірі 
10 відсотків річних, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами. 
За такими напрямами: за короткостроковими кредитами, залученими у 2010 році 
та поточних роках; за середньостроковими кредитами, залученими у поточному 
та трьох попередніх роках, в тому числі пролонгованими або рефінансованими у 
2010 році, відсотки за користування якими нараховуються і сплачуються у поточ-
ному році; за довгостроковими кредитами, залученими у поточному році та чоти-
рьох попередніх роках, в тому числі пролонгованими або рефінансованими у 2010 
році, відсотки за користування якими нараховуються і сплачуються у поточному 
році; за довгостроковими кредитами, залученими не раніше 2009 року, відсотки за 
користування якими нараховуються і сплачуються у поточному році у національній 
та іноземній валюті – в розмірі 90 відсотків  відсоткової ставки. 

Компенсація надається на конкурсній основі підприємствам, які залучили кре-
дити: у 2007-2009 роках в національній та іноземній валюті згідно з укладеними до-
говорами; у 2010 році, – за умови, що сума відсотків за користування кредитами та 
за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг, 
не перевищує у національній валюті 25 відсотків річних, а в іноземній валюті – 16 
відсотків річних; у поточному році, – за умови, що сума відсотків за користування 
кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання 
банками послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного про-
екту, управління кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній 
валюті 21 відсотка річних, а в іноземній валюті – 13 відсотків річних.

Компенсація за кредитами, залученими у 2009-2010 та поточному роках в іно-
земній валюті для закупівлі племінної худоби та птиці, а також нової с/г техніки і 
обладнання іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, на-
дається лише в разі укладення позичальником зовнішньоекономічного договору. 

Компенсація не надається позичальникам, яких визнано банкрутами, стосов-
но яких порушено справу про банкрутство, що перебувають на стадії ліквідації або 
мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (міс-
цевим) бюджетом та Пенсійним фондом України.

Позичальники для отримання права на компенсацію подають до районної   
конкурсної комісії документи на умовах та згідно переліку вищезгаданої постанови 
КМУ, а саме № 794 від 11.08.2010 зі змінами. 

За додатковою інформацією звертатися до Управлінні агропромис-
лового розвитку Макарівської райдержадміністрації за телефонами: 
5-13-36 (5-11-88).

Закінчення. Поч. на 1 стор.
- Науковці стверджують, 

що біопрепарати, в основі 
яких покладено ендофітні бак-
терії, мають переваги. Пояс-
ніть, чому?

- На відміну від вільноісную-
чих ризо-сферних бактерій, не 
здатних проникати всередину 
тканин рослини, ендофітні бакте-
рії є більш конкурентоспромож-
ними, тому що займають місце 
всередині рослини і отримують 
від неї усе необхідне для своєї 
активності. Окрім того, ендофіти 
у рослинному депо захищені від 
впливу різноманітних факторів 
природи. У той час як ризосфер-
ні мікроорганізми під час погод-
них негараздів нерідко гинуть, 
ендофітні бактерії завжди при-
сутні всередині рослини. Отже, 
ендофіти є в рослині протягом 
усього її розвитку і пильнують, 
щоб збудники хвороб рослини 
не перехопили їхню нішу. Окрім 
того, бактерії продукують назо-
вні метаболіти, які беруть участь 
у перетворенні складних органіч-
них і мінеральних сполук грунту 
на доступні для рослини форми. 
При цьому підвищується загаль-
на чисельність мікроорганізмів у 
грунті. Кількість олігонітрофілів 
та фосфорних бактерій збільшу-
ється в декілька разів. Такі спри-
ятливі умови для рослини пози-
тивно впливають на її розвиток і 
сприяють отриманню високих та 
якісних врожаїв.

- Що дає сільгоспвиробни-
ку застосування біопрепарату 
КЛЕПС®?

- Властивості препарату (сти-
мулювальна, азотофіксувальна 
та його захисна спроможність) 

при його застосуванні дають 
можливість сільгоспвиробнику 
отримувати не тільки надбавку до 
врожаю при невеликих витратах, 
а й зменшити хімічне наванта-
ження на ґрунти, сприяти їхньому 
відродженню та оздоровленню. 
Аналіз застосування препарату 
на агроринку України свідчить, 
що врожайність зернових, тех-
нічних та круп’яних культур при 
дворазовій обробці (передпо-
сівна та у період вегетації) зрос-
тає на 20-30 %, а овочевих - до 
40 і більше. Економічний ефект 
при цьому досягає 300-600 грн. 
з гектара, залежно від культури. 
Варіанти застосування біопре-
парату різні. КЛЕПС® сумісний 
з багатьма біопрепаратами та 
мікродобривами, у тому числі з 
гербіцидами та інсектицидами. 
Найбільшу віддачу культури да-
ють при комплексному засто-
суванні препарату, тобто, після 
передпосівної обробки насіння 
проводиться одно- або двора-
зове обприскування вже веґету-
ючих рослин у найбільш відпо-
відальні періоди їх розвитку. При 
застосуванні препарату немає 
потреби у протруйника хімічного 
походження, як і в стимуляторах 
росту. Витрати на придбання 
препарату значно менші, ніж на 
рівноцінні за ефектом агрохіміка-
ти, при цьому забезпечується ви-
робництво здорової для вживан-
ня сільгосппродукції, яка не має 
шкідливих залишків агрохімікатів 
та не забруднює довкілля.

У 2009 році приріст урожай-
ності на ділянках фермерських 
господарств Дніпропетровської 
обл., де застосувався біопрепа-
рат на зернових за повним ци-

клом (передпосівна та обробка 
вегетації), складав 25-28 %, а 
при дворазовій обробці тих же 
культур по вегетації - 35 %. В се-
редньому приріст урожайності 
для соняшника складав 25 %, а 
для окремих гібридів соняшника, 
таких як «Саша», - близько 40 %. 
Подібні результати було отри-
мано в Черкаській, Херсонській, 
Миколаївській, Запорізькій, Лу-
ганській та інших областях.

- Внаслідок чорнобильської 
катастрофи багато сільсько-
господарських угідь опинилося 
у зоні радіоактивного забруд-
нення. Як працює препарат 
КЛЕПС® на цих територіях?

- Препарат ефективний для 
землеробства у забрудненій 
радіонуклідами зоні. Тут засто-
сування токсичних агрохімікатів 
недоцільне, більш того - шкід-
ливе, оскільки вони посилюють 
негативну дію радіонуклідів. За-
стосування препарату КЛЕПС® 
в зонах підвищеного радіокон-
тролю, навпаки, знижує вміст 
радіонуклідів у біомасі рослин в 
порівнянні з контролем у 3-6 ра-
зів, залежно від культури. Таким 
чином бактерії препарату запо-
бігають накопиченню рослинами 
радіонуклідів. Отже, на забруд-
нених територіях альтернативою 
агрохімікатам повинні стати біо-
логічні засоби вирощування вро-
жаїв, таких як КЛЕПС®.

На завершення, хочу поради-
ти аграріям більш активно впро-
ваджувати в життя сучасні біо-
технології. ХХІ століття визнано в 
світі століттям біотехнологій. Хто 
перший скористається досягнен-
нями аграрної науки, той, безпе-
речно, буде попереду інших. 

для вирощування екологічно чистих 
            врожаїв - Біопрепарат  “клепс”
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Закінчення. Поч. на 2 стор.
Водночас в Україні залиша-

ється значний нереалізований 
потенціал внутрішнього інвесту-
вання. Для того щоб мобілізувати 
ці ресурси, насамперед необхідно 
зацікавити громадянина інвесту-
вати в майбутнє. Ми повинні від-
родити попит на науку як основу 
ефективності національної еко-
номіки». Підпишуся під кожним 
словом Президента. Більш того, 
переконаний, поза парламент-
ською трибуною і телеекранами, 
поза популістськими шоу, те саме 
зробить і українська опозиція.

Безумовно, цілковите розумін-
ня заявлених Президентом проце-
сів має і Кабінет Міністрів України. 
Прем’єр-міністр Микола Азаров 
визначає модернізацію економі-
ки тим пріоритетом, який постій-
но перебуватиме в центрі уваги 
уряду. На переконання Прем’єр-
міністра, технологічна відсталість 
нашої промисловості — це вирок 
для країни. Справді, ступінь зносу 
основних фондів в Україні переви-
щила 60-відсоткову позначку (на 
транспорті — понад 80%). Нині 
щороку оновлюється тільки близь-
ко 5% основних фондів.

Вперше за роки незалежності 
ми змогли реально перейти від 
ручного управління країною до 
нормального середньостроково-
го і довгострокового планування, 
без якого не буває значущих до-
сягнень.

Вперше влада має чіткий план 
дій — Програму економічних ре-
форм Президента України на 
2010—2014 роки. Кабінет Міні-
стрів завершує роботу над Про-
грамою соціально-економічного 
розвитку країни на 2012 рік. Цей 
документ насамперед визначає 
цілі і завдання влади на наступний 
рік. Він також містить конкретні 
показники, за якими суспільство 
зможе оцінити якість її роботи в 
тій чи іншій сфері. І лише на основі 
чіткого розуміння цілей і завдань 
формуватиметься державний 
бюджет. Відтепер схема має бути 
тільки такою: цілі — завдання — 
механізми — очікувані результати 
— ресурси (фінансування).

Таку саму програму ми почали 
готувати на 2013—2015 роки.

Пріоритети української 
моДернізації

У рамках проголошеного 
Президентом і урядом курсу на 
модернізацію України головний 
пріоритет — модернізація еконо-
міки. Переконаний, сьогодні це 
єдиний шанс забезпечити повно-
цінний розвиток нашої країни.

З технологічно відсталих Сін-
гапуру, Тайваню, Південної Кореї 
переорієнтування на інновації 
створило «азіатських тигрів» — 
найпотужніші економіки, успішні 
суспільства.

Так, не ми перші заявили про 
необхідність модернізаційного 
розвитку. Багато країн уже про-
йшли цей шлях з різним ступенем 
ефективності. Тут немає нічого 
надзвичайного — такі вимоги ви-
сувають останні тенденції розви-
тку світової економіки. Хочеш ви-
жити — змінюйся. Але що означає 
модернізація по-українськи? Про 
які першочергові кроки і пріорите-
ти сьогодні йдеться?

інвестиції — 
ключ До моДернізації
Насамперед, Україні необ-

хідно знайти своє місце в гло-
бальній економіці, використо-
вуючи ті конкурентні переваги, 
які вона має, провести правиль-
не позиціонування і створити 
сприятливі умови для інвестора. 
Наша країна досі так і не вийшла 
з інвестиційної кризи, яка роз-
почалася з розпадом СРСР. Від-
сутність інвестиційних ресурсів 
призвела до вкрай повільного 
впровадження новітніх техно-
логій. Як наслідок, посилився 
дрейф України до неефективної 
сировинної моделі економіки. 
Тому пріоритет номер один — 
радикально поліпшити інвести-
ційний клімат. Безперебійний 
приплив іноземних інвестицій в 

українську економіку — ключ до 
її модернізації.

Прямі іноземні інвестиції — це 
не тільки і навіть не стільки фінан-
совий ресурс (хоча й він безумов-
но важливий для розвитку), а й 
нові технології, обладнання, ноу-
хау, маркетингові стратегії тощо. 
На зміну коротким спекулятивним 
вкладенням в українську економі-
ку мають прийти довгі інвестиції 
в промисловість, сільське госпо-
дарство, інфраструктуру. Вкрай 
важливо забезпечити нарощуван-
ня частки високотехнологічних ви-
робництв, які підвищать загальну 
конкурентоспроможність нашої 
економіки.

Зазначу, що сьогодні всі про-
відні держави світу ведуть жор-
стку конкуренцію за інвестиційні 
потоки, переспрямовуючи їх у свої 
економіки. Так, світовий інвести-
ційний ресурс величезний, тільки 
2010 року у світі у формі прямих 
іноземних інвестицій надійшло 
близько 1,1 трлн. дол. Ринки, що 
розвиваються, змогли одержа-
ти близько половини цієї суми. А 
Україна, яка практично на чверть 
збільшила приплив їх в 2010 році 
порівняно з 2009-м, задовольня-
лася лише 5,8 млрд. І це при тому, 
що Південно-Східна Європа і СНД 
одержали понад 70 млрд. дол. 
прямих іноземних інвестицій  (за 
даними Global and Regional FDI 
Trends in 2010, UNCTAD). Для того 
щоб і ми ефективно включилися в 
цей процес, інвестування в Укра-
їну має стати комфортнішим, ніж 
у найближчих конкурентів. З цією 
метою влада і розпочала карди-
нальні реформи — дерегуляцію, 
боротьбу з корупцією, модерніза-
цію інфраструктури, розвиток фі-
нансового ринку і багато іншого.

Упевнений, що у світі зна-
йдеться небагато країн, які за та-
кий короткий час виконали б такий 
величезний обсяг нормативної і 
законодавчої роботи зі спрощення 
ведення бізнесу. Усього за рік змі-
нено і прийнято сотні нормативно-
правових актів.

Значні кроки зроблено щодо 
спрощення дозвільної системи. 
Важливо, що ми запровадили 
декларативний принцип ведення 
ряду видів підприємницької ді-
яльності.

Кількість різних дозвільних до-
кументів зменшилася майже вдві-
чі: якщо раніше їх було понад 200, 
то сьогодні — 134. Наприклад, 
не треба одержувати дозволи на 
будівництво тимчасових споруд і 
об’єктів, які не становлять небез-
пеки для життя людей. А під цю 
категорію підпадають невеличкі 
офіси, магазини, кафе, рестора-
ни, майстерні. Тобто, саме те, що 
належить до малого бізнесу.

Значно спрощено і прискоре-
но дозвільні процедури в будівни-
цтві. Якщо раніше цей процес міг 
розтягтися на рік-півтора, то нині 
він триває максимум два місяці. 
Кількість дозвільних процедур і 
погоджень зменшилася майже 
вчетверо — з 93 до 23.

Ми скасували ліцензування 
90% видів робіт (2046 із 2268) і 
30% видів діяльності (23 із 78). 
Крім того, більшість ліцензій ста-
ли безстроковими, і для їхнього 
одержання тепер треба збирати 
меншу кількість документів. Екс-
перти підрахували, що всі ці за-
ходи заощаджують підприємцю 
23 дні на рік, які раніше він мав 
витрачати на збирання різних до-
зволів і довідок.

Крім того, тепер чиновник осо-
бисто відповідатиме за створення 
нових адміністративних перешкод 
для бізнесу. Вже ухвалено закон, 
який істотно посилює відповідаль-
ність держслужбовців. Наприклад, 
якщо чиновник зволікає з видачею 
ліцензії, необгрунтовано відмов-
ляється її видавати, підписує ре-
гуляторний акт, який не пройшов 
обговорення з громадськістю, 
тощо, йому першого разу загро-
жує штраф до 850 грн., а другого 
— звільнення.

Процес дерегуляції розгор-
нувся і в регіонах. На початку цьо-
го року було ухвалено закон про 
прискорений перегляд регуля-

торних актів, прийнятих органами 
місцевого самоврядування. Вже 
зараз ми бачимо, що багато до-
кументів, які прийняли на місцях, 
треба скасовувати.

Важко, але впевнено відбу-
вається реформа системи адмі-
ністративних послуг. Ми значно 
скоротили кількість платних по-
слуг — підприємства і громадяни 
більше не повинні сплачувати за 
десятки непотрібних довідок. У 
більшості випадків цією інформа-
цією держоргани мають обміню-
ватися між собою в електронному 
вигляді. Реєстр державних і адміні-
стративних сервісів стає основою 
для створення в Україні системи 
єдиного «електронного вікна» на-
дання державних послуг.

Твердо переконаний, що в 
основі нових підходів має бути 
нова філософія відносин держави 
і суспільства. Ідеологія нашої ре-
форми полягає в тому, щоб звести 
до мінімуму особисте спілкування 
громадян з чиновником. Необхід-
но максимально використовувати 
можливості інтернет-технологій. 
У цьому разі значно зменшують-
ся можливості для корупції. Вже 
через два місяці почне працювати 
механізм електронної реєстра-
ції юридичних і фізичних осіб-
підприємців, а також відповідний 
взаємообмін інформацією між 
усіма учасниками держреєстрації. 
Це один із перших кроків до елек-
тронного уряду.

У результаті буде створе-
ний єдиний веб-портал надання 
адміністративних послуг, через 
який громадяни та представники 
малого і середнього бізнесу змо-
жуть одержувати послуги в режи-
мі онлайн. Робота в цьому напря-
мі вже ведеться.

Ми вже значно спростили 
відкриття та закриття бізнесу. 
Так, засновники юридичних осіб 
тепер самі зможуть визначати 
розмір статутного фонду. Також 
вони зможуть використовувати 
модельні статути, які допоможуть 
заощаджувати час і гроші на їхню 
розробку і нотаріальне засвідчен-
ня.

До кінця поточного року ми 
плануємо завершити перший і 
основний етап роботи з дерегуля-
ції економіки. Ми не збираємося 
зупинятися і надалі наполегливо 
працюватимемо над спрощенням 
умов ведення підприємницької ді-
яльності в нашій країні.

Крім створення загальних 
умов для розвитку бізнесу — полі-
тичної стабільності, сприятливого 
законодавчого сере-довища, зни-
ження рівня корупції, необхідно, 
щоб держава створила додаткові 
стимули. Одне з головних завдань 
— забезпечити ефективну та про-
зору роботу механізму державно-
приватного партнерства. Такий 
підхід дасть змогу не тільки при-
скорити економічне зростання, 
а й здійснити в найближчі роки 
ефективну модернізацію промис-
ловості України.

точки зростання 
української економіки

У лютому цього року затвер-
джено урядову Програму розви-
тку інвестиційно-інноваційної ді-
яльності.

На відміну від своїх попере-
дників, які підтримували «всіх і 
вся» (а по суті, як слід нікого), ми 
визначили пріоритетні напрями. 
Мета програми — реконструю-
вати та модернізувати економіку 
України, вивести її на новий тех-
нологічний рівень.

Програма передбачає два 
етапи. На етапі виходу з інвести-
ційної кризи (2011—2012 роки) 
планується поліпшити умови 
для інвесторів, активно підтри-
мувати галузі, які працюють на 
внутрішній і зовнішній попит, 
накопичувати інвестиційні ре-
сурси. Йдеться про аграрний, 
військово-промисловий і гірничо-
металургійний комплекси, маши-
нобудування та легку промисло-
вість.

Варто зазначити, що в цій 
програмі уряд уперше об’єднав 
усі можливі ресурси в одну ма-

трицю. Вперше ми робимо ставку 
не тільки та не стільки на держав-
ні кошти, скільки на приватний 
капітал, для якого створюємо 
додаткові стимули. Таким чином, 
будуть створені так звані точки 
зростання, які стануть базою для 
розвитку супутніх галузей і регіо-
нального розвитку.

Уряд уже збирає інформацію 
про інвестиційні плани компаній 
на 2013—2015 роки, щоб забез-
печити безперервність і збалан-
сованість інвестиційних процесів 
на основі державно-приватного 
партнерства.

На другому етапі (2013—2015 
роки) ми концентруватимемо 
ресурси в тих секторах, які ви-
значають обличчя економіки 
майбутнього. Як правило, вони 
потребують значно більших ін-
вестицій. Це аерокосмічна га-
лузь, інформаційно-комунікаційні 
технології, біотехнології, нанотех-
нології та нові матеріали, фарма-
цевтика і медична техніка.

ставка на інтелект 
та інновації

Ці поняття справді мають ста-
ти основою сучасної української 
економіки. На них у результаті 
має припадати левова частка в 
кожному виробничому циклі, у 
кожному продукті з маркуванням 
«made in Ukraine».

Реформи в сфері науки та ін-
новацій уряд планує здійснювати 
в два етапи. Основне завдання 
першого етапу — створення ін-
ституціональних і економічних 
передумов для активізації інно-
ваційних процесів. Зокрема, хочу 
виокремити плани з відновлення 
наукової матеріально-технічної 
бази університетів, з розвитку 
та оптимізації мережі інновацій-
них структур у регіонах України, 
бізнес-інкубаторів, наукових і тех-
нопарків, інноваційних кластерів, 
зі створення малих інноваційних 
підприємств, а також інститутів 
розвитку.

Державі необхідно підтриму-
вати розвиток прикладної науки 
на базі нових підходів у національ-
ній фундаментальній науці. Інте-
лект нації — наш найголовніший 
капітал. І ми зобов’язані працюва-
ти над його розвитком. Необхідно 
широко залучати молоде поко-
ління до наукової та громадської 
діяльності, зароджувати в моло-
дих людей здорові амбіції, потяг 
до значущих досягнень і великих 
відкриттів. Зокрема, уже 200 тис. 
старшокласників у всіх областях 
залучені в роботу Малої акаде-
мії наук — унікальної науково-
освітньої мережі, відтвореної за 
часів першого прем’єрства Вікто-
ра Януковича. Президент Украї-
ни поставив завдання створити 
представництва цього чудового 
інтелектуального центру в кожно-
му районі країни.

На другому етапі реформу-
вання в сфері науки та інновацій 
(2013—2015 роки) має бути забез-
печене ефективне впровадження 
вже створених продуктів. Перед-
бачено чітку систему фінансової 
підтримки інноваційної діяльності, 
механізмів здешевлення кредитів і 
заохочення комерційних банків до 
активного кредитування іннова-
ційних проектів. До конкурсів для 
одержання державної підтримки 
допускатимуться тільки самоокуп-
ні проекти. Це практично гарантує 
їхню успішну реалізацію.

енергоефективність 
як національний  

інтерес
Особливо хочу наголосити на 

ще одному ключовому пріоритеті 
— енергоефективності економіки. 
Звичайно, передусім ми говоримо 
про модернізацію наших промис-
лових підприємств. Але завдання 
значно ширше. Ми також ведемо 
активну роботу зі створення умов 
для підвищення власного видо-
бутку енергоресурсів — як тради-
ційних нафти, газу і вугілля, так і 
альтернативних — сланцевого 
газу, газу із щільних порід, вугіль-
ного газу метану тощо. Значущі 
результати така робота дасть уже 

через кілька років.
Триває робота з розвитку 

енергетики з відновлюваних дже-
рел, удосконалення законодавчої 
бази, залучення в цей сектор між-
народних інвесторів. Розробля-
ються плани з модернізації всієї 
енергетичної інфраструктури з 
урахуванням перспектив розви-
тку кожного регіону. Нам також 
потрібні альтернативні джерела 
імпорту вуглеводнів — для цього 
реалізується проект із будівни-
цтва термінала для приймання 
скрапленого газу. Вже триває ро-
бота над створенням виробництв 
світлодіодних енергозберігаючих 
ламп і енергозберігаючого скла.

Проте підвищення енергетич-
ної ефективності — завдання для 
всього суспільства. Кожний чи-
новник, кожен мер, кожен керів-
ник на місцях, кожний громадянин 
має зрозуміти, що від її виконання 
залежать довгострокові перспек-
тиви України. Ми вимагаємо від 
керівників областей, щоб вони 
максимально активно працювали 
з підприємствами, інвесторами, 
допомагали модернізувати ви-
робництво, соціальну сферу та 
житлово-комунальний комплекс. 
Це питання конкурентоспромож-
ності всієї держави.

каДри знову 
вирішують усе

Хочу виокремити ще одну 
важливу складову успіху заявле-
них реформ. Економічна модерні-
зація неможлива без модернізації 
кадрової політики. Нині як ніколи 
гостро відчувається потреба у ви-
сококваліфікованих державних 
менеджерах, спроможних якісно 
та своєчасно виконувати постав-
лені президентом завдання. Тому 
жорстка кадрова політика покли-
кана покінчити з гальмуванням 
реформ на всіх рівнях.

Нам потрібні найкращі з кращих 
— молоді, прогресивні, амбіційні, 
які знають іноземні мови. Саме такі 
мають створювати ефективну еко-
номіку України. Нам потрібні справ-
жні патріоти, які прийдуть із палким 
бажанням побудувати успішну 
країну. Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі найближчим 
часом проведе конкурс для онов-
лення штату. Ми звернулися за 
підтримкою до провідних еконо-
мічних вузів країни і готові взяти 
на роботу найкращих випускників-
економістів.

соціальний Діалог — 
заПорука усПіху 

моДернізації
І насамкінець. На відміну від 

ряду інших держав, ми маємо 
кардинально перебудувати всі 
сфери нашого життя. Робити це 
потрібно швидко, якісно та руха-
тися набагато швидше за інших.

Пам’ятаю, колись було по-
пулярним гасло «Комунізм — це 
радянська влада плюс електри-
фікація всієї країни». Ми ж хочемо 
заявити, що успішна Україна — це 
соціальний діалог плюс модерні-
зація всієї країни.

Адже довіра — це і політична, 
і економічна категорія, а не тільки 
морально-філософська. Довіра 
громадян — це теж свого роду ін-
телектуальний капітал, без якого 
неможливо модернізувати країну. 
Без діалогу неможливо досягти 
розуміння і підтримки дій влади. 
Визнаю, що на цьому шляху у вла-
ди далеко не все було гладко. Від 
себе можу запевнити, що Кабмін 
узяв реальний курс на відкритий 
діалог із суспільством.

Що ж до нашого Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 
— ми станемо справжнім мініс-
терством відкритих дверей. Наша 
мета — створити ефективний ко-
мунікаційний майданчик для обмі-
ну експертними думками в сфері 
прийняття стратегічних рішень.

Об’єднавши зусилля держа-
ви і суспільства, ми зможемо до-
могтися неабияких результатів. 
Усі ми, і громадяни, і влада, хо-
чемо бачити Україну успішною і 
квітучою країною. Переконаний, 
разом нам під силу вирішити це 
непросте завдання.

Ф о р м у л а  у к р а ї н с ь к о ї 
м о д е р н і з а ц і ї :   в з я т и с я  і  з р о Б и т и
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Гарно відпочивати сьогодні при ба-
жанні таки можна. Усілякі туристичні 
фірми, оздоровниці і не тільки вітчизня-
ні, а й зарубіжні навперейми про-
понують нам доволі різноманітні 
можливості. Головне в усьому 
лише одне – вартість путівки та 
відповідні фінансові можливості.

Справді, згідно Конституції 
право на відпочинок мають усі 
українці. На жаль, Конституція 
не гарантує грошового забез-
печення цього права. Отут дово-
диться нам вибирати.

Саме сьогоднішня дороговиз-
на путівок стає більшості із нас 
на заваді. Проте, хай і невелика, 
але реальна можливість відпочи-
ти навіть і безкоштовно все-таки 
є. Про це розповіли мені в управ-
лінні праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації.

- Через управління ма-
ють оздоровлюватися всі по-
страждалі від чорнобильської ава-
рії. Це більшість населення району, 
- зазначив начальник управління 
Г.І.Невмержицький. – Сьогодні є 
санаторно-курортні путівки для лікві-
даторів та постраждалих 1,2 катего-
рій за різними напрямками оздоров-
лення в різні куточки України. Можуть 
отримати у нас путівки й мами з ді-
тьми (діти від 3 до 10 років з чорно-
бильськими посвідченнями 1, 2, 3, 4 
категорій), діти шкільного віку (після 
10 років, постраждалі 1, 2, 3, 4 кате-
горій). У другій половині червня на-
дійдуть путівки на липень, серпень, 
вересень.

Зараз безкоштовно відпочивають 

діти з матерями на березі моря в Ска-
довську та Бердянську. Задоволені 
створеними умовами для оздоров-

лення мами, які поїхали з малюками 
до санаторіїв „Новомосковськ”, „Київ 
Плюс”, „Жовтень”, „Смерічка”. 

Я поцікавилася в Григорія Івано-
вича в яку суму обходиться державі 
така путівка. Виявляється, до 8 тисяч 
гривень. Згодьтеся не кожна молода 
родина дозволить собі сьогодні такі 
витрати. А тут безкоштовно.

Батькам школярів (від 10 до 18 ро-
ків), яким хочеться, щоб їх дитина від-
почивала в оздоровчих таборах, якісно 
харчувалася, дихала свіжим морським 
чи лісовим повітрям, теж є можливість 
оздоровити їх безкоштовно. Зараз шко-
лярі району відпочивають у санаторіях 
„Дніпровський” (Дніпродзержинськ) 

та „Паритет” (Херсонська область). У 
минулий четвер поїхала група дітей до 
санаторію „Зелений гай” (Львівська об-
ласть), а вже 12 червня відбувають шко-
лярі до „Поляни” (Закарпаття). Також у 
червні будуть сформовані групи дітей-
відпочивальників до санаторіїв Ковеля 
і Євпаторії. 

Проте, на жаль, цих путівок обмаль, 
зважаючи на потреби й необхід-
ність оздоровлення соціально-
незахищених верств населення. Ось 
цифри. На другий квартал управ-
ління отримало 174 путівки для по-
страждалих від чорнобильської ава-
рії 1, 2 категорій та матерів з дітьми 
і 150 путівок для оздоровлення дітей 
шкільного віку. Це крапля в морі. На 
третій квартал тут планують, при-
міром, оздоровити 600 школярів. А 
скільки буде путівок, невідомо. Ве-
ликою залишається черга на оздо-
ровлення інвалідів, учасників та ді-
тей війни.

І все ж таки в управлінні про-
гнозують, що ближче до осені си-
туація може поліпшитися. Торік 
на завершення року в управлінні 
було багато путівок у кращі оздо-
ровниці України. Чимало жителів 

району успішно ними скористалися. 
На літній період, на мою думку, дещо 
врятує становище з організацією 
відпочинку дітей району виділен-
ня чималої суми коштів з місцевого 
бюджету на оздоровлення в при-
шкільних таборах. Нині регулярно 
надходять путівки через управління 
у справах сім’ї та молоді облдержад-
міністрації. На жаль, платні. 

Проте якби „не кусалися” ціни на 
відпочинок, відмовлятися від нього 
психологи не радять. Це нерозумно 
і просто небезпечно. Заощадивши 
гроші, ми втрачаємо куди більше, - 
здоров’я.

Анна ЛЕОНІДОВА.

заощадивши гроші, 
ми втрачаЄмо куди Більше, - 

здоров’я

л і т о  -  ч а с  в і д п о ч и н к у
Літо. Нарешті воно настало. Довгоочікуване, тепле, насиче-

не дивовижними запахами суниць, малини, скошеної трави... 

Це — 92 дні сонця і тепла. Це — відпустки, канікули. Це — море 

розваг і подорожей... Словом, це те, що ми з нетерпінням че-

кали 273 дні.

КаніКУЛи, КаніКУЛи...
З 1 червня в 36 навчальних закладах райо-

ну почали працювати дитячі літні табори. Зараз 
оздоровлюються в школах Макарівщини 1430 
хлопчиків та дівчаток. 

З місцевого бюджету було виділено 300 ти-
сяч гривень. Школярам створили добрі умови 
для відпочинку. Велику увагу приділяють в при-
шкільних таборах повноцінному збалансовано-
му харчуванню.  Щодня на кожну дитину витра-
чають п’ятнадцать гривень. На перший погляд, 
сума невеличка, в тім організатори запевняють: 
для повноцінного харчування школярів цього до-
статньо. 

Першочергове завдання шкільних таборів 
– це зацікавити дитину займатися чимось ці-
кавим та корисним – вивчати історію рідного 
краю, приділяти більше уваги своєму здоров’ю, 
займатися спортом, брати активну участь у різ-
них заходах, розкрити свій творчий потенціал. У 
кожного педагога, який займається з групою ді-
тей, свій особистий підхід та програма занять на 
три тижні відпочинку. 

Прийшло літо, а з ним – пора відпусток, шкільні канікули. Найкращий час для 
відпочинку й оздоровлення. Одним не терпиться упірнути у теплу морську хвилю, 
хтось чекає не дочекається подихати настояним на пахощах трав гірським пові-
трям, поподорожувати незнайомими краями, а комусь ліпше за все провести кіль-
ка тижнів на улюбленій дачі...

Літо завжди асоціюється з гарячим сон-
цем, піщаним берегом та ніжним плескотом 
хвиль.  У спекотні дні біля водойм збираєть-
ся чимало любителів засмагати на сонечку чи 
зануритися у воду, відчувши на собі її цілющу 
свіжість та прохолоду. Тому, коли температура 

повітря досягає 
тридцяти градусів, 
найбільш актуаль-
ним питанням для 
макарівців стає – 
де в селищі можна 
добре відпочити. 

Пляж «Маска» 
на березі річки 
Здвиж став одним 
із найпопулярні-
ших місць відпо-
чинку. Спільними 
зусиллями Мака-
рівської селищної 
ради та громад-
ської організації 
«Рідне місто» його 
відповідно об-
лаштували. Роз-
чистили від сміт-
тя, завезли пісок, 
зробили волей-
больний майдан-

чик. Цього року активісти посадили там молоді 
берізки. Для бажаючих відсвяткувати якусь по-
дію є бесідка зі столиком, але вона підходить 
для маленької компанії людей. Неподалік від 
волейбольної площадки - великий стіл, де вже 
може розміститися більше людей.

сонце, річКа, пЛяж

На часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб Бородянсько-
го та Макарівського районів на 2011 рік бюджетом передбачена 61,0 тис.грн.

Для оплати частини вартості путівки за рахунок коштів Фонду працюючому необ-
хідно звернутись до комісії (уповноваженого) із соціального страхування за основним 
місцем роботи із заявою. Фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності, які є 
платниками єдиного податку, та фізичні особи, застраховані на добровільних заса-
дах, також можуть звертатись до Фонду (за умови наявності договору про добровіль-
ну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні).

Організованими формами оздоровлення за рахунок коштів Фонду охоплюються 
діти віком від 7 до 18 років. Оздоровча зміна триває від 14 до 21 дня.

Кошти Фонду будуть направлені на покриття вартості набору продуктів харчуван-
ня — не більше 35 гривень на один людино-день, а також на лікування та культурне 
обслуговування дітей — не більше 3 гривень на один людино-день. Решта вартості 
путівки оплачується за рахунок страхувальника, профспілкової організації, батьків 
або інших джерел.

Більш вичерпну інформацію можна отримати у Бородянській міжрайонній ВД КОВ 
ФСС ТВП за адресою: смт Бородянка, вул. Леніна, 361, ІІ поверх (приміщення подат-
кової інспекції) або за телефонами 5-55-75; 5-10-99. 

Бородянська MP ВД КОВ ФСС ТВП.

є шанс оздоровити дітей
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Примітка: Цифрові позначки у програмах вка-

зують на класифікацію:
2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна 

дивитися дітям лише за присутності батьків;
3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам, 

яким виповнився 21 рік.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Трансляцiя богослужiння в 

день Святої Трiйцi.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Крок до зiрок. Євробачення.
12.40 Мiжнародний турнiр зi 

спортивної гiмнастики 
“Кубок Стели Захарової”.

13.50 Так просто! В. Дантес та 
В. Олiйник.

14.15 Ближче до народу.
14.40 В гостях у Д. Гордона.
15.45 Х/ф “4 мiсяцi, 3 тижнi i 

2 днi”.
18.45 Золотий гусак.
19.15 Пiдсумки тижня.

20.00 Формула-1. Гран-прi 
Канади.

22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Фiльм фестивалю “По-

кров”.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Х/ф “4 мiсяцi, 3 тижнi i 2 днi”.
3.55 Богослужiння в день Святої 

Трiйцi.

1+1
6.55 Комедiя “Мiксвiлльський 

привид”.
8.30 М/ф.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.25 “Шiсть кадрiв”.
13.25 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Велика рiзниця”.

15.50 Мелодрама “Сонячне 
затемнення”.

19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. 
22.25 “Свiтське життя”.
23.20 “ТСН-Тиждень”.
0.00 “Tkachenko.ua”.
0.50 Х/ф “На дев`ятому небi”. 
2.50 Комедiя “Дiм шкереберть”. 

ІнТер
5.05 “Найрозумнiший”.
6.30 “Городок”.
7.20 М/ф “Лови хвилю”.
9.05 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Недiля з “Кварталом”.
10.25 Х/ф “Звiльнiть Вiллi 2: 

Нова пригода”.
12.25 Х/ф “Улюблена дочка Тата 

Карло”.
14.25 Д/ф “Контракт iз зiркою”.
15.30 Концерт “Бенефiс I. 

Аллегрової”.
17.55 Т/с “Захист свiдкiв”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Т/с “Захист свiдкiв”.

23.10 Х/ф “Людина-павук 3: 
Ворог у вiддзеркаленнi”. 

1.55 “Подробицi тижня”.
2.40 Х/ф “В любовi i на вiйнi”. 

ТрК «УКраїна»
5.20 “Життя на смак”.
6.10 Подiї.
6.30 Х/ф “Тихий Дон”.
8.50 Ласкаво просимо.
9.50 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
11.50 Х/ф “Спасибi за любов”.
14.00 Т/с “Сонька: продовження 

легенди”.
15.55 Х/ф “Коханцi”.
18.00 Т/с “Спецназ 2”.
19.00 Подiї тижня.
19.30 Т/с “Спецназ 2”.
23.00 Х/ф “Гра в пiжмурки”.
1.00 Х/ф “Цар скорпiонiв 2: 

Сходження воїна”.
2.50 Щиросерде зiзнання.
3.20 Подiї тижня.
3.50 Х/ф “Кровнi узи”.

ICTV
6.05 Факти.
6.20 Квартирне питання.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.40 Т/с “Рюрiки”.

8.05 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс 
проти Цезаря”.

10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.25 Пiвденне Бутове.
14.20 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс: 

Мiсiя “Клеопатра”.
16.45 Велика рiзниця.
17.50 Наша Russia.
18.30 Факти тижня.
18.55 Футбол. Євро-2011: 

Україна - Чехiя.
21.00 Х/ф “Апокалiпсис”. 
23.55 3-й тайм.
0.55 Х/ф “Корупцiя”. 
2.45 Iнтерактив. Тижневик.
3.00 Х/ф “Час вбивати”. 

СТБ
5.20 М/ф: “Доктор Айболить”, 

“Казка про царя Салтана”.
6.55 Х/ф “Приватний детектив, 

або Операцiя “Кооперацiя”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.

12.00 “Холостяк. Життя пiсля 
шоу”.

14.55 “Росiйськi сенсацiї. День 
народження Буржуя”.

15.50 “Зоряне життя. Б`є - озна-
чає любить?”

16.55 “Моя правда. Iгор Верник. 
Сльози плейбоя”.

18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.00 Х/ф “Zolushka.ru”.
23.15 Т/с “Доктор Хаус”.
3.05 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
3.45 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.05 Т/с “Ранетки”.
5.40 Клiпси.
6.05 Х/ф “Зевс i Роксана”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
9.10 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.50 М/с “Дональд Дак”.
10.15 Х/ф “Вам лист”.
12.50 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.

15.15 Info-шок.
16.10 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф “Сутiнки”. 
23.45 “Красунi”.
0.25 Спортрепортер.
0.30 Х/ф “Фортеця 2: Повер-

нення”. 
2.10 Зона ночi. Культура.
2.15 Микола Лисенко.
3.00 Зона ночi.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.10 Т/с “МУР є МУР”.
11.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Особиста банда Берiї.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.15 Х/ф “Принцеса на бобах”.
16.35 Х/ф “Чудо”.
19.00 Х/ф “На краю Всесвiту”.
23.50 Х/ф “Камуфляж”. 
1.50 “Особистий погляд”.

неділя,  12  червня

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

субота,  11  червня

УТ-1
6.05,7.15,7.40 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.25 На олiмпiйський Лондон.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.30 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.50 Афтершок. Трагедiя 

“Фукусiма-1”.
13.40 Наша пiсня.
14.20 Феєрiя мандрiв.
14.50 В гостях у Д. Гордона.
15.45 Зелений коридор.
15.55 Майстер-клас.
16.15 Контрольна робота.
16.40 Золотий гусак.
17.10 Пiдсумки дня.
18.00 Бокс. Бiй за титул 

чемпiона свiту за версiєю 
IВО. Автандiл Хурцидзе - 
Дiонiсiо Мiранда.

21.00 Формула-1. Гран-прi 
Канади. Квалiфiкацiя.

22.30 Пiдсумки дня.
23.10 Ультра. Тема.
23.30 Ера здоров`я.
0.00 Бенефiс М. Поплавського, 

ч. 1.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Пiдсумки дня.
2.15 ТелеАкадемiя.
3.40 Х/ф “Принц та жебрак”.

1+1
6.10 М/ф “Смурфи”.
7.20 “Справжнi лiкарi”.
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Анатомiя слави”.
10.55 Х/ф “Досягни успiху”.
13.05 “Голос країни”.
15.35, 17, 40 Х/ф “Даїшники”.
19.30, 5.10 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Сонячне 

затемнення”.
23.45 Комедiя “Дiм шкере-

берть”. 
1.20 Бойовик “Термiнатор 2”. 

3.40 Бойовик “Згадати все”. 
5.40 “Справжнi лiкарi”.

ІнТер
4.10 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
6.10 “Найрозумнiший”.
7.45 “Городок”.
8.50 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Жити - це модно”.
11.15 М/ф “Лови хвилю”.
13.05 Т/с “Вийти замiж за 

мiльйонера”.
17.10 “Юрмала-2010”.
19.05 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Бенефiс I. 

Аллегрової”.
23.05 “Розбiр польотiв”.
0.05 Х/ф “Людина-невидимка”. 
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Х/ф “Стовiдсотковий аме-

риканець для всiх”. 
ТрК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.30 Подiї.
6.50 Х/ф “Тихий Дон”, 1 с.

9.00 “Життя на смак”.
10.00 Т/с “Успiх за будь-яку 

цiну”.
12.00 Оголена красуня.
13.00 Т/с “Сонька: продовження 

легенди”.
16.50 Х/ф “Спасибi за любов”.
19.00, 3.30 Подiї.
19.20 Т/с “Спецназ”.
22.30 Х/ф “Щастя за рецептом”.
1.00 Х/ф “Лондон”. 
2.40 Щиросерде зiзнання.
3.50 Х/ф “Кровнi узи”.

ICTV
5.15 Факти.
5.35 Х/ф “Лускунчик”.
7.00 Козирне життя.
7.25 Х/ф “Пастка”.
9.50 Велика рiзниця.
10.50 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.15 Квартирне питання.
12.15 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс 

проти Цезаря”.
14.45 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.

19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф “Маска”.
22.40 Т/с “Рюрiки”.
23.05 Х/ф “Корупцiя”. 
1.15 Х/ф “Сутичка”. 
4.10 Х/ф “Пастка”.

СТБ
5.05 М/ф: “Доктор Айболить”, 

“Пригоди Буратiно”.
6.40 Х/ф “До Чорного моря”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.30 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
12.15 М/ф: “Вовка в 

тридев`ятому царствi”, 
“Троє з Простоквашино”.

14.00 “Бенефiс Наташi Корольо-
вої. Любов не помре нiколи”.

16.00 “Неймовiрна правда про 
зiрок”.

19.00 Х/ф “Найпривабливiша i 
найсимпатичнiша”.

20.50 Х/ф “Не квап любов”.
23.10 “ВусоЛапоХвiст”.
0.30 Х/ф “Вершник на iм`я 

“Смерть”.
2.25 Х/ф “На жвавому мiсцi”.

новий Канал
4.05 Т/с “Ранетки”.
5.40 Х/ф “Народженi вiльними: 

нова пригода”.
7.10 Х/ф “Ельф”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.25 Спiвай, якщо можеш.
13.55 Файна Юкрайна.
14.40 Даєш молодь.
15.05 “Красунi”.
15.45 Зроби менi смiшно.
16.45 Х/ф “Вам лист”.
19.05 Х/ф “Випадковий шпигун”. 
21.00 Хто проти блондинок?
22.05 Х/ф “Iдеальний шторм”.
0.50 Спортрепортер.
0.55 Х/ф “Знамення”. 
3.00 Зона ночi. Культура.

3.05 Тася.
3.10 Зона ночi.
3.15 Третя влада.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.35 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
9.45 Х/ф “Конпрацiр”.
11.30 “Речовий доказ”. Родиннi 

вiйни.
12.00 Х/ф “Бережiть жiнок”.
14.55 Х/ф “Стамбульський 

транзит”.
16.45 Т/с “МУР є МУР”.
19.00 Х/ф “Принцеса на 

бобах”.
21.20 Х/ф “Диво”.
23.45 Х/ф “Паства”. 
1.55 “Особистий погляд”.

У світі з початку тисячоліття відмічається стійка тенденція 
щодо підвищення захворюваності на холеру в Африці, Латин-
ській Америці, Індії та Південно-Східній Азії. В країнах Європей-
ського регіону, Канаді та США щорічно реєструються завізні 
випадки. 

Протягом останніх років спалахів холери в Україні не було. 
Проте нещодавно, як повідомив головний державний санітар-
ний лікар Донецької області, серед дорослих мешканців м. Ма-
ріуполя зареєстровано 15 випадків холери. В ході епідеміоло-
гічного розслідування вдалося встановити, що хворі  готували 
та вживали рибу, виловлену в Азовському морі.

В нашому районі з метою попередження цього захворю-
вання та гострих кишкових інфекцій здійснюється державний 
санітарно-епідеміологічний нагляд за об’єктами водопостачан-
ня, каналізування, комунальними об’єктами, підприємствами 
харчової промисловості, закладами громадського харчування, 
продовольчими ринками, місцями рекреаційного водокорис-
тування, масового відпочинку громадян на водоймах, прово-
диться епідеміологічний моніторинг за циркуляцією збудників 
холери шляхом лабораторного дослідження матеріалу від хво-
рих з тяжкими формами гострих кишкових інфекцій, проб води 
відкритих водоймищ.

Холера - гостре кишкове захворювання, яке супроводжуєть-
ся блювотою, проносом, зневодненням, що характеризується 
швидкою втратою організмом води та солей. Збудником інфек-
ції є холерний вібріон. Хвороба поширюється швидше ніж інші 
кишкові інфекції. Джерелом є хвора на холеру людина або носій 
холерного вібріону. Від них збудник з виділеннями потрапляє у 
воду, каналізаційні стоки, заражає їжу, предмети домашнього 
вжитку. Розповсюджують збудник холери мухи. 

Людина заражається при догляді за хворим, купанні, вжи-
ванні води відкритих водоймищ чи забруднених продуктів. В 
останні роки стало відомо, що збудник холери здатен також 
зберігатися та розмножуватися в організмі риб, ракоподібних 
та інших мешканців водойм. 

Ознаки захворювання з’являються через 2-6 днів, іноді 
через кілька годин. Поряд з тяжкими формами холера може 
перебігати нетипово, як легкий пронос. Щоб попередити за-
хворювання, слід дотримуватися чистоти у квартирі, місцях 
громадського користування, боротися з мухами; ретельно 
мити руки з милом перед приготуванням чи споживанням їжі, 
після відвідування вбиральні та вчити цьому дітей; не вживати 
воду із сумнівних джерел, пити тільки кип’ячену або фасовану 
воду; не вживати в їжу сирих або недостатньо термічно обро-
блених рибу (копчену, в’ялену) та морепродукти; фрукти, овочі 
перед вживанням ретельно мити. А також не вживати продук-
тів, які продаються випадковими особами на стихійних ринках, 
в недозволених місцях; ні в якому разі не можна купатися у не-
призначених для цього місцях.

З появою будь-яких ознак кишкового розладу необхідно тер-
міново звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням!

Людмила ДАВИДЕНКО,
завідувачка епідвідділу 

ДЗ”Макарівська райСЕС” МОЗ.

радить лікар 

обережно: хоЛера!
порядоК 

використання води на полив садів, городів, присадибних ділянок, квітників, 
інших зелених насаджень, розташованих на території Макарівської селищної 

ради, населенням, підприємствами, установами, організаціями, затверджений 
рішенням виконавчого комітету селищної ради від 07.06.2011р. № 083

1. Дозволити використання 
води на полив садів, городів, при-
садибних ділянок, квітників, інших 
зелених насаджень, розташованих 
на території селищної ради:

- абонентам з лічильниками об-
ліку споживання, які зареєстровані 
в абонентському відділі Макарів-
ського районного виробничого 
управління житлово - комунально-
го господарства;

- абонентам без лічильників 
обліку споживання, які склали до-
даткову угоду з Макарівським ра-
йонним виробничим управлінням 
житлово-комунального господар-
ства згідно з нормами водоспожи-
вання.

При безобліковому споживан-
ні питної води на полив, абонент 
зобов’язаний    спільно    з    пред-
ставником    Макарівського район-
ного виробничого управління жит-
лово - комунального господарства 
виконати заявку-розрахунок на 
планову площу поливу та здійсню-
вати оплату згідно з розрахунком.

2. Заборонити використання 
питної води на полив садів, горо-
дів, присадибних ділянок, квітни-
ків, інших зелених насаджень, роз-

ташованих на території селищної 
ради:

- абонентам без лічильників 
обліку споживання, які не надали 
заявки на розрахунок споживання 
води на поливну площу Макарів-
ському районному виробничому 
управлінню житлово - комунально-
го господарства; підприємствам, 
установам і організаціям, у яких 
відсутні лічильники обліку;

- приєднання труб, шлангів до 
вуличних водорозбірних колонок.

У разі виявлення факту само-
вільного приєднання на порушни-
ка складається акт і розрахунок 
здійснюється згідно з пунктом 9.6 
„Правил користування система-
ми комунального водопостачан-
ня і водовідведення в населених 
пунктах України”, враховуючи про-
пускну спроможність труби вводу 
при швидкості руху води в ній 2 м 
за сек. в дії з повним наповненням 
протягом 24 годин за добу.

3. При використанні питної 
води на полив всупереч вимогам 
пункту 2 даного „Порядку...” на 
абонента складається акт і про-
токол, як установлений факт. При 
цьому, обсяг води на полив, роз-

раховується з застосуванням нор-
ми використання питної води на 
полив, за період полива або в разі 
неспроможності встановити тер-
мін поливу, за один місяць.

Сплата за використану воду, 
здійснюється згідно зі складеним 
актом, вказаним у пункті 3 „Поряд-
ку...” по середньому тарифу протя-
гом десяти днів з дати одержання 
рахунку.

4. Акти та рахунки на оплату 
надаються абоненту або направ-
ляються заказним повідомленням 
для здійснення сплати використа-
ної води.

5. При невиконанні порушни-
ками вимог „Порядку...” або при 
повторних порушеннях, складені 
матеріали направляються до ад-
міністративних органів або в Гос-
подарський суд згідно з чинним 
законодавством.

Даний порядок діє з 7 червня 
2011р. по 31.08.2011р., час поливу 
з 21.00 до 06.00 год. ранку

За роз’ясненнями звертатись 
до Макарівського районного ви-
робничого управління житлово-
комунального господарства за 
тел.: 5-15-41, 5-10-94.

Ліцензія НБУ №217 від 27.05.2010 

КРЕДИТИ 
 

- ТОВАРИ в КРЕДИТ  
з будь-якого магазину           

 

Оформлення кредитів за адресою: 
 

маг. «Побутова техніка» ПП Робенко 
(колишній Шинок) 

смт Макарів, вул. Комсомольська, 4 т. 0503864113 
 

   

ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ тракториста- 
машиніста серії АГ №334967, видане 29 січ-
ня 1993 року Інспекцією Державного техніч-
ного нагляду в  Макарівському районі на ім’я 
ПЕЛЮХА Сергія Анатолійовича, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної власності на 
земельну ділянку серії ЯЗ №449711, виданий 2 грудня 2008 року 
Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністра-
ції за №010833000226 на підставі рішення Кодрянської селищ-
ної ради від 26 вересня 2008 року №501-19-05 на ім’я КОСТЕН-
КО Яни Леонідівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО на право особистої власності на жит-
ловий будинок, який знаходиться в селищі Макарів по вулиці 
Комарова,11, видане 20 липня 1987 року на підставі рішен-
ня виконкому Макарівської селищної ради №2 від 19 лютого 
1987 року і зареєстроване Макарівським БТІ 4 серпня 1987 
року за №1817 на ім’я КОЛОСЮК Софії Василівни, вважати 
недійсним.
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”

четвер, 16   червня

середа, 15   червня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з урядом.
9.50,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,14.30,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Наша пiсня.
13.05,2.50 Мюзiкл “Дванадцять 

стiльцiв”.
14.45 Euronews.
14.55,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.00 Парламентськi слухання на 

тему: “Про сучасний стан i 
перспективи розвитку фар-
мацевтичної галузi в Українi”.

19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. 

Богатирськi iгри.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,0.10 Свiт спорту.

21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 Снiданок 

з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

23.45 “ТСН”.
10.00,17.40 “Сiмейнi драми”.
11.00 “Не бреши менi”. “Во-

скреслий чоловiк. Чоловiк 
воскрес i погрожує”.

12.00 “Iлюзiя безпеки. Нi риба 
нi м`ясо”.

13.05,5.30 “Iлюзiя безпеки. НЛО. 
Вторгнення прибульцiв”.

14.00,4.15 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.25 Т/с “Золото скiфiв”.

16.25,17.25 “Шiсть кадрiв”.
18.40 “Не бреши менi”. “На гачку”.
20.00 “Пекельна кухня”.
21.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.40 “Iлюзiя безпеки. Скрегiт 

зубовний”.
0.00 Х/ф “Бар Поркi 2”. (3 к.).
1.50 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.40 Комедiя “Бар Поркi”. (3 к.).

ІнТер
4.05 Т/с “Вiзьми мене з собою 2”.
4.55,14.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 8”.
6.30,7.10,8.10 “З новим ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 

Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Детективи. Удар на 

випередження”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Школа доктора Кома-

ровського”.
14.05 Д/с “Зрозумiти. Пробачити. 

Звичка виходити замiж”.
16.55 “Тетяна Самойлова. 50 

рокiв самоти”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.35 Т/с “Захист свiдкiв”.
23.45,2.55 Д/ф “Брами часу. 

Сексуальнi вiйни”.
0.45 Х/ф “Патрульний”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Служба Розшуку дiтей.

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”.
8.30,14.00,22.10 Т/с “Слiд”.
9.10,21.10 Т/с “Москва. Цен-

тральний округ 3”.
10.10,19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00 “Хай говорять. Напоказ”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.45 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.40 Т/с “Спецназ 2”.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV
5.30 Служба розшуку дiтей.

5.40 Факти.
6.00 М/с “Одiссей”.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,13.00,19.10,1.45 Спорт.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.45 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.25 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15,20.20 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.40 Футбол. Євро-2011: 

Україна - Англiя.
23.45 3-й тайм.
1.55 Пiд прицiлом.
2.45 Факти.
3.15 Т/с “Кодекс честi”.
4.45 Т/с “Довiрся менi”.

СТБ
5.35 Д/ф.
6.00,1.45 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
10.00 “Нез`ясовно, але факт”.
10.40 Х/ф “Осiннiй вальс”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.

13.55,22.25 “Очна ставка. Рiдна 
кров”.

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.05 “Зоряне життя. Публiчна 

ганьба”.
20.10,21.05 “Росiйськi 

сенсацiї”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.30 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.50 Х/ф “Все починається з 

дороги”.
3.10 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.35 Т/с “Ранетки”.
Профiлактика.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Iствiк”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.55 Репортер.
19.15,1.10 Спортрепортер.
19.35 Хто проти блондинок?

20.45 Iнтуїцiя.
21.50 Т/с “Воронiни”.
22.55 Замок страху.
0.00 Очевидець.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Нервування”.
2.55,4.00 Зона ночi.

нТн
6.05 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.05 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,3.00, 

5.20 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.30,1.20 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.25 Х/ф “Лiкар Вiра”.
17.05 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Правда життя”. Перевiр 

себе.
0.30 “Покер Дуель”.
3.25 “Правда життя”.
4.25 “Агенти впливу”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
9.50,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00,17.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Крок до зiрок. Євробачення.
13.40,2.45 Мюзiкл “Дванадцять 

стiльцiв”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40,4.05 Т/с “Що сказав 

небiжчик”.
16.35 Нащадки.
17.15,5.00 Т/с “Слiдчий Путiлiн”.
19.00 Про головне.
19.35 Шустер-Live.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,0.10 Свiт спорту.
21.40 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).

22.00 Афтершок. Трагедiя 
“Фукусiма-1”.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 Снiданок з 

“1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

23.35 “ТСН”.
10.00,17.40 “Сiмейнi драми”.
11.00 “Не бреши менi”. “Батько 

родини раптом зникає”.
12.00,13.05,22.30,5.15 “Iлюзiя 

безпеки”.
14.00,4.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.25 Т/с “Золото скiфiв”.
16.25,17.25 “Шiсть кадрiв”.
18.40 “Не бреши менi”. “Альфонс”.
20.10 Бойовик “Рембо: Перша 

кров”. (2 к.).

22.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
23.50 Х/ф “Помста Поркi”. (3 к.).
1.35 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.25 Х/ф “Бар Поркi 2”. (3 к.).

ІнТер
4.05 Т/с “Вiзьми мене з собою 2”.
4.55,15.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 8”.
6.30,7.10,8.10 “З новим ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 

Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Детективи. Не ходiть, 

дiвки, замiж”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Школа доктора Комаров-

ського”.
14.05 Д/с “Зрозумiти. Пробачи-

ти. Дiминi мами”.
17.00,3.55 Д/ф “Футболiст Валерiй 

Воронiн. Втратити Обличчя”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.35 Т/с “Захист свiдкiв”.
23.45 Д/ф “Бабин заколот”.
0.50 Х/ф “Кривава любов”.
2.30 Подробицi.

3.00 Служба Розшуку дiтей.
3.05 Д/ф “Бабин заколот”.

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.00,22.10 Т/с “Слiд”.
9.10,21.10 Т/с “Москва. Цен-

тральний округ 3”.
10.10,19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00 “Хай говорять. Бандит-

ський Петербург”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.45 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.40 Х/ф “Злочинна кров”. (3 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV
5.30 Факти.
5.55 М/с “Одiссей”.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,13.00,19.10,1.30 Спорт.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.

9.30,19.15,0.40 Надзвичайнi 
новини.

10.30,16.10 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.10 Провокатор.
14.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
15.10,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40,3.00 Т/с “Кодекс честi”.
1.45 Стоп-10.
2.30 Факти.
4.35 Т/с “Довiрся менi”.

СТБ
5.30 Д/ф.
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.55 “Чужi помилки. Свята правда”.
9.55,1.45 Х/ф “Їсти подано, або 

Обережно, любов!”
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Рiдна кров”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.

19.05 “Моя правда. Наталiя 
Могилевська. Маска”.

20.10 “Як вийти замiж з 
Анфiсою Чеховою”.

22.25 “Очна ставка. Бiснуватi”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
3.10 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.05 Т/с “Ранетки”.
4.50,5.55 Kids` Time.
4.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
5.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.00,16.00 Т/с “Друзi”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.55 Репортер.
9.10 Х/ф “Знайомство з 

Марком”.
11.10,19.35 Хто проти блон-

динок?
12.20,20.45 Iнтуїцiя.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.55 Т/с “Iствiк”.

17.55,21.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.15 Спортрепортер.
23.00 Замок страху.
0.05 Очевидець.
1.25 Служба розшуку дiтей.
1.30 Х/ф “Нескiнченна iсторiя”. (2 к.).
3.05 Зона ночi.

нТн
6.05 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.05 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.50,5.05 

“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.30,1.15 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.25 Х/ф “Випадок на шахтi вiсiм”.
17.05 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Три валети.
0.30 “Покер Дуель”.
3.15 “Правда життя”.
4.10 “Агенти впливу”.

Понеділок,  13 червня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Свiтло.
9.50,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,17.00,18.20 

Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
13.00 Кордон держави.
13.20 Х/ф “Фабрика щастя”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40,4.05 Т/с “Що сказав небiжчик”.
16.35 Нащадки.
17.15,5.00 Т/с “Слiдчий Путiлiн”.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.

21.25,0.10 Свiт спорту.
21.50 Романси О. Малiнiна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Дитинство Тьоми”.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 Снiданок з 

“1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

23.40 “ТСН”.
10.00 Х/ф “У джазi тiльки дiвчата”.
12.45,5.25 “Iлюзiя безпеки. 

НЛО. Контакт затягнувся”.
13.40,4.10 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.10 Т/с “Золото скiфiв”.
16.10,17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”.

20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 “Iлюзiя безпеки. Нi риба 

нi м`ясо”.
23.55 Комедiя “Бар Поркi”. (3 к.).
1.45 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.35 Комедiя “Наречена будь-

якою цiною”. (2 к.).
ІнТер

4.10 Т/с “Вiзьми мене з собою 2”.
4.55,14.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 8”.
6.30,7.10,8.10 “З новим 

ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 

Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Детективи. Останнiй 

жарт майстра”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Школа доктора Комаров-

ського”.
14.05 Д/с “Зрозумiти. Пробачи-

ти. Проста iсторiя”.
16.55 Д/ф “Обпаленi славою”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.35 Т/с “Захист свiдкiв”.
23.45,3.05 Д/ф “Розлучення. 

Роздiл майна”.
0.50 Х/ф “Вiйна”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.

ТрК «УКраїна»
6.10 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.00,22.10 Т/с “Слiд”.
9.10,21.10 Т/с “Москва. Цен-

тральний округ 3”.
10.10,19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00 “Хай говорять. Данька”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.45 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.40 Т/с “Спецназ 2”.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.

ICTV
5.45,2.30 Факти.
6.00 М/с “Одiссей”.
6.25 Дiловi факти.

6.35,9.25,13.00,19.10,1.30 Спорт.
6.45,1.45 Провокатор.
7.40 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.40 Надзвичайнi 

новини.
10.15 Х/ф “Астерiкс на 

Олiмпiйських iграх”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
16.25 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40,3.00 Т/с “Кодекс честi”.
4.35 Т/с “Довiрся менi”.

СТБ
5.40 Д/ф.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.55 “Чужi помилки. Похована 

живцем”.
9.55 Х/ф “Zоlushkа.ru”.
12.10 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00,22.25 “Очна ставка”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.

18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.40 “Правила життя. Хiмiя на 

молоцi”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.30 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Х/ф “31 червня”.
2.55 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.10 Т/с “Ранетки”.
4.50,5.55 Kids` Time.
4.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
5.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.00,16.00 Т/с “Друзi”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,1.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Серцеїдки”.
12.05 Т/с “Стройбатя”.
14.10 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.55 Т/с “Iствiк”.
17.55 Т/с “Воронiни”.

19.15,1.15 Спортрепортер.
19.35 Хто проти блондинок?
20.45 Iнтуїцiя.
21.55 Т/с “Воронiни”.
23.00 Замок страху.
0.00 Очевидець.
1.25 Х/ф “Блискуча”. (2 к.).
2.55 Зона ночi. Культура.

нТн
6.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.10 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.05, 5.20 

“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
15.30 Х/ф “У квадратi 45”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”,.
18.30 “Речовий доказ”. Королi 

легких грошей.
0.20 Х/ф “Без вини винний”. (2 к.).
2.30 “Правда життя”.

вівторок, 14 червня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.50,18.30 Друга смуга.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
10.25 Концертна програма 

“Алея зiрок”.
11.05 Шеф-кухар країни.
12.00 “Смiх до коликiв у рiк кролика”.
12.45 Право на захист.
13.05 Армiя.
13.25,23.10 Концертна програ-

ма “Мелодiя двох сердець”.
15.35 Ян Табачник. “Честь маю 

запросити”.
18.35 Вiкно до Америки.
19.00 Про головне.
19.30 Концертна програма 

“День Києва-2011”.
20.25 Сiльрада.

20.40 На добранiч, дiти.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Концертна програма “Оста-

ннiй дзвоник. Випуск-2011”.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Ера пам`ятi.
0.45 Кориснi поради.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Дитинство Тьоми”.

1+1
6.30 “Смакуємо”.
6.55 “Розкiшне життя”.
7.50 Х/ф “Даїшники”.
10.00,2.20 Комедiя “Забута 

мелодiя для флейти”.
12.30 Х/ф “У джазi тiльки дiвчата”.
15.15,23.55 Комедiя “Серцеїд”.
17.15 Комедiя “Поки ти спав”.
19.30,1.50 “ТСН”.

20.00 Комедiя “Наречена будь-
якою цiною”.

22.05 “Велика рiзниця”.
23.10 “Tkachenko.ua”.
4.25 Х/ф “На дев`ятому небi”. (3 к.).

ІнТер
5.45 Концерт М. Задорнова “Не 

дай собi засохнути!”
7.25 Х/ф “Людина-невидимка”.
9.30 Х/ф “Людина-павук 3: 

Ворог у вiддзеркаленнi”.
12.25 “Юрмалина-2010”.
14.20 Х/ф “Все можливо”.
16.25 “Чекай на мене”.
18.05 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.35 Т/с “Захист свiдкiв”.
23.45 Д/ф “Жертви краси”.
0.50 “2 кiнських сили”.
1.15 Х/ф “Широко крокуючи 2: 

Розплата”.

2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.20 Д/ф “Жертви краси”.

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.45 Подiї тижня.
7.15 Х/ф “Тихий Дон”.
9.50,19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
11.45 Х/ф “Коханцi”.
13.50 Т/с “Сонька: продовження 

легенди”.
15.50 Х/ф “По слiду Фенiкса”.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.00,3.30 Подiї.
21.10 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3”.
22.10 Х/ф “Зелена миля”. (2 к.).
1.50,3.50 Т/с “Спецназ”.
4.40 Х/ф “Гра в пiжмурки”.

ICTV
5.35 Х/ф “Мiсто-примара”.
7.20 Факти тижня.

7.50 Х/ф “П`яний майстер”.
9.55 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс: 

Мiсiя “Клеопатра”.
12.05 Х/ф “Шибайголова”.
14.05,3.55 Х/ф “Електра”.
16.00 Х/ф “Астерiкс на 

Олiмпiйських iграх”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,1.35 Спорт.
19.15,0.40 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Т/с “Кодекс честi”.
1.45 Х/ф “Шибайголова”.
3.25 Факти.

СТБ
5.35 Д/ф.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.55 “Чужi помилки. Подвiйна гра”.
9.55 Х/ф “Не квап любов”.
12.15 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.45 “Україна має талант!”
22.00 Х/ф “Осiннiй вальс”. (2 к.).
0.10 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.10 Х/ф “31 червня”.
2.20 Нiчний ефiр.

новий  Канал
6.15,7.55 Х/ф “Помпеї”.
9.55 М/ф “Дорога на Ельдорадо”.
11.45 Х/ф “Серцеїдки”.
14.10 Т/с “Татусевi дочки”.
15.10,21.50 Т/с “Воронiни”.
16.15 Х/ф “Меверiк”.
19.00 Репортер.
19.10 ,0.50 Спортрепортер.
19.30 Хто проти блондинок?
20.45 Iнтуїцiя.
22.55,1.05 Новий погляд.
23.55 Очевидець.
1.00 Служба розшуку дiтей.

2.05 Х/ф “Бiльше за мене”.
3.25 Зона ночi.

нТн
6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.00 Х/ф “Стамбульський транзит”.
8.40 “Правда життя”. Шибайголови.
9.15 Д/ф “Батьки та дiти: чорна 

слава”.
10.10 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
11.45 Х/ф “За два кроки вiд “Раю”.
13.30 Х/ф “На краю Всесвiту”.
17.00 Х/ф “Новi Робiнзони”.
19.00,21.30,0.00,2.15,5.25 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Близнюки”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 Х/ф “Розплата 2”. (2 к.).
2.35 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.30 “Правда життя”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.40 Д/ф “Сiмдесятники. Iван 

Миколайчук”.
10.10 Афтершок. Трагедiя 

“Фукусiма-1”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,17.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.20 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40,4.00 Т/с “Що сказав небiжчик”.
16.35 Нащадки.
17.15,4.55 Т/с “Слiдчий Путiлiн”.
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25,1.25 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.

0.00,0.35 Пiдсумки.
0.10 Ера пам`ятi.
0.20,0.40 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
2.25 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 Снiданок з 

“1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,3.05 

“ТСН”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
11.00 “Не бреши менi”.
12.00,13.05,5.15 “Iлюзiя безпеки”.
14.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.25 Т/с “Золото скiфiв”.
16.25 “Шiсть кадрiв”.
17.25 “ДАЇшники”.

20.10 Бойовик “Рембо 2”. (2 к.).
22.10 Бойовик “Рембо 3”. (2 к.).
0.15 “Пекельна кухня”.
1.35 Бойовик “Рембо: Перша 

кров”. (2 к.).
ІнТер

6.30 “З новим ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,8.10 “З новим ранком”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Детективи. Похмiлля”.
12.15 Х/ф “Самотнiм надається 

гуртожиток”.
14.05 Х/ф “Мама вийшла замiж”.
15.55 Х/ф “Генiй порожнього мiсця”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
22.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
0.55 Х/ф “Справа честi Макфер-

сона”.

2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 “Позаочi”.

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,13.50, Т/с “Слiд”.
9.10 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3”.
10.10,19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00 “Хай говорять. Тетянин син”.
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
21.10 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
1.00 Х/ф “Вона - чоловiк”.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.

ICTV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40,2.10 Факти.
5.55 М/с “Одiссей”.

6.25 Дiловi факти.
6.35,9.30,13.00,19.10,1.10 Спорт.
6.40,13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.35,19.15,0.35 Надзвичайнi 

новини.
10.35,16.30 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
14.15,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.20 Факти. Пiдсумок дня.
22.35,2.40 Т/с “Кодекс честi”.
1.20 Провокатор.

СТБ
5.30 Д/ф.
6.00,2.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.45 Х/ф “Подаруй менi життя”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Королева бензоко-

лонки”.
19.55,22.40 “Холостяк”.

22.55 “Холостяк. Як вийти замiж”.
0.15 Х/ф “Невиправний брехун, 

або Казка з хорошим кiнцем”.
1.50 “Вiкна-спорт”.
2.05 Х/ф “Веселi зiрки”.

новий  Канал
4.00 Т/с “Ранетки”.
4.45 Служба розшуку дiтей.
4.50,5.55 Kids` Time.
4.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни клонiв”.
5.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.00,15.55 Т/с “Друзi”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,1.05 Репортер.
9.10 Х/ф “Моя дiвчинка 2”.
11.25 Хто проти блондинок?
12.50 Iнтуїцiя.
14.30 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.55 Батьки i дiти.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.20 Спортрепортер.

19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Співай, якщо можеш.
0.05 Очевидець.
1.30 Х/ф “Хакери”. (2 к.).
3.10 Зона ночi. Культура.

нТн
5.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
6.50 Х/ф “Випадок на шахтi вiсiм”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.05, 5.15 

“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
15.30 Х/ф “Перекличка”.
17.40 Х/ф “Вiчний поклик”.
0.20 Х/ф “Хелловiн: Воскрешен-

ня”. (3 к.).
2.35 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.

п’ятниця,  17  червня
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Королівська сільська рада адресує сонячні, щирі 
та найсердечніші привітання з нагоди 100-річного 

ювілею від Дня народження дов-
гожительці села

Марії Микитівні ТУРОВЕЦЬ.
Здоров’я й щастя зичим на 

віки, на все життя бажаєм щиро, 
щоб радісним і світлим був Ваш 
вік – з добром, любов’ю, спокоєм 
та миром!

Щиросердно поздоровляємо з ювілейною датою — 
90-річчям від Дня народження

КОБЗЄВУ Катерину Михайлівну.
Адресуємо Вам, шановна ювілярко, побажання міц-

ного здоров’я та усіляких життєвих гараздів. Нехай ко-
жен прожитий день проміниться сонцем, посміхається 
радістю і приносить Вам тільки задоволення від зробле-
ного і від здійснення усього задуманого, і від простого 
жіночого щастя, якого хай вистачить Вам до ста років.

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей золотий вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ви завжди молода, 
Хоча юність вернути не в змозі.
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго і довго світило,
І життя щоб було ще щасливим!

Колишні колеги — працівники 
Макарівської районної санепідемстанції.

Цієї прекрасної літньої пори у нашої дорогої, рідної 
матусі, бабусі, прабабусі

Катерини Михайлівни КОБЗЄВОЇ 
ювілей — 90 років від Дня народження. З любов’ю і 
повагою  та від щирого серця поздоровляємо її з цією 
датою.

Наша рідна і найдорожча! Хай засяє Тобі цей ювілей 
ясним сонечком нашої нев’янучої любові і щирої вдяч-
ності за добро і ласку, за ніжність і мудрість, за тепло і 
любов, за Твої золоті руки і за те, що завжди була, є і бу-
деш опорою нам  і порадницею. Міцного Тобі здоров’я 
та щедрих і теплих літ без ліку.

Не зогледілась — виросли вже діти,
„Бабусе!”, — внуки Тобі вслід кричать.
Чого ще треба? Жити та радіти,
Гостей у хаті дорогих стрічать!
Прости, як ми робили щось погане,
Хай доля щастя у Твій дім несе,
Здорова будь і дужа, і багата,
Радій, що в Тебе всі ми є.
Живи ще довго і у рідній хаті
Хай Бог найкраще все в житті дає!

Дочка Оля, внучка Інна 
та правнучка Віка.

6 червня виповнилося 90 років від Дня народження 
нашій любій свекрусі, матусі, бабусі та прабабусі

 КОБЗЄВІЙ Катерині Михайлівні з Макарова.
Спасибі, рідненька, за ласку й тепло, за 

те що навчили  робити добро. За руки робо-
чі, за хліб на столі, спасибі Вам, рідна, уклін 
до землі. Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є, хай 
силу й  здоров’я Господь Вам дає. Бажаємо 
довго ще років прожити, щоб всіх на сторіч-
чя могли запросити.

З повагою і любов’ю та найкращими 
побажаннями: син Віктор, невістка Ольга, 

внуки Оксана, Віктор, 
правнук Костянтин, сваха Марія.

Вчора, 9 червня, відзначила свою ювілейну дату від 
Дня народження наша дорога, рідна

ЦИГАНЕНКО Анастасія Максимівна з Соснівки.
З такої чудової нагоди ми від душі вітаємо її і щедро 

даруємо свою любов, повагу і вдячність за материнську 
турботу, за недоспані ночі, натруджені руки, за неспокій 
і невичерпну доброту.

Минають дні, минають ночі, місяці й роки швидко 
летять і оглянутись Ви не встигли, а вже сьогодні — 85. 
Бажаєм щастя та здоров’я, добра,  достатку й теплоти, 
хай сяє хліб як сонце на столі. Живіть Ви в мирі, радості 
й любові, прийміть низький уклін наш до землі! Спаси-
бі Вам, рідна, за щиру турботу, за вічне бажання добра 
нам усім.  Бажаємо Вам  ще довго прожити, щоб всіх на 

сторіччя змогли запросити, ми дякуєм 
Богу, що Ви у нас є, хай силу й енергію 
Господь Вам дає.

Хай горе обходить завжди 
стороною,
А щастя приходить і ллється рікою,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Зять, дочка, внук Віталій та 
син, невістка і онуки.

З великою повагою та найкращими почуттями по-
здоровляємо із ювілейною датою — 70-річчям від Дня 
народження шановну  нашу ювілярку

СНІГИР Любов Федорівну
і від душі та щиро їй бажаємо:

Хай заходить радість в хату,
Хай добра несе багато,
Хай  у Вас ніколи сліз не буде,
Хай щастить завжди і всюди!
Зичим здоров’я, наснаги та сили,
Щоб біди  ніякі Вас не смутили,
Хай доля достаток та щастя дає,
Зозуля у лузі сто літ накує!
Куми МАРЧЕНКИ та хрещеники.

СОБОЛЄВА Любов Петрівна —
наша рідна, дорога іменинниця завтра, 11 червня, свят-
кує свою ювілейну дату — 70-річчя від Дня народжен-
ня. Тож з такої чудової нагоди адресуємо їй найтепліші, 
найщиріші та найсердечніші привітання:

Рідна наша, вечірня зоря ще не впала,
Квітне ромашками поле життєве Твоє,
Уклін Тобі, рідна, за все, що Ти з нами пізнала,
За все, що дала нам, за все, що тепер у нас є.
Хай доля буде  добра та ласкава,
Достаток в домі - щедрим та рясним.
Земля Тобі, щоб квіти дарувала,
А небо було мирним та ясним.
Хай буде радість в Твоїм домі,
Живи без смутку та біди,
Не знай довіку болю й втоми,
Радій життю і нам завжди!

З любов’ю дочки, зять та онуки.

Дирекція, профком та весь колектив КП КОР 
„МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА” щиро здоровлять з наго-
ди ювілейного 60-річчя від Дня народження ветерана 
праці, майстра  КІПіА

ТАРАСЮКА Леоніда Михайловича.
Шановний імениннику, Ваша  сумлінна багаторічна 

та наполеглива праця внесла вагомий внесок у розви-
ток підприємства, забезпечила повагу серед колег.

Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я 
та достаток, а віра, надія та любов бу-
дуть вірними супутниками на Вашому 
життєвому шляху. Нехай тепло і зати-
шок родинної оселі надійно захищають 
Вас від негараздів. Живіть ще довго у 
щасті, благополуччі та при доброму 
здоров’ї.

Від душі щиро поздоровляю із золотою датою  — 50-
річчям від Дня народження шановну сваху

Людмилу Вікторівну ГОДЯТСЬКУ із Северинівки.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Чарівне літо пісню підбира,
І я сьогодні з радістю й любов’ю
Бажаю миру, довгих років та добра,
Достатку, щастя і прекрасного здоров’я.
Нехай буяє квітами життя
І смутку в серці назавжди не буде,
Хай вічно буде світлим майбуття,
За чуйне серце всі шанують люди!

З повагою сваха КАТЯ. 

Дирекція, профком та весь трудовий колектив  
Макарівського НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. — природничо-
математичний ліцей” щиро поздоровляють з ювілей-
ною датою від Дня народження 

Катерину Іванівну ХОМЕНКО.
Бажаємо Вам доброго здоров’я та життєвого бла-

гополуччя. Хай з новими літами прибуває Вам мир, 
злагода, достаток та любов   ближніх. 
Хай кожне літо дарує вік щасливий, щоб 
не згасали доброта, здоров’я, радощі та 
сила, щоб Ваш почесний труд був плід-
ним, як багата осінь, і кожен день, що 
йде новий, хай тільки щастя Вам при-
носить!

7 червня відзначила  свій 30-річний ювілей від Дня 
народження наша дорога іменинниця
САМІЙЛЕНКО Людмила Олексіївна з Чорногородки.

Рідна наша! Ти найдорожча і найкраща  донечка, се-
стричка, тітонька. Ми безмежно любимо Тебе і вдячні 
Богу за те, що Ти у нас є, Ти  — найкраща! 

З світлим святом  ми Тебе вітаємо,
Здоров’я й радості Тобі бажаємо.
Хай сміється сонце з голубого неба
І троянда перша розквіта для Тебе,
Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка щиро розквітає.
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Дорогенька наша, будь завжди щаслива!

З любов’ю твої мама та брати 
Ігор і Володя з сім’ями.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Рада ветеранів районної організації ветеранів 
України сердечно поздоровляє із славною датою — 
100-річчям від Дня народження 

ТУРОВЕЦЬ Марію Микитівну з Королівки, 
з 90-річчям від Дня народження

КОБЗЄВУ Катерину Михайлівну з Макарова та
ЗАЙЦЕВУ Ольгу Панасівну з Осикового.
Щиро зичимо Вам, шановні ветерани, 

міцного здоров’я на довгі роки життя, лю-
бові від дітей та внуків, поваги і шани від 
близьких людей, сімейного затишку, миру, 
злагоди та достатку. Нехай кожен день буде 
наповнений щастям та радістю. 

Невичерпної Вам сили та енергії.

З нагоди 80-річного  ювілею від Дня народження 
шлемо найтепліші та найсердечніші  привітання нашим 
славним ветеранам:

ЛЕВЧЕНКО Олені Андріївні та
ПУЗАНОВІЙ Марії Яківні з Королівки,
МАНЧЕНКО Євгенії Миколаївні з Бишева.
ТКАЧЕНКО Лідії Іванівні з Козичанки,
СУМЕНКУ Олександру Григоровичу з Гавронщини 
та ВИНКЛЕР Євгенії Станіславівні з Чорногородки.

Шановні ювіляри! Сердечно зичимо Вам міцного 
здоров’я, бадьорості духу, довгих років ак-
тивного життя, сімейного благополуччя, зла-
годи, щастя, радості, безхмарного мирного 
неба над головою, уваги і любові від рідних та 
близьких людей.

Рада ветеранів Макарівської 
районної організації ветеранів  України.

щ и р о с е р д н і 
п о з д о р о в л е н н я

ПовіДомлення Про оПрилюДнення 
змін До регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської ра-
йонної ради rada-makariv.org буде оприлюднено проект рі-
шення Чорногородської сільської ради «Про затвердження 
змін до рішення від 10.05.2011 року № 38 «Про встановлен-
ня місцевих зборів».

З текстом рішення та аналізом його регуляторного 
впливу всі бажаючі можуть ознайомитись також у примі-
щенні Чорногородської сільської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються за телефоном 2-43-42 (факс) протягом мі-
сяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта 
або за адресою:  вул. Леніна, 78, село Чорногородка 
Макарівського району Київської області, 08074.

* * * * *

сонячні вітання 
із зоЛотим весіЛЛям

Усім теплом наших сердець поздоровляємо із 50-
річчям подружнього життя  

Петра Кузьмича та Лідію Ігнатівну МЕЛЬНИКІВ.
Шановні наші ювіляри! Позаду у Вас велика жит-

тєва дорога — з радощами і тривогами, з щоденними 
турботами, дорога — спільна для двох сердець. Хоче-
мо Вам побажати, щоб і надалі жили Ви в спокої і в лю-
бові, щоб доля дарувала Вам довгий вік і щедрою була 
на радість, достаток,  благополуччя, мир, злагоду та на 
добре здоров’я. А ще Вам від душі зичимо:

Нехай Вам світить сонце гоже,
Хай день квітує молодий,
Хай червень цей Вам наворожить
Багато літ й багато зим!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте
Хоча б до ста прекрасних літ!

Сім’ї ІВАНЧЕНКІВ, БУЛАЄНКІВ 
та кума Люба ВАЛОВА.

Із золотим 50-річчям подружнього життя від душі та 
щирого серця поздоровляємо наших дорогих ювілярів

Петра Кузьмича та Лідію Ігнатівну МЕЛЬНИКІВ.
Всією родиною ми Вас вітаємо, довгого віку, 

здоров’я і щастя бажаємо. Хай 
батьківська хата і в будні, і в свята 
скликає до себе дітей та внучат, 
а Ви в доброму здоров’ї будьте 
готові їх зустрічать. І ще зичимо 
сто років  разом прожити, ніколи 
не тужити, долі посміхатись, до-
брих людей не цуратись.

Хрещениця Лєна з сім’єю.

* * * * *

Державна ПоДаткова інсПекція у 
макарівському районі оголошуЄ конкурс

на заміщення вакантних посад державного 
податкового інспектора юридичного сектору та 

старшого державного податкового ревізора-інспектора 
відділу податкового контролю юридичних осіб.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади: повна 
вища юридична освіта повна вища економічна освіта.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на 
ім’я начальника Державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі заяву про участь у конкурсі, заповнену осо-
бову картку обліку кадрів (форма П-2ДС), документи про 
освіту, відомості про доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 2010 рік, пас-
порт громадянина України.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опубліку-
вання оголошення.

За інформацією щодо функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці звертатись за адресою: 
смт Макарів, вул. Гагаріна.7, телефон 5-14-73.

г а з о Б л о к ,  п і н о Б л о к 
( а е р о к ,  о б у х і в ,  Х а р к і в ,  к а х о в к а ) .

цегла силікатна, червона. Доставка. вивантаження.
т е л е ф о н  -  0 6 7 - 2 3 5 - 4 2 - 9 9 .

п о з и к а  н а : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.
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КУПЛЮ дорого Корів, 
КонЕй та моЛодняК врХ. 

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

ПровоДимо зовнішні та внутрішні 
буДівельні роботи буДь-якої 

склаДності. телефон — 097-292-69-76.

ПП  “Філоненко” м. Житомир
Металопластикові вікна. 

Ковані вироби. броньовані двері. 
автоматичні ворота. Жалюзі.

Тел.:  067-412-26-61;  067-924-34-34;  0412-44-97-01.

П а м ’ я т н и к и
Художнє оформлення. Виїзд до замовника. 

Доставка. Установка. Низька ціна!
pomnim-vas.com.ua. Тел. – 097-704-58-01.

візьму в оренДу 
або ПриДбаю 

магазин 
загальною Площею 

віД 50 кв. м Для 
торгівлі ПроДуктами 

харчування. 
тел.: 050-313-73-51, 

(0412) 428-515, 428-516. 
Дзвонити з 8.00 До 17.00.

закуповуємо 
дорого брухт

чорних та кольорових 
металів, а також лом 

акумуляторів, свинцю, 
титану.

Запрошуємо до співпраці 
постачальників.
тел.: (093) 595-24-99,

(093) 495-12-20.
Ліц. серія АВ №470094 

видана МПП від 30.04.2010.
Ліц. серія АВ №470093 

видана МПП від 30.04.2010.

П р о д а ю  „ л а н о с ”  н а  в и п л а т у  б е з  д о в і д к и 
п р о  д о х о д и .  П о в н е  к а с к о  в  п о д а р у н о к ! 

Те л е ф о н  — 0 9 7 - 2 8 4 - 0 5 - 6 2 .

Доставлю камінь, щебінь, ракушняк, 

Пісок, цеглу (20 тонн).  тел. 097-230-51-78.

ПП  “Фурман” м. Житомир
Металопластикові вікна, двері. 

б р о н ь о в а н і  д в е р і .
тел.:  067-337-18-77; 063-397-10-87.

ПіноПласт Для утеПлення фасаДу, 
ПіДлоги та Даху - віД виробника 

в Макарові по вул. Дорожна, 27-А. 

тел.: 067-536-49-55; 050-356-79-12.

ПРОДАЮ ХАТУ із земельною ділянкою 0,32 га та 
зем. ділянку під забудову 0,57 га в Почепині, а та-
кож причіп до легкового автомобіля. Телефони: 
5-18-48; 098-566-99-93.

ПРОДАЮ АВТОМОБІЛЬ „АУДІ 100” 1992 року ви-
пуску (2.6, мех. 5ст. ел.ст.под., ел. люк, ел. зер. 
Тон зелений) за 6.700 у.о. Торг.  Телефон — 097-
118-13-84.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ по вулиці Ватутіна 
в Макарові (фасад, акт під будівництво комерцій-
ного призначення). Телефон —067-689-69-36.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ під забудову: 0,15 
га — в Макарові (газова мережа, електролінія по-
ряд, недалеко річка, ліс) та 0,25 га — в селі Зу-
рівка (фасад, акт під забудову). Ціна — за домов-
леністю. Телефон — 096-383-54-00.

ПРОДАЮ ТЕЛИЦЮ чотири місяці тільності. Село 
Пашківка. Телефон  — 066-384-84-75.

ПРОДАМ НОВИЙ автомобіль „ШЕВРОЛЕ АВЕО” 
2010 року випуску. Повна комплектація. Оплата 
частинами — від 970 грн. на місяць. Телефон — 
095-734-20-00.

ПРОДАМ НОВИЙ автомобіль „ЛАДА” зі знижкою 
до 12 тисяч гривень. Можлива поступова випла-
та. Телефон — 093-930-60-61.

ПРОДАМ  ДВОКІМНАТНУ КВАРТИРУ в селі Копи-
лів з усіма зручностями (євроремонт, вбудовані 
меблі, другий поверх) та ГАРАЖ  і 6 СОТОК ЗЕМЛІ 
біля будинку. Телефон — 097-313-12-78.

ПРОДАЮ ОДНО-, ДВО-, ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ 
в центрі Макарова. Телефон — 050-721-03-34.

ПРОДАЮ РОБОЧУ КОБИЛУ в селі Комарівка. Те-
лефони: 096-506-83-50; 063-405-69-33. Олена, 
Олександр.

ПРОДАЮ: теличку віком 1 рік і 2 міс.; в’єтнамських 
поросят віком 1,5 міс. та  дорослих в’єтнамських 
свиней на забій. Село Зурівка. Телефон — 066-
566-47-49.

ПРОДАЮ ТЕРМІНОВО породисту тільну телич-
ку віком 2,5 року та бичка віком 1,5 року. Село 
Ніжиловичі, вулиця Забуянська, 50. Телефони: 
096-448-33-10; 097-100-54-98. 

ПЛАХТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про встановлення місцевих зборів

Відповідно до Закону України «Про прискорений перегляд ре-
гуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами міс-
цевого самоврядування» від 14.12.2010 року, Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності», ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та згідно результатів розгляду робочої комісії з питань прискорено-
го перегляду регуляторних актів на території Плахтянської сільської 
ради сільська рада ВИРІШИЛА: 1.Затвердити  рішення «Про встанов-
лення місцевих зборів». 2. Ввести в дію рішення «Про встановлення 
місцевих зборів» з 05.05.2011 року. 3. Вважати таким, що втратило 
чинність, рішення Плахтянської сільської ради від 05.01.2011р. № 16 
«Про встановлення місцевих зборів» з 04.05.2011 року.  4. Контроль 
за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сіль-
ської ради з питань бюджету та фінансів.

Сільський  голова   С.Л.РОМАНЕЦЬ.
с. Плахтянка      05.05.2011 року         № 076-07-VІ

ПЛАХТЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про затвердження Правил благоустрою 

населеного пункту с. Плахтянка
Відповідно до Закону України «Про прискорений перегляд ре-

гуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами міс-
цевого самоврядування» від 14.12.2010 року, Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та згідно результатів розгляду робочої комісії з питань 
прискореного перегляду регуляторних актів на території Плахтян-
ської сільської ради сільська рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Пра-
вила благоустрою населеного пукту с. Плахтянка. 2. Ввести в дію 
рішення «Про затвердження Правил благоустрою населеного пункту 
с.Плахтянка» з 05.05.2011р. 3. Вважати таким, що втратило чинність, 
рішення Плахтянської сільської ради від 08.06.2010 року № 758 «Про 
затвердження Правил благоустрою населеного пункту с. Плахтян-
ка з 04.05.2011 року». 4. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-
економічного розвитку.

Сільський голова                                               С.Л.РОМАНЕЦЬ. 
с. Плахтянка            05.05.2011 р.                             №077-07-VІ

ПовіДомлення Про оПрилюДнення 
змін До регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльнос-
ті» з метою одержання зауважень та пропозицій від фізич-
них та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської 
районної ради rada-makariv.org буде оприлюднено проект 
рішення Колонщинської сільської ради «Про затвердження 
змін до рішення від 10.05.2011 року №58 «Про встановлен-
ня ставок збору за впровадження торговельної діяльності 
та діяльності з надання платних послуг».

З текстом проекту, рішенням та аналізом його регуля-
торного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у 
приміщенні Колонщинської сільської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються за телефоном 4-22-31 (факс) протягом мі-
сяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта 
за адресою: вул. Леніна, 6, с. Колонщина Макарів-
ського району Київської області, 08032.

Колектив редакції районної газети “Макарівські вісті” 
глибоко сумує з приводу смерті активного дописувача 
газети, доброї й мудрої людини

Василя Яковича НЕСТЕРЕНКА.
Добра та вдячна пам’ять поколінь назавжди збереже 
світлий образ чудової людини.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким по-
кійного.

Колектив Ситняківської ЗОШ висловлює щире спів-
чуття заступнику директора школи Савченко Марині 
Вікторівні з приводу тяжкої втрати — смерті матері.

ПЛАХТЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про затвердження нормативно-грошової 

оцінки земель Плахтянської сільської ради
Відповідно до Закону України «Про прискорений перегляд ре-

гуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами міс-
цевого самоврядування» від 14.12.2010 року, Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та згідно результатів розгляду робочої комісії з питань 
прискореного перегляду регуляторних актів на території Плах-
тянської сільської ради сільська рада  ВИРІШИЛА: 1. Затвердити  
нормативно-грошову оцінку земель с. Плахтянка Плахтянської 
сільської ради. 2.Ввести в дію нормативно-грошову оцінку земель 
села Плахтянка з 05.05.2011 року. 3. Вважати таким, що втратило 
чинність рішення Плахтянської сільської ради від 08.06.2010 року 
№ 760 «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земель 
Плахтянської сільської ради» з 04.05.2011 року. 4. Контроль за вико-
нанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 
з питань земельних відносин.

 Сільський  голова                           С.Л.РОМАНЕЦЬ. 
с. Плахтянка       05.05.2011р.            №078-07-VІ

приватні оголошення

до уваги жителів району!
З 10 червня  по 1 липня 2011 року в  

магазині „Килими” діють літні знижки.
М а к а р і в ,  в у л и ц я  Ф р у н з е , 5 2

 ( п е р ш и й  п о в е р х  у н і в е р м а г у ) .

Деревообробному ПіДПриЄмству

Потрібен сПеціаліст з гранулювання.
Пропонуємо високу і стабільну 
зарплату. ТЕЛ.  — 067-231-39-58.

лишнянська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади 
землевпорядника сільської ради.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претен-
дентів: освіта вища або базова вища, робота ПК.

Заяви приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою: с. Лиш-
ня, вулиця Київська, 1-А. 

Довідки за телефоном — 2-24-31. 

камінь, щебінь, віДсів. 
т е л е ф о н   0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .

П р о Д а м   Д і й н и х  к і з  т а  к о з е н я т. 
т е л е ф о н  —  0 9 7 - 4 5 5 - 5 5 - 6 0 .

до уваги громадян!
У серпні 2011року в смт Макарів відкриваєть-

ся комунальний заклад „Макарівський районний 
центр соціальної підтримки дітей та сімей „Промінь 
надії” за адресою: смт Макарів, вул. Донецька, 16а 
Макарівського району Київської області. 

Для роботи в Центрі запрошуються: фахівці 
соціальної роботи (18 осіб), практичний психолог 
(2 особи), медична сестра (1), юрист-консульт (1), 
бухгалтер (1), черговий адміністратор (1), завідувач 
господарства (1), кухар (2), прибиральник службових 
приміщень (1), робітник комплексного обслуговуван-
ня (1 особа).

Вимоги до персоналу: освіта та кваліфікація: се-
редня, середня-спеціальна, вища (бакалавр, спеціаліст 
або магістр) відповідного напрямку. 

Ці посади передбачатимуть роботу позмінно та мо-
більну роботу за місцем проживання дітей та сімей, пе-
реважно у Макарівському районі.

Перевагу буде надано претендентам, які мають:
• Високий рівень комунікаційних навичок;
• Бажання працювати в новому, перспективному та 

динамічному середовищі;
• Вміння працювати в команді; 
• Досвід роботи із сім’ями та дітьми різних соціаль-

них груп, досвід роботи з дітьми, які мають поведінкові 
та емоційні  проблеми, знання законодавства з питань 
захисту дітей та  соціальної допомоги.

Ми пропонуємо:
• Відмінні робочі умови;
• Професійну, динамічну та вмотивовану команду;
• Спеціалізовані тренінги для подальшого професій-

ного зростання (розвитку).
Відбір на роботу буде проходити на конкурсній 

основі. 
Для реєстрації на посаду вам необхідно подати:
• Заяву;
• Супроводжуючий лист кандидата (в довільній формі);
• Резюме (з даними не менше двох поручителів);
• Копію диплома або документа про освіту.
Більш детальну інформацію про Центр та копію 

посадової інструкції ви можете отримати за адре-
сою: Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 
37-Б, попередньо узгодивши за телефоном  (096) 
134-97-27.  

 Відібрані кандидати будуть запрошені на співбе-
сіду (інтерв’ю) та навчання.

ПовіДомлення Про оПрилюДнення 
змін До регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з ме-
тою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юри-
дичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської районної ради 
rada-makapiw.org буде оприлюднено проект рішення Яблунів-
ської сільської ради «Про затвердження змін до рішення від 
10.05.2011 року № 46 «Про встановлення місцевих зборів».

З текстом проекту, рішенням та аналізом його регуля-
торного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у 
приміщенні Яблунівської сільської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються за телефоном 2-24-31 (факс) протягом мі-
сяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта 
або за адресою: с. Яблунівка, вул. Радянська, 3, сіль-
ська рада, 08073.

сердечна вдячність 
Приємно говорити, що не перевелися люди, які ма-

ють добре серце, чуйні до чужого горя і готові в будь-
який час подати руку допомоги.

Нашу сім’ю спіткало горе – травмував хребет наш 
син Ігор. Потрібні були кошти для проведення операції.

Хочу висловити щиру подяку за допомогу депутату 
районної ради Семену Григоровичу Ханіну та його бра-
ту Дмитру Григоровичу, а також усім жителям села за 
те, що не відмовили та допомогти матеріально.

Міцного вам здоров’я, шановні. Хай усе хороше, 
зроблене з душею, повертається до вас сторицею.

Сім’я ІВАНОВИХ з Наливайківки.
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13-19 червняГороскоп
ОВЕН (21.03-20.04). Тиждень вiдпочинку i розслаблення, 

який пов`язаний iз засвоєнням космiчної енергiї, любов`ю, про-
щенням. Близькi люди можуть надати Овнам пiдтримку i допо-

могу, i тi ще раз переконаються в їх вiрностi i вiдданостi. Можливо, в 
кiнцi цього тижня Овни вiдчують наростаючий неспокiй. Причиною 
цього може стати порушення зв`язку з далеким партнером або рiдною 
людиною, яка знаходиться у вiд`їздi. Можливi головний бiль, млявiсть i 
загострення хронiчних захворювань.

Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: 19.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Тiльцi вiдчуватимуть деяке роз-
чарування в особистому життi, необхiднiсть у порадах друзiв. 
Iснує небезпека потрапити у сiтi шарлатана. Можливо, Тiльцi 
перебiльшуватимуть свої проблеми. Друга половина тижня ви-

явиться спокiйнiшою, передбаченiшою i вдалiшою. Вiрогiднi вiщi сни. 
Можливі проблеми iз здоров`ям. Благополуччя залежатиме вiд духо-
вних накопичень попереднiх мiсяцiв.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 14.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Тиждень сприятливий для ду-
ховних роздумiв, самоосвiти. В особистих i сiмейних стосунках 
з’являться труднощі. Доля посилає Близнюкам черговi випробу-
вання на стiйкiсть. Зiрки передрiкають невдачу у всiх починаннях. 

Не виключений тягар нового клопоту або обов`язкiв. Неприємнi вiстi 
або помилкова iнформацiя можуть призвести до непорозумiнь.

Сприятливi днi: 14, 17; несприятливi: 13.

РАК (22.06-22.07). Цей тиждень вiдмiчений гармонiєю, 
оптимiстичним настроєм i ентузiазмом. Гарний настрiй i умiння 
вислухати спiвбесiдника сприятимуть чарiвливостi Ракiв. Осо-
бливо сприятливi романтичнi стосунки. Раки можуть вiдчути 

оновлення, майже дитячу радiсть. Сприятливi заручини, укладення 
шлюбу. Тиждень пов`язаний з вiдстоюванням прав. Вiрогiднi масовi 
суспiльнi безлади. Володiючи природженим вiдчуттям справедливостi, 
будь-яке її порушення Раки розглядатимуть як особисту образу.

Сприятливi днi: 16; несприятливi: 14.

ЛЕВ (23.07-23.08). Тиждень зажадає вiд вас пунктуального ви-
конання своїх обов`язкiв - як службових, так i сiмейних. Вiд вас 
потрiбнi рiшучi, але обачнi дiї. Успiх неодмiнно прийде, якщо ви 
будете налаштованi мирно. Новi справи можуть бути вам не пiд 

силу. Тиждень очищення i вiдмови вiд всього непотрiбного. У другiй 
половинi тижня ймовiрне вiдновлення старого знайомства. Ваше 
матерiальне становище може змiцнитися найприроднiшим способом. 
Наберiться терпiння - чекати залишилося недовго. Гарний настрiй вам 
гарантований. 

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 19.

ДIВА (24.08-23.09). Тиждень пробудження внутрiшнiх сил. 
Зовнiшня серйознiсть i неприступнiсть Дiв може перешкодити 
прагненню до гармонiї в сiм`ї. Тиждень характеризується як по-
зитивними, так i негативними тенденцiями. Через збiльшення 
витрат матерiальне становище не покращає, не дивлячись на 

вашу дiловитiсть.
Сприятливi днi: 18; несприятливi: 13.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Можливо, саме цього тижня вас наздоже-
нуть невирiшенi проблеми або вiдкладенi справи, для вирiшення 
яких буде потрiбний значний час або фiнансовi витрати. Навiть 
у стабiльних парах вiрогiднi розбiжностi iз-за неможливостi 
повноцiнного спiлкування. Тиждень символiзує змiни, 

трансформацiї. Вiрне рiшення вам зможе пiдказати ваш покровитель.
Сприятливi днi: 16, 17; несприятливi: 18.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Багато Скорпiонiв присвятять тиждень 
пошуку сенсу життя i вiдкриттю для себе вiчних iстин. Можливо, 
це принесе їм деяку користь, примусивши визнати свої помил-
ки. Тиждень боротьби, вiдстоювання своїх iнтересiв i поглядiв. 
Ймовiрно, що дiї i думки Скорпiонiв прийдуть в суперечнiсть iз 

загальноприйнятими засадами. Сiмейнi проблеми знову вийдуть на 
перший план i зажадають значних витрат.

Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 14.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Тиждень вiдмiчений пiдтримкою вищих 
сил, посиленням аури i активiзацiєю всiх позитивних якостей. 
Цей час сприятливий для укладення довгострокових фiнансових 
договорiв i ухвалення важливих рiшень. Багатьом Скорпiонам 
вдасться значно полiпшити матерiальне становище в результатi 

успiшного завершення справ або отримання несподiваної допомоги. 
Цей тиждень характеризується внутрiшньою свободою. Вона буде 
сприятлива для самоудосконалення. Представники творчих професiй 
зможуть реалiзувати свої плани. Сприятливi дiловi i творчi зустрiчi, при-
йом гостей.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 17.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Цей тиждень може принести Козеро-
гам розлад мiж розумом i серцем. Домашнi справи зажадають 
найпильнiшої уваги i витрати чималих грошових коштiв. Але 
не варто ними займатися цього тижня. Можливе зiткнення з 
хамським ставленням, агресiєю або пограбуванням. Козеро-

ги можуть втратити контроль над емоцiями i вплутатися у конфлiкт. 
Вiдповiдальнiсть, яка лежить на їх плечах, може виявитися дуже важ-
кою ношею.

Сприятливi днi: 16; несприятливi: 13.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Тиждень конфлiктiв i непорозумiнь. 
Водолiїв можуть звинуватити в iдеалiзмi, назвати романтиками. 
Небагато хто розумiє їх дуже скритну i невловиму натуру. Водолiї 
повиннi бути готовi до серйозної розмови з начальством. У другiй 
половинi тижня вони можуть вiдчути пiдтримку близьких людей, 

проте неприємностi багатьом не дадуть заспокоїтися. Кориснi фiзичнi 
навантаження.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 19.

РИБИ (20.02-20.03). Ймовiрно, що ви зможете вiдновити втраченi 
зв`язки, якi змiнять характер вашої роботи i наповнять її новим 
змiстом. Основною проблемою цього тижня може стати кризо-
ва фiнансова ситуацiя. Багатьом Рибам доведеться виплачувати 
старi борги i робити новi. Ця ситуацiя може затягнутися надовго. 

Деякi Риби щиро вважатимуть, що оточуючi готовi їм допомогти у будь-
який момент i пробачать їм всi грiхи.

Сприятливi днi: 16; несприятливi: 13. 

з н а й о м с т в о   з б л и з ь к а
Нещодавно біля редакції дорослі й ма-

леча фотографувалися біля тварин, яких 

кожен день не побачиш - лами, верблюда, 

буйвола. Любувалися поні, п’ятнистими 

конями, віслючком, маленькими козеня-

тами. Це до райцентру завітав цирк. Лама 

гордовито піднімала голову, відверталася 

від фотооб’єктива, а двогорбий верблюд 

радо позував. 

11 червня – Феодосії. 
Починають уже колоситися зернові. Якщо хо-

роший колос наливається у жита – восени буде 
багато грибів. 

Сухий туман – прикмета, що на зерновій ниві 
буде недорід. 

День Феодосії Колосяниці, один усіх понеділ-
ків вартий (вважали цей день, нещасливим). 

У цей день добре сіяти гречку. На Феодосію 
ходили в поле дивитися на посіви: знайшли хлі-
ба – не радій, налилися – не ховалися, тоді про 
врожай говори, коли хліб у коморі. 

Селяни говорили: «Прийшла Феодося й ди-
виться на колосся», «Прийшла Феодосія й ди-
виться, хто як сіє». 

14 червня – Устима. 
Цього дня годилося спостерігати за по-

годою. Якщо йтиме дощ, то до кінця місяця, а 
коли сонячно, то на добрий налив колосся. Та-
кож сонячний день прогнозує щедрий урожай 
коноплі та льону. Сприятливий день для зби-
рання огірків. 

16 червня – Луки. 
На Луки не поспішали рано лягати у ліжко, 

а приглядалися, звідки дме вітер: з півдня – 
зернові вродять, з півночі – на сире літо, зі 
сходу – на хвороби. Піде дощ – вродять гри-
би. 

Цього дня селяни заготовляли щавель, кон-
сервували його на зиму. 

народні  прикмети

Це затемнення займає осо-
бливе місце у низці подібних 
йому явищ завдяки великій 
тривалості, що буде близькою 
до максимально можливої. Су-
путник нашої планети якнай-
глибше зануриться у земну тінь, 
проходячи через її центральну 
частину.

Слід підкреслити, що най-
більша тривалість характерна 
лише для літніх повних місячних 
затемнень, які, на жаль, дуже 
рідко можна спостерігати у на-
ших краях. Так, попереднє цьо-
горічному спостерігалось у нас 
ще у серпні далекого 1971 року, 
наступне ж відбудеться лише 
27 липня 2018 року.

Повні сонячні та місячні за-
темнення є найкрасивішими і 
наймасштабнішими небесни-
ми явищами, легко доступними 
для спостережень, тому вони, 
як правило, залишають неза-
бутні враження у численних 
очевидців. На жаль, далеко не 

кожне таке видовище вдається 
проспостерігати через неспри-
ятливі погодні умови, тому вар-
то не втрачати кожної слушної 
для цього нагоди.

Кожне повне місячне затем-
нення є по-своєму неповтор-
ним, вирізняючись яскравістю 
та забарвленням затемненого 
Місяця (звичайно він має чер-
вонуватий відтінок), а також 
формою та кольором межі зем-
ної тіні на ньому під час частко-
вих фаз. Очікується, що цього 

разу Місяць має бути особливо 
темним.

Час затемнення буде дуже 
зручним для спостережень: 
воно розпочнеться незабаром 
після заходу Сонця і триватиме 
всю першу половину короткої 
червневої ночі. Місяць почне 
входити у земну тінь о 21 год. 
23 хв., а вийде з неї о 1 год. 02 
хв. наступної доби, повне ж за-
темнення триватиме з 22 год. 
22 хв. до 0 год. 03 хв. 

Низьке розташування су-
путника нашої планети над об-
рієм (Місяць перебуватиме 
спершу в південно-східній, а 
ближче до опівночі – у півден-
ній частині неба) теплої літньої 
ночі надасть додаткових чарів-
ності і мальовничості цій чудо-
вій небесній виставі. Під час її 
споглядання спробуйте відчути 
своєрідну музику природи!

Володимир БЕЗУГЛИЙ, 
аматор астрономії 

з 30-літнім стажем.

природа і ми

м і с я ч н а  с о н а т а

“ п р и й ш Л а  Ф е о д о с я 
й  д и в и т ь с я  н а  К о Л о с с я ”

15 червня, у середу, на нас очікує найвизначніше небесне явище поточного року 
– повне місячне затемнення, яке за умови безхмарного неба буде чудово видно у 
нашій місцевості.


