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РОБОТИ В КОМПЛЕКСІ

Такої поганої погоди, як
нинішнього року, не може
пригадати жоден довгожитель району. Уже на календарі друга половина трав-

ня, а справжнього тепла
ще й досі не було. Однак
працівники сільськогосподарського виробництва і в
цих, не дуже сприятливих
умовах, змушені виконувати заплановані усі види
робіт.
Хлібороби добре розуміють, що урожайність
зернових культур залежить
від багатьох чинників. Зокрема, від якості насіння,
його підготовки до сівби,
удобрення ділянок та виконання інших необхідних
робіт. Усі господарства завершили обробіток зернових культур гербіцидами.
Нині працівники села

паралельно з іншими роботами сіють кукурудзу на
корм тваринам. На силос
засіяно 500 гектарів площі,
а буде загорнуто у ріллю
ще на 300 гектарах насіння
королеви полів, як колись
називали кукурудзу.
Старанно працювали
механізатори та сівачі ТОВ
«Агрофірма
«Київська».
Вони засіяли 300 гектарів
качанистої. ТОВ «Добробут» – 100, «Зоря» – 65,
«Андріївське» має 35 гектарів кукурудзи.
Приватне підприємство
«Макарівагробуд», господар якого Микола Володимирович Крамаренко,

вирощуватиме 80 гектарів
гречки, а на 50 гектарах –
просо.
Завершують
також
працівники
сільгосппідприємств підготовку техніки до заготівлі сіна. Одним
словом, усі роботи виконують у стислі строки, бо незабаром настануть жнива
та розпочнеться боротьба
за щедрий урожай зернових.
Володимир
ДАВИДЕНКО,
заступник начальника
управління агропромислового розвитку
районної
держадміністрації.

ЧАСУ ВДОСТАЛЬ, АЛЕ ВІН ЗБІЖИТЬ ШВИДКО

Трудівники Карашинського відділка ТОВ «Агрофірма «Київська»,
незважаючи на різні витівки погоди,
налаштовані на працю, завдяки якій
вони прагнутимуть одержати щедрі
врожаї сільськогосподарських культур, вирощуванням яких займаються.
Хлібороби засіяли 500 гектарів
ріллі житом, 100 – кукурудзою, стільки ж - вівсом, мають 230 гектарів багаторічних трав.
– Леоніде Никоновичу, – звертаюся до завідуючого гаражем, який ще
також виконує й функції бригадира
тракторної бригади, – який настрій у
членів колективу сільгосппідприємства? Є у них робота?
- Робіт, як кажуть люди, хоч відбавляй. А от трударів не вистачає. Керівництво докладає усіх зусиль, щоб
ними забезпечити господарство.

– Як же виходите із складної ситуації?
– Залучаємо механізаторів та різноробочих із інших сіл. Запрошуємо
бажаючих підзаробити. Іншого виходу немає.
Технічного інвентаря у Карашині
вистачає. На вирощуванні картоплі
задіяна нова техніка фірми «Грімен».
Вона високопродуктивна та більш надійна. Незабаром розпочнеться заготівля сіна на зимовий період. Погода
нинішнього року чомусь не схильна
до трудівників села. Дощ йде не тоді,
коли його просять, а тоді, коли сіно
косять. Тож треба звернути увагу й на
це та підготуватися до всього можливого, що може негативно вплинути на виконання різних робіт. А це не
станеться, бо господарство технікою
забезпечене.
Мають у Карашині 21 одиницю ав-

:::
13 травня голова райдержадміністрації
В.Горбик
провів телефонну розмову з
Генеральним Консулом України
в Тюмені М.Колядіним щодо налагодження дружніх стосунків з
діаспорою українців, яка там
проживає і нараховує 1 млн.
1200 осіб, та здійснювати двосторонні візити з обміном культурними та спортивними надбаннями.
13 травня заступник голови
райдержадміністрації О.Майстренко провів зустріч з головою районної
організації Української спілки
ветеранів
Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)
О.Безугленком щодо організації в районному історикокраєзнавчому музеї експозиції,
присвяченої воїнам-афганцям.
13 травня керуюча справами районної ради Л.Забела
та
начальник
фінансовогосподарського
відділу
районної ради Н.Альошина, головний спеціаліст районної ради
О. Цимбалюк побували у Копилівській та Юрівській сільських
радах і надали їм методичну допомогу.
14 травня
перший заступник голови райдержадмі-

ОФІЦІЙНО

ністрації С.Грамушняк провів
оперативну нараду у відділі ДАІ.
Розглянуті питання стану проходження технічного огляду
транспортних засобів згідно
графіка, затвердженого головою райдержадміністрації від
24.12.2008 № 4664, виконання
Закону України „Про дорожній
рух” підприємствами, установами, організаціями району та
участь їх у забезпеченні безпеки дорожнього руху.
14 травня заступник голови районної ради Г. Невмержицький побував у військовому містечку Макарів-1 і разом
з представниками громади та
його керівництвом обговорили питання надання соціального житла в новозбудованих
котеджних містечках району
відповідно до державної Програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених з військової
служби, та тих, які підлягають
звільненню. Цього ж дня він та
заступник голови райдержадміністрації О.Гуменюк провели
семінар - нараду з секретарями
сільських та селищних рад. На
ньому виступили керуюча справами районної ради Л.Забела
з питань ведення діловодства
в органах місцевого самоврядування, а приватний нотаріус

:::

томобілів та 25 різного виду тракторів.
Трудівники жнивного фронту
господарства загартовані та випробувані. Зокрема, трактористи
Руслан Ковальчук, Сергій Піголь,
Володимир Барошовець, Анатолій
Плис, Микола Малюк та інші. Вони
в попередні жнива ніколи не підводили, тому й впевнений керівник
господарства у тому, що і нинішні
жнива пройдуть без будь-яких ексцесів.
Хліб – усьому голова – говорить
народна мудрість. Підтвердженням
цьому стане урожай. Види на нього
хороші. Тож жниварі зроблять усе для
того, щоб звести до мінімуму втрати
на полі. А до жнив ще вдосталь часу.
Але цим себе не варто заспокоювати, бо він збіжить швидко, що навіть
оком не встигнеш моргнути.
Іван КАРУН.

ОФІЦІЙНО

::::

Макарівського районного округу А.Дурицький розповів про
вивчення нотаріальних дій у
виконавчих комітетах сільських
та селищних рад. Начальник
районного відділу статистики
Н.Тарасюк розповів про організацію та методологічні особливості проведення державного
спостереження за формою
4-сільрада. Головний державний санітарний лікар Макарівської санітарної епідеміологічної станції В.Тарасенко вів мову
про профілактику свинячого
грипу, головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової
роботи апарату райдержадміністрації О.Савенок - про план
роботи виконавчих комітетів
сільських та селищних рад, головний спеціаліст юридичного
відділу апарату райдержадміністрації М.Шкоденко - про
аналіз протоколів засідання
виконавчих комітетів сільських
та селищних рад, а завідувач
комунальною установою «Макарівський районний Трудовий
архів» М.Мельниченко - про
передачу архівних документів
непрацюючих підприємств до
комунальної установи «Макарівський районний трудовий
архів».
15 травня заступник голови районної ради Г. Невмер-

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПЕРЕДПЛАТИТИ
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

З різних причин частина наших читачів передплатила «Макарівські вісті» лише на перше півріччя цього
року. Багато хто про це згадує на початку липня, коли
газета перестає надходити.
Нагадуємо, що до кінця року передплату можна
оформити в селах і райцентрі до 20 червня. Тож поспішайте до найближчого від вашого місця проживання
поштового відділення і передплатіть «Макарівські вісті».

Передплатні ціни «Макарівських вістей»:
на півроку – 28,80 грн.;
на квартал – 14,40 грн.;
на місяць – 4,80 грн.
Вартість при оформленні передплати
(за 1 абонемент) – 3,05 грн.
(індекс– 61291).
А К Т УА Л Ь Н О

ПАСПОРТ НА ЗЕМЛЮ - БЕЗ ЧЕРГИ

Відтепер окремим категоріям громадян позачергово
видаватимуться правовстановлюючі документи на землю.
Відповідний наказ за №215 від 6 травня цього року
видало державне підприємство «Центр державного
земельного кадастру» (ЦДЗК). Позачергово обслуговуватимуться учасники бойових дій у період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років, жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та інваліди першої групи.
Заступник генерального директора ЦДЗК Ігор Долинський уточнив, які саме послуги надаватимуться таким категоріям громадян. Це заповнення державного
акта на право власності на земельну ділянку, державна
реєстрація таких актів та договорів оренди (суборенди)
землі в державному реєстрі земель (у книзі реєстрації), внесення (надання) відомостей до (з) бази даних
автоматизованої системи державного земельного кадастру, внесення запису до Поземельної книги.
Він повідомив, щоб отримати послуги, відповідна
особа, пред’явивши своє посвідчення, має звернутися до місцевої філії центру. В разі відмови Ігор Долинський радить громадянам звертатися за телефоном
довіри центру.

ОФІЦІЙНО

:::

жицький,
заступник
голови
райдержадміністрації О. Майстренко та начальник відділу
освіти
райдержадміністрації
В.Гартфіль побували на святі
відкриття навчально-виховного
об’єднання "Мостищенська загальноосвітня школа І-го ступеня - дитячий садок”.
16 травня в Лубському
відбулося громадське зібрання щодо вирішення питань відкриття необхідного для громади споживчого магазину та
аптечного кіоска, на якому були
присутні заступник голови районної ради Г.Невмержицький
та сільський голова Бишева
А.Таранчук.

Обговорено питання
щодо
двомісячника благоустрою у
населених пунктах району, своєчасної виплати заробітної плати працівникам установ, організацій, закладів та підприємств
району, перевірки працівниками санстанції об’єктів громадського харчування, ремонт
доріг та будівництво водоканалізаційних споруд.

18 травня голова райдержадміністрації В.Горбик провів
апаратну нараду з керівниками
структурних підрозділів райдержадміністрації щодо проведення в районі року спорту, підготовки до літнього відпочинку
та оздоровлення дітей, діяльності провідних підприємств
району.

Голова райдержадміністрації
В.Горбик провів робочу зустріч
з начальником фінансового
управління райдержадміністрації Л.Кашицею щодо стану наповнення районного бюджету
та його виконання, виплати заробітної плати, погашення кредитів та сплати за енергоносії
та з начальником TOB «Стріла»
О.Москаленком з приводу дотримання графіка автобусних
маршрутів у населених пунктах Бишівської та Макарівської
зони, а також поєднання окремих рейсів з метою економії
коштів у зв’язку з фінансовими
можливостями даного підприємства.

Голова райдержадміністрації В.Горбик за участю заступника голови районної ради
Г.Невмержицького провів апаратну нараду з керівниками
установ і організацій району.

Голова
райдержадміністрації В. Горбик провів робочу зустріч з прокурором
району Р.Бондаренком щодо
забезпечення правопорядку
в районі.
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ТУТ ВСЕ ПРОРОСЛО З ЛЮДСЬКОЇ КРОВІ
Двадцяте століття увійшло
в історію українського народу кривавим мором. Ідейним
натхненником
винищення
народу був тогочасний тоталітарний режим, який за вільну думку, слово, за любов до
України виносив смертний
вирок – розстріл. Кулі енкаведистів обірвали життя кращого цвіту нашої нації: вчителів,
лікарів, військових, служителів
церкви, письменників, журналістів, хліборобів… Скільки
таких цвинтарів на рідній землі? Всіх їх не встановлено. Бо
карателі свої злочини ретельно маскували від людей, боялися, що з роками все це стане явним. Боялися людського
суду над собою. І він настав.
Щоріч у День Пам’яті жертв
політичних репресій народ
приходить на ці святі місця,
щоб віддати дань шани безневинно убієнним і засудити
катів.
Минулої неділі до Биківнянського лісу з усіх усюд
з’їжджалися люди. Бо тут, під соснами, що поросли з людської

крові, покояться останки 100 тисяч людей різних національностей, професій, віросповідань. З
1928 року розпочато відлік поховань безневинних жертв, розстріляних, замучених у тюрмах.
Спочатку звозили під покровом
ночі автомобілями, а коли репресії набули широкомасштабного
характеру, - спеціально облаштованим вагоном №23, що курсував від Києва до Броварів. Тут,
у Биківні, була остання зупинка,
тут кінчалося життя, обривалося
коріння людського роду.
Тисячі сосен перев’язані вишитими українськими рушниками і лише не на багатьох з них
фотографії розстріляних, які
бережуть безіменну пам’ять. Й
дерева тут у скорботі. Жалем і
тугою пронизане все: і людські

слова, не чути пташиного співу.
Вшанувати загиблих ось уже
кілька років поспіль приїжджає

до Биківнянського лісу Президент України Віктор Ющенко.
– Ми прийшли сюди, щоб

пом’янути всіх, всіх замучених у сталінських
тюрмах і концтаборах, –
звернувся він до жалобної громади. – Ми прийшли, щоб ніхто й ніколи
не забув катастрофи, яку
пережив наш народ у ХХ
віці. Досі ніхто не знає,
скільки десятків тисяч
наших
співвітчизників
лежать у Биківнянському
лісі. Тут, у Биківні, Сталін
і його звироднілі опричники убивали цвіт України, її нації. Звідси йде
незримий зв’язок до всіх
неполічених кладовищ
комуністичного терору
на нашій землі. У цьому
диявольському
переплетінні – вся Україна.
Обов’язок нації – згадати всіх.
Фотоспогади,
що
розгорнуті у цьому меморіальному комплексі,

розповідають про страшні роки
терору. Вся карта колишнього
Радянського Союзу густо позначена
червоними
цятками – то концтабори. Вони ніби
кровоточиві рани
на тілі колишньої
супер-держави з
«найгуманнішою»
конституцією. Територія
деяких
концтаборів
рівнялася
території
України. Мільйони
людських
життів
розтрощила сталінська катівня.
Проте
український народ не
зламати, не скорити його волелюбний дух. Він
повстав проти тиранів. Повстали 40
тисяч політв’язнів
Норільського
табору влітку 1953
року. Воно носило назву «Повстання духу». Під час непокори
в’язні поставили п’єсу Тараса

Шевченка «Назар Стодоля», яка
мала великий успіх, її повторювали шість разів. Очолив повстання Євген
Грицяк. Жорстокою
була
розправа із заколотниками.
На смерть вони
йшли, співаючи
Гімн
України.
Невдовзі виникло повстання у
Кенгірі. Вільний
дух перенісся
з Сибіру в Казахстан. Очолив його також
політв’язень
Михайло
Сорока.
Серед повстанців
пер е в а ж н у
більшість становили україн-

ці, тому режим так і ненавидів
цю націю. Для прикладу наведу
дані про національний склад
в’язнів середньостатистичного
табору (до 18 тисяч чоловік):
українців – 10495, білорусів – 160, грузинів – 16, поляків – 510,
латвійців – 2985, вірменів – 27 …
Вперше звістка про
биківнянську трагедію
з’явилася на шпальтах німецької газети в
листопаді 1941 року.
Правда про сталінський терор прозвучала в країні, де був терор гітлерівської кліки.
А газети Радянського
Союзу про це мовчали,
бо журналістів влада
також жорстоко карала за «вільнодумство»,
гноїла у таборах. Вона
розтоптала усе святе в
людині. Але через роки
правда ожила, воскресають з небуття імена
вільнодумців, нескорених духом. Саме про
них пафосно сказав
наш поет Василь Симоненко: «Можна прострелити мозок, що
думку народить, думки
ж – не вбить».
На руїнах радянської імперії постала Україна.
Це перемога нашого покоління,
перемога тих, хто боровся за
свободу Батьківщини, перемога
тих, хто впав жертвою терору і
репресій: письменників Якова
Савченка, Михайла Семенка,
Вероніки Черняхівської-Ганжи,
фундатора Академії мистецтв,
професора Київського художнього інституту Михайла Бойчука, скульптора Івана Падалки,
ієрарха УАПЦ Костя Матюшенка
і тисяч й тисяч інших.
Відправлена панахида по

жертвах політичний репресій, покладено квіти до Хреста Пам’яті від Президента
України Віктора Ющенка,
від міністрів, депутатів, губернаторів, від закордонних
делегацій і громадськості.
Вшанувала пам’ять похованих у Биківнянському лісі і
делегація Макарівщини на
чолі із заступниками голови
райдержадміністрації Олегом Майстренком і Олександром Гуменюком.
Лунала траурна мелодія.
Хвилиною мовчання живі
вшанували полеглих у несправедливій борні, борні
влади зі своїм народом.
Безневинно замордовані
вже ніколи не воскреснуть, ніколи не повернуться до своїх
родин, але своїми волелюбними життями вони здолали
людиноненависну тоталітарну тиранію. Тирани канули в
небуття, їх проклинає народ,
а борців за свободу, їхню нескореність катам, їхній патріотизм, їхню любов до неньки
України шанує і возвеличує народ
і віддає вічну пам’ять.
Дай, Боже, нам світлого ро-

зуму, щоб ніколи відлік часу від
доленосного 1991 року нікому
не вдалося повернути назад.
Пам’ятаймо, що за нашу незалежність, за демократичний поступ, за свободу, за вільну думку
і слово віддали найдорожче –
своє життя славні сини й доньки України. Щоб ніколи на крові
безневинно убієнних не проросли ні травинка, ні деревце, щоб
ніколи не повторилися ні Голодомори, ні колективізація, ні Соловки, ні Биківня…
Петро СУХЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ І СКАРГ ЗМЕНШИЛАСЬ

№ 21 22 травня 2009 р.

3

Як свідчать підсумки їх розгляду, найбільш проблемні для жителів району питання аграрної політики та земельних відносин
Протягом І кварталу року до
райдержадміністрації надійшло
159 звернень громадян, що на 30
менше, ніж за відповідний період
минулого року (на особистому
прийомі отримано 65 звернень,
що на 8 звернень менше, поштою
– 94, що на 22 звернення менше,
колективних заяв і скарг – 39,
що на 20 більше; повторних – 5).
Райдержадміністрація постійно
здійснює моніторинг кількості
та якості повторних звернень.
Причиною їх надходження було
невдоволення заявників попередньою відповіддю, яка надана їм
згідно з чинним законодавством.
Переважна кількість заяв та
скарг адресована безпосередньо
до райдержадміністрації - 127 (на
6 звернень менше в порівнянні зі звітним періодом минулого
року). До вищестоящих органів
та преси надійшло 32 звернення (на 24 звернення менше), де
громадяни порушили питання
землекористування в сільській
місцевості, розпаювання земель,
виготовлення державних актів на
земельні ділянки.
Найбільше звернень надій-

шло від мешканців Макарова
(40), Липівки (9), Ч.Слободи (7),
Києва (32).
Зросла кількість заяв і скарг
громадян з Липівки та Ч.Слободи.
Водночас, з 4 населених пунктів
району одержано їх менше, ніж
за відповідний період минулого
року. Це стосується таких сіл як
Вільне, Соснівка, Ясногородка,
Мар’янівка.
За звітний період звернулися
10 інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, 3 одинокі матері, 4 багатодітні родини,
53 пенсіонери, 4 особи, що постраждали від наслідків аварії на
ЧАЕС, 1 особа зі статусом «Дитина війни».
Райдержадміністрація та органи місцевого самоврядування
району постійно приділяють увагу
вирішенню обгрунтованих заяв і
скарг, у першу чергу найменш соціально захищених категорій громадян, використавши для цього
всі наявні матеріальні та фінансові можливості. За звітний період
з фонду премій і допомог райдержадміністрації виділено матеріальну допомогу громадянам

району на суму 15000,00 грн.
За підсумками розгляду заяв
та скарг питання аграрної політики та земельних відносин залишаються найбільш проблемними.
Зокрема, землекористування в
сільській місцевості порушувалося 78 разів, хоч це і на 38 звернень менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Особливо актуальним це питання
залишається для мешканців Макарова, Липівки, Бишева.
На другому місці за кількістю
звернень є питання житлового
господарства, які порушувалися
11 разів.
Також вагоме місце у зверненнях громадян займають питання комунального і шляхового
господарства. За звітний період
вони порушувалися 5 разів.
Щодо питань соціального
захисту населення, то кількість
звернень у порівнянні з відповідним періодом 2008 року залишається незмінною (6). Це в основному громадяни порушують
питання отримання матеріальної
допомоги та надання пільг.
Стан роботи зі зверненнями

громадян і організація їх прийому
розглядаються щопонеділка на
апаратних нарадах, які проводить
заступник голови адміністрації,
та щомісяця - на розширених
нарадах при голові райдержадміністрації за участю його заступників, керівників підрозділів.
Щокварталу дане питання виноситься на засіданні колегії райдержадміністрації.
Ефективною формою роботи стало проведення головою
адміністрації та його заступниками виїзних прийомів. Так, за
звітний період було проведено
їх 20. Більшість питань, порушених громадянами, вирішується
на місці, в телефонному режимі
або по них надаються відповідні
роз’яснення. Ті ж, які потребують
більш детального вивчення, ставляться на конт-роль і вирішуються у встановлені законодавством
терміни. Під час виїзних прийомів громадян турбували питання
землекористування, виділення
земельної частки (паю), газифікації, ремонту доріг, виготовлення державних актів на право приватної власності на землю.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ДЕПУТАТИ МАЙЖЕ ОДНОГОЛОСНО СКАСУВАЛИ
РІШЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ. А ЩО ДАЛІ?
З 1 квітня у Макарові підвищилися тарифи для населення з утримання будинків
та прибудинкових територій. І суттєво. Майже вдвічі.
Для багатьох жителів
райцентру чергове зростання цін на послуги комунальників стало громом серед
ясного неба. Невже знову
про те, що згідно чинного
законодавства думку територіальної громади повинні
врахувати, забули?
Отже, все по черзі. Ще
16 січня був опублікований у
нашій газеті проект рішення
виконкому селищної ради
«Про встановлення тарифів з утримання житлових
будинків та прибудинкових
територій» та аналіз регуляторного впливу (щоправда
підпис під ним селищний голова Г.П.Здольник дезавуював, тобто відмовився від
нього. Але про це детальніше далі).
Планувалося
установити тарифи, зокрема для будинків 1 групи – 1
грн. 08 коп., 2 групи – 0,50
грн., 3 групи – 0,38 грн. Хоча
ні про те, що громадяни мають можливість висловити
свої зауваження та пропозиції конкретно до розробників проекту, ні про те, що
відбудуться громадські слухання з даного приводу, ніде
не йшлося. Може тому частина мешканців райцентру,
які ознайомилися через газету з проектом, сприйняли
його, як наміри, які можливо
й не стануть реальністю.
Саме ж рішення виконавчого комітету селищної ради,
яке затвердило цей проект
19 березня, чомусь для публікації не було надано.
Рахунки на оплату послуг за новими тарифами
до мешканців будинків надійшли у травні. Стрибок цін
і головне незрозумілість за
які конкретно види послуг
платити, викликало невдоволення багатьох.
Звісно,
якщо
бути
об’єктивним,
підвищення
тарифів ніколи не буде популярним і позитивно сприйнятим заходом. Тим паче
нині, в період економічної
кризи, коли доходи громадян знизилися, збільшилася
кількість безробітних, зросли ціни на все. Тому, певне,
в чинному законодавстві передбачені громадські обговорення таких проектів, де

в цьому разі комунальники
разом з селищною радою
мали б дохідливо економічно обґрунтувати громаді правильність і нагальну
необхідність даного кроку.
Інакше не уникнути нарікань
громадян. Подібна ситуація була торік, коли зросли
тарифи на водопостачання
та водовідведення. Це рішення селищна рада ніби й
призупинила. Чому ніби? Бо
по суті комунальники продовжували виписувати рахунки за новими тарифами і
більшість людей їх оплатила.
Можливо, саме на це розраховували чи розраховують
розробники проекту.
Селищний голова Г.П.
Здольник, ознайомившись
з рішенням виконавчого
комітету про підвищення
тарифів, яке було прийняте
у його відсутності з порушенням чинного законодавства, негайно виніс його на
розгляд ради. Проте вона не
підтримала пропозицію про
скасування тарифів. Тоді
селищний голова ініціював
винесення цього рішення на
повторний розгляд ради.
У цей час до голови
селищної ради надійшли
звернення й від жителів будинків, де вони справедливо запитують за що мають
платити більше. І дійсно,
хай, якби комунальники не
прагли відстояти честь мундира, мають згодитися і з
тим, що оплата за утримання будинків та прибудинкових територій навряд що
має вирахуватися від квадратного метра загальної
площі квартири, і з ним, що
договори на надання послуг
з багатьма квартиронаймачами не укладені, і з тим,
що мешканці будинків навіть не знають, які види послуг входять до підвищеної
оплати…
«Ми своїми силами і

за свій рахунок ремонтуємо двері, фарбуємо стіни,
міняємо згорілі лампочки,
прибираємо в під’їздах,
побудували площадку для
сміття, частину двору забетонували і благоустроїли,
– пишуть, приміром, жителі
будинку №7 по вулиці Проектна. – Тож за що підняли
нам плату майже вдвічі?..».
Є претензії громадян і щодо
того, що будинки необґрунтовано поділені на групи, від
яких залежить розмір тарифу. Приміром, хіба резонно
будинки, які вже в експлуатації до 20 і більше років, де
ремонти не проводилися,
а якщо й проводилися, то
косметичні й силами самих
мешканців, відносити до першокласного житлофонду.
Минулого четверга відбулася сесія ради, на яку
прийшли й представники
громадськості.
– Насамперед, – наголосив, взявши слово,
Г.П.Здольник, – селищна
рада не була розробником регуляторного акта,
опублікованого в районній
газеті. Згідно вимог чинного законодавства аналіз
регуляторного впливу повинні надавати виконавці
послуг, в даному випадку
комунальники. Тому я дезавуював свій підпис, який не
ставив під цим документом.
По-друге, при прийнятті
рішення про підвищення
тарифів порушене чинне
законодавство. ВУЖКГ не
дало висновків інспекції цін
Київської області щодо обґрунтованості рівня тарифів.
Принципово не погоджуюся
я і з тим, що у нас є будинки, віднесені до 1 групи, бо
за технічним станом вони не
відповідають цій нормі. Це
швидше умовний поділ, але
який має морально-етичне
забарвлення. І останнє,
можливо, найважливіше, –

жодне рішення, яке зачіпає
інтереси громадськості, не
може прийматися без обговорення громадою. Тому
й наполягаю скасувати рішення виконкому і провести попереднє обговорення
даного питання на громадських слуханнях.
На сесії депутат С.І. Вовкула наголосив на тому, що
замовники послуг у праві
знати, за які саме послуги
платять, бо це повинно бути
передбачено у договорі з
комунальниками. До того ж,
кожен мешканець будинку
має право замовляти саме
ті послуги, які йому потрібні.
Проти підвищення тарифів виступив депутат
М.М.Савенко і закликав рішення виконкому привести
у відповідність з чинним законодавством.
Відстоювала
позицію
громади платити за реально виконані послуги
жителька вулиці Проектна
Ю.В.Прищепа. Вона також
звернула увагу депутатів на
те, що мешканців Макарова
ображає, на її думку, некоректне ставлення комунальників і, навіть, порушення
прав людей, зокрема, це публікації списків боржників,
де зазначені прізвищами
тих, кого вже давно немає
серед живих.
На сьогодні рішення про
підвищення тарифів скасоване. За це проголосували
депутати майже одноголосно (один утримався).
Що буде далі, сказати
однозначно важко. Тарифи в
інших регіонах стримує місцева влада, частково компенсуючи витрати комунальників. На сесії Г.П.Здольник
наголосив, що в 2006 році
селищна рада виділила
ВУЖКГ 125 тисяч гривень, в
2007 – 250, торік – 1 мільйон
гривень. Звісно, будуть надходження і цього року. Тож
чи не варто частково спрямувати їх на компенсацію
витрат? Ідуть цим шляхом
у інших містечках і столиці,
де доходи людей навряд
чи менші. До речі, у квітні
середня заробітна плата в
районі становила 1545 гривень 97 копійок. Найвірогідніше борги населення перед
комунальниками
помітно
зростуть. І знову в програші
опиняться обидві сторони.
Анна СУХЕНКО.

Також важливим напрямком
роботи райдержадміністрації із
зверненнями громадян є проведення "прямого телефонного
зв’язку". За І квартал було проведено 3 лінії зв’язку (звернулося
10 громадян).
З метою забезпечення гласності та відкритості роботи органів
виконавчої влади через районну
газету "Макарівські вісті" та передачі місцевої телерадіокомпанії "Авіс" до населення доводимо
матеріали щодо організації особистого прийому громадян керівниками облдержадміністрації,
райдержадміністрації, проведення
виїзних прийомів громадян, зміни
в законодавстві України, матеріали нарад та колегій райдержадміністрації, розпорядження голови
адміністрації.
І в подальшому райдержадміністрація продовжуватиме роботу з
налагодження оптимізації та якості
розгляду звернень громадян.
Н.ГАЛУЗА,
головний спеціаліст
юридичного відділу
апарату адміністрації.

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про скасування рішення виконавчого комітету
від 19.03.2009 р. «Про встановлення цін (тарифів) щодо оплати комунальних послуг»
У зв’язку з порушенням вимог чинного законодавства
при погодженні цін (тарифів) щодо оплати комунальних послуг Макарівському районному виробничому управлінню
житлово-комунального господарства за послуги з утримання
будинків і прибудинкових територій та відповідно до підпункту 15 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» селищна рада вирішила:
1. Рішення виконавчого комітету від 19.03.2009 р. №26
«Про встановлення цін (тарифів) щодо оплати комунальних
послуг» скасувати.
2. Рекомендувати Макарівському районному виробничому управлінню житлово-комунального господарства:
2.1 провести перерахунок вартості оплати за послуги з
утримання будинків і прибудинкових територій для населення з 1 квітня 2009 р., забезпечивши відповідність їх розміру з
цінами (тарифами), які діяли раніше;
2.2 провести процедуру погодження тарифів у відповідності з чинним законодавством з питань регуляторної політики,
забезпечивши в обов’язковому порядку попереднє проведення
громадських слухань з питання погодження цін (тарифів) щодо
оплати комунальних послуг.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну комісію селищної ради з питань будівництва, благоустрою, екології, комунальної власності, житлово-комунального
господарства, здійснення контролю за цінами і тарифами.
Г.ЗДОЛЬНИК,
селищний голова.

НА ТЕМУ ДНЯ

МІНЖКГ НАБИРАЄ
ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

Державна житлово-комунальна інспекція розраховує
на підтримку громадських інспекторів. Добровільні помічники матимуть право безперешкодного доступу до
об’єктів сфери житлово-комунального господарства незалежно від форм власності — на час перевірки. В порядку, встановленому законодавством, разом із посадовими
особами Держжитлокомунінспекції вони вноситимуть пропозиції стосовно складання протоколів адміністративних
правопорушень, а також братимуть участь у проведенні
експертизи, технічній діагностиці обладнання, запитуватимуть необхідні документи — довідки, пояснення тощо.
— Уже маємо 40 кандидатів у громадські інспектори,
— повідомив начальник Державної житлово-комунальної
інспекції Сергій Зімін. — Ними можуть стати споживачі
житлово-комунальних послуг, люди з активною позицією,
які хочуть допомогти налагодити комфорт у своїх будинках
і містах.
За час роботи Держжитлокомунінспекції проведено понад
35 перевірок дотримання суб’єктами житлово-комунальних
послуг вимог законодавства у цій сфері. Зокрема, здійснено перевірку рахунків за послуги централізованого водопостачання та водовідведення в Одесі. Як з’ясувалося, тарифи
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, погоджені для філії «Інфоксводоканал» рішенням
виконкому Одеської міської ради від 25.09.08 р. № 1074,
передбачають рівень рентабельності на послуги водопостачання 16,22 відсотка, на послуги водовідведення — 18,6,
хоча за законодавством не повинні перевищувати 12 відсотків. Чинні тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для чотирьох категорій споживачів
нижчі від рівня економічно обгрунтованих. Водночас тарифи
для бюджетних установ та інших споживачів значно вищі за
собівартість комунальних послуг. Отже, за одну й ту саму послугу різні споживачі платять різні суми. У такий спосіб орган
місцевого самоврядування Одеси запроваджує перехресне
субсидіювання одних категорій споживачів за рахунок інших, що порушує статтю 31 Закону України «Про житловокомунальні послуги».
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22 травня виповнюється 148 років від
перепоховання Тараса Шевченка у Каневі
Тарас
Шевченко помер 10 березня
1861 року в Петербурзі
і був там на третій день
похований на Смоленському цвинтарі. Невдовзі українська громада міста домоглася
дозволу
російської
влади на перепоховання поета у відповідності з його волею в українську землю.
18 травня домовину з прахом Шевченка
було привезено до
Києва. Київська «Громада»
організувала
багатолюдну
маніфестацію, яка завершилася панахидою у церкві Різдва Христового на Подолі.
Труна перебувала у церкві до 20 травня, коли її було перенесено на пароплав і доставлено до Канева. 22 травня після богослужіння прах Шевченка був похований на
Чернечій горі біля Канева, – у місці, яке точно відповідало
омріяному поетом 1845 року у вірші «Заповіт». Незабаром могила Шевченка перетворилася на місце паломництва українців, і Чернеча гора отримала назву Тарасової. Відзначення річниць перепоховання поета стало
національною традицією всупереч репресіям російської
влади. Влітку 1891 року кілька київських студентів, зібравшись на Тарасовій горі, заснували таємне «Братство
Тарасівців». Його програма під назвою «Символ віри молодих українців» ставила за мету здобуття політичної самостійності України.
Більшовики знищили хрест на могилі Шевченка, а
1935 року зруйнували київську церкву Різдва Христового. 25-го року могилу поета було включено до Канівського музея-заповідника, і через 14 років там був відкритий
пам’ятник роботи скульптора Манізера.
Від 1964-го року в Києві зародилася традиція відзначення річниці перепоховання Шевченка біля пам’ятника
поету навпроти університету. Відтоді щороку впродовж
чверті століття 22 травня сквер імені Шевченка був очеплений міліцією та агентами держбезпеки. Того дня покладання квітів до пам’ятника, читання віршів Шевченка,
співання «Заповіту» чи навіть перебування у сквері загрожувало людині побиттям, арештом, звільненням з роботи
або виключенням з університету, ув’язненням до в’язниці
чи психіатрічної лікарні.
Часи змінилися. Сьогодні зі здобуттям незалежності
України національна традиція відзначення чергової річниці перепоховання Кобзаря відроджена. До пам’ятника
Т.Г.Шевченку біля Київського університету приходять
державні мужі, прості громадяни України, щоб вшанувати пам’ять славного сина України, ще раз доторкнутися
серцем до невмирущої сили його слова, окрилитися його
патріотизмом.
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ТВОРЦІ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ АЗБУКИ ПОКРОВИТЕЛІ ЄВРОПИ
24 травня - День Рівноапостольних
Кирила і Мефодiя

Це свято встановлено Православною Церквою
в 1863 році. Тоді ж обидва брати були канонізовані та названі “рівноапостольними”.
Роль творців слов’ян- здобув добру освіту в Косської азбуки Кирила і Ме- тянтинополі в Магнаврській
фодія в історії слов’янської школі - найпрестижнішому
культури та у розповсю- навчальному закладі Візандженні християнської ду- тії, де викладав майбутній
ховності
на
землях патріарх Фотій. У 850 - 851
слов’янських народів і в р. Костянтин став професоУкраїні, зокрема, немож- ром школи. Він прославивливо переоцінити. Писем- ся не лише як філософ, але і
ність тісно пов’язана з мов- як знавець інших мов. Окрім
ленням. А, як відомо, “на грецької, Костянтин доскопочатку було Слово”. Мова нало володів слов’янською,
- це кров і душа нації. Хрис- латинською, а також статиянська духовність тільки роєврейською мовами. Ці
тоді глибоко проникає у знання стали йому в нагоді
свідомість і підсвідомість при складанні слов’янської
народу, тісно вплітається у азбуки, де він використав
внутрішнє його єство, коли ряд елементів гебрейськосвяті істини стають зрозу- самаритянського письма.
Про молоді роки життя
мілими і природними.
Подібно до того, як Мар- старшого брата Мефодія
збереглося
тін Лютер на Заході, Кирило відомостей
і Мефодій на Сході працю- значно менше. Вчені привали над перекладами свя- пускають, що він був імпещенних текстів сучасними раторським намісником на
на той час, зрозумілими болгарських землях Візанмовами, щоб “проповідува- тії. Але, розчарувавшись у
лося Слово Боже по всьому державній кар’єрі, постригся в ченці й оселився в мосвіту”.
І хоча народилися свя- настирі на горі Олімп.
Влітку 863 р. Кирило і
ті брати у Західній Європі,
своє покликання їм вдалося Мефодій отримали запрореалізувати саме на Сході. шення князя Ростислава
Св. Кирило (світське ім’я переселитися до Моравії.
Костянтин) народився за Відомо, що, бажаючи проствердженням істориків при- повідувати християнське
близно у 826 році, а Мефодій віровчення рідною мовою,
- у 814 році в місті Солунь, князь спершу запросив
сучасна назва Фесалоніки єпископа з Риму. Але Рим
(Греція) у сім’ї військово- на прохання Ростислава
го. За національністю їхній не відповів. Тоді він звербатько був греком, а мати, нувся до візантійського
як вважають більшість до- імператора Михайла III та
слідників, - слов’янкою. Міс- патріарха Фотія зі словато Солунь було двомовним. ми: “Хоча і відкинули наші
Там розмовляли грецькою люди поганство і дотрита болгаро-македонським муються християнського
діалектом. Тож Кирило і Ме- закону, нема у нас такого
фодій ще з дитинства добре учителя, який розтлумачив
би мовою нашою істинну
засвоїли слов’янську мову.
Кирило
(Костянтин) християнську віру”.

САМОРОДОК
Днями побачила світ книга нашого земляка, письменника,
активного дописувача до нашої газети Івана Захарченка «Небо
минулих і теперішніх днів». Автор присвятив її 85-річчю утворення Макарівського району. Видання здійснене за підтримки
райдержадміністрації (голова В.М.Горбик) та районної ради
(голова М.Д.Вараницький). Вміщені у ній щоденникові записи,
публіцистика, статті, які змістовно мотивовані авторськими незаангажованими думками, поглядами та спостереженнями над
життям, впевнені, нікого не залишать байдужим.
Враженнями від книги з читачами ділиться письменник Євген СВЕРТЮК.
«Небо минулих і теперішніх мабуть, ніколи не розгадаємо.
днів» — яка приваблива і світ- Бо люди самі себе ще не пізнала назва. І яка проста мудрість ли, не заглибилися у свою душу
українця другої половини XX віку і роблять усе собі наперекір, на
випромінює під тим захмареним шкоду. Тож супутники, скільки б
небом з блакитними глибокими їх там не крутилося у небі, ні благ,
просвітленнями.
ані втіх не принесуть людині. Ми
Найбільше мене вразив у живемо з Божої ласки й волі, то
книзі Івана Захарченка його що- мусимо спиратися на все живе,
денник. Виявляється, він – мій природне, а не на штучні висучасник, він почав вести свій плоди, які наш дух і душу нашу
щоденник від 1957 року. Тоді я скоряють і притлумлюють. А ми,
теж вів щоденник, який «згорів у мов цікаві мавпочки, замилувано
густих верствах атмосфери», в дивимося на оті витвори. І почаси арештів.
стає очевидне, що людина хай
Але я собі не уявляю, хто з і сповільна, але втрачає спронас, що вийшли на передній край можність дружити з природою.
на початку 60-х, міг писати такий Без людини, може, на землі було
розважливо мудрий, правдивий і б порожньо й дико, і але не так
з релігійним підгрунтям щоден- тривожно й клопітно, як нині.
ник...
Людина – дуже вигадлива й луЯ не кажу про класиків соц- кава істота. Ну, ось атом на своє
реалізму, які рідко зважувалися безголів’я приборкала. А це – позводити очі до неба. Вони закло- чаток, вона й далі ще чогось дурпотано дивилися на землю в час нішого начудить і не зупиниться,
оранки, сівби, косовиці і хлібо- бо їй усе дозволено...
здачі, та все шукали позитивних
Оці думки, може і плутані, нагероїв, які, не сміючи говорити віяло мені небо. Я довго стояв
правду про минуле, впевнено і дивився у безмовний зоряний
дивилися «у світле майбутнє».
простір. Боже, яка незбагненМи, шістдесятники, йдучи на таємниця і краса! Я тону в
проти течії, теж не мали коли гля- ній, гублюся, мов пилинка. Там
нути в небо.
мені ніде притулитися. Але вона
«Світ небесний, як і світ зем- мене манить до себе, породжує
ний, велика таємниця. Ми її, тривожні, невтішні думки. Чи є

НА

в тому безмірі простору щось і
моє? Чому я так пильно й зачаровано дивлюся туди? Що я там
хочу взріти, побачити? Нічого,
крім вічної величі й могуті, там
немає. Однак аби й було, то я до
нього не доторкнуся, не поведу
з ним мови. Але дивитися хочу.
Бо там, здається мені, клекоче,
нуртує і якась незгасна гігантська енергія, від якої я залежу,
вона – моє життя, я з нею чимось
пов’язаний, як й оця дивна зірочка, що зветься землею, теж поєднана із Всесвітом. Все тримається на єдности... І я частинка
тієї єдности. Я найщасливіший,
що все бачу і розумію.
Отак, пориваючись у небо
духом своїм, я чую несправжність і фальш нашого життя.
Ну хто ці комуністи? Вони на
землі - одна суперечність. Вони
не так думають, не так діють і не

Костянтин за допомогою свого брата Мефодія й учнів Горазда,
Климента, Сави, Наума й
Анеляра у 863 році переклали слов’янською необхідні для Богослужіння
книги: Євангеліє, Апостол,
Псалтир та вибрані служби та відбули до Моравії.
Там вони були прийняті з
великою почестю, і розпочали вчити Богослужінню слов’янською мовою.
Це викликало заздрість і
злість німецьких єпископів,
що служили в моравських
церквах латинською мовою
і стверджували, що буцімто
Богослужіння може відбуватися лише “канонічними мовами” - єврейською,
грецькою або латинською.
За Богослужіння слов’янською мовою братів
звинуватили в єресі. Але
ствердження
німецьких
єпископів суперечило Святому Писанню. Вони були
осоромлені, але все ж таки
подали скаргу. Брати були
покликані до Риму для вирішення цього питання. Взявши із собою мощі святого
Климента, папи Римського,
Костянтин і Мефодій відбули до Вічного Міста.
І на диво святі брати
були зустрінуті з великою
пошаною. Сам папа Адріан
вийшов їм назустріч. Бо-

гослужіння слов’янською
мовою було затверджено, а перекладені братами
книги наказано помістити
в римських церквах і правити літургію слов’янською
мовою.
Проте, перебуваючи в
Римі, Костянтин занедужав і, сповіщений у видінні
Господом про близьке наближення кончини, прийняв чернецтво з іменем
Кирило.
14 лютого 869 року,
рівноапостольний
Кирило помер у віці 42 років,
заповівши братові Мефодію продовжувати спільну
справу - нести світло християнства слов’янським народам.
Мефодій був посвячений на архієпископа Моравії (територія Чехії) і Панонії
(Угорщина) і в 870 повернувся до Панонії. У середині 884 він знову відбув до
Моравії, де зайнявся перекладом Біблії слов’янською
мовою. Помер святий Мефодій 6 квітня 885 року у
віці 60 років. Відспівували
святителя трьома мовами
- слов’янською, грецькою
і латинською. Похований
святий у соборній церкві
Велеграда.
Олександр
КОЗЛОВСЬКИЙ
(УКРІНФОРМ).

УЗБІЧЧІ

туди йдуть. Вони порушили світову гармонію. Тому я з ними не
погоджуюся. Я не хочу йти їхнім
шляхом, я не хочу покорятися
бандитам і жити з їхньої «ласки». І так буде, бо так мені каже
чинити безкінечний зоряний
світ. Мені радісно й утішно, що
я його бачу, що він мій. І я його,
зізнаюсь вам, люблю. Я не можу
без нього. І ніколи з ним не розірветься мій зв’язок».
Важко повірити, що це пише
в 1961 році колишній хлопець,
втомлений
роботою,
учень
сільської вечірньої школи у
селі Ситняки. Але навіть якщо
ці «Щоденникові записи» були
пізніше літературно опрацьовані автором, вони все одно вписуються в контекст 60-х років.
Дивно, що автор не згадує про
тих своїх духовних побратимів,
що засвідчували в недалекому
Києві правду спостережень Захарченка: «Критика у нас – це
партійний меч, яким рубали й
рубають мудрі й непокірні голови».
Для переконливості тих записів дуже бракує живого контексту
– з іменами Симоненка, хоча б
тих, про чиї арешти повідомляли
газети. Очевидно, ізольованість і
врятувала талановитого хлопця
від недремного ока КГБ. Однак є
щось відрадне в тому, що в український духовний простір входять
люди, які самозароджуються незалежно один від одного, а думають, почуваючись однаково.
Дедалі частіше нині можна
почути запитання: «Як жили люди
за Хрущова, за Брежнєва, за перебудови?»
Їм відповідають політичні
бульбашки, що ковбаса була по

2 крб. 20 коп., і всі мали роботу.
Дуже часто ті, що відповідають,
і справді не знають, що таке
колгоспне рабство, що таке
радянський робітник з приказкою: «Якщо вони думають, що
вони нам платять, то хай вони
думають, що ми їм працюємо».
Сучасній молоді важко уявити
довжелезні черги за м’ясом і
навіть за молоком, за імпортним взуттям і одягом, за апельсинами і навіть за яблуками,
якщо «скинули» трохи дешевші.
І вже зовсім не можуть уявити,
як люди у злиднях вихваляють
на зборах своє «культурне і заможне життя», як фальшиво
дякують «рідній комуністичній
партії за її мудре керівництво»
і за «народний добробут». І як
пошепки говорять один одному
правду, оглядаючись, щоб не
підслухали і не донесли.
Вчителі не уявляють, як найсміливішого і найчеснішого звільняють з роботи, щоб не був
таким розумним.
Чи був Іван Захарченко дисидентом шістдесятих років?
Безперечно був. Навіть більше:
він був одним з найталановитіших
дисидентів, який дивом з’явився
у глушині, де не було культурного
середовища і не було підживлення його думкам... Він писав правду для себе.
То надзвичайно важлива тема
для журналістів, і вона має бути
висвітлена на перших сторінках
газет.
За ясністю і глибиною мислення, за точністю характеристик, за прозорістю мови Іван
Захарченко стає в перший ряд
українських публіцистів і шістдесятих років, і наших днів.
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СВІТОВА ЛІГА ЗМІШАНИХ ЄДИНОБОРСТВ
ВІДЧИНИЛА ДВЕРІ ДЛЯ УКРАЇНИ
Минулої п’ятниці у Києві у
конференц-залі бізнес-центру «Інком» відбулася презентація ліги змішаних єдиноборств Mix-fight «M-1
Ukraine». Україна отримала можливість стати повноправним членом
всесвітнього альянсу змішаних бойових мистецтв (WAMMA), іншими
словами – ліги «М-1 Global».
На цій прес-конференції були
присутні президент світової ліги
змішаних єдиноборств «М-1 Global»
Вадим Фінкельштейн, президент
ліги Mix-fight «M-1 Ukraine», дворазовий чемпіон світу з бойового
самбо серед професіоналів Дмитро
Христюк, дворазовий призер олімпійських ігор з дзюдо Роман Гонтюк,
генеральний директор ЗАТ «Датагруп» Олександр Данченко, комерційний директор компанії TEZ TOUR
Аркадій Маслов, чемпіон світу із змішаних єдиноборств Олексій Олійник. А також представники восьми
команд першого національного
етапу клубного чемпіонату України
зі змішаних єдиноборств Mix-fight
«M-1 Selection Ukraine» серед професіоналів із Сімферополя, Києва,
Донецька, Чернігова, Харкова, Кривого Рогу, Львова, Одеси. Київську
команду представляв голова Макарівської райдержадміністрації Володимир Горбик.
– Дуже приємно, що з’явилась
можливість відкрити представництво «М-1 Global» на території України, – зауважив, відкриваючи пресконференцію Вадим Фінкельштейн.
– Адже – це всесвітньо визнана
організація, яка об’єднала світову
професійну бійцівську еліту і стала
лідером ММА («Mixed Martial Arts»),
випередивши за популярністю відомі в світі бої UFC (Ultimate Fighting
Championship), «К-1», «Bushido»,
«Pride», «Валетудо», які вже припинили своє існування. Змішані бойові мистецтва представляють собою
поєднання багатьох шкіл, технік та
напрямків. Стиль «ММА» характеризується контактними змаганнями
із застосуванням ударної техніки та
боротьби, як в стійці, так і в партері. На Україні дуже велика кількість
перспективних бійців та високий
інтерес до змішаних єдиноборств,

адже вона завжди славилась своїми
сильними спортсменами.
Вадим Фінкельштейн зауважив,
що завдяки лізі змішаних єдиноборств Mix-fight «M-1 Ukraine» будуть відкриті нові імена та нові чемпіони.
– Нині ми переживаємо історичну подію в світі бойових мистецтв
України – вступ до світової ліги змішаних єдиноборств, – наголосив
Дмитро Христюк. – До цього в нашій
країні не було систематичного розвитку всіх бойових напрямків. Бійціодинаки своїми силами проривалися на світовий рівень. Декому це
вдавалося, проте завдяки виступам
за інші країни. Ми впевнені, що вже в
2010 році українські бійці закріплять
за собою статус лідера в світовій
лізі.
Також він повідомив, що за результатами внутрішнього чемпіонату «M-1 Selection Ukraine» кращі
із кращих бійців увійдуть до складу
національної збірної, яка буде брати
участь у чемпіонаті світу.
Дворазовий чемпіон олімпійських ігор з дзюдо Роман Гонтюк
та чемпіон світу з змішаних єдиноборств Олексій Олійник відзначили, що створення української ліги
є великим кроком в круги світового
лідерства, адже змішані єдиноборства – це ціла система знань та техніки. Вони також проявили бажання
увійти до цієї ліги.
Генеральний директор ЗАТ «Датагруп» Олександр Данченко розповів, що їх компанія з радістю прийняла запрошення взяти участь у
популяризації бойових мистецтв на
Україні. Офіційно товариство виступатиме телекомунікаційним партнером Mix-fight «M-1 Ukraine» і представлятиме канали передачі даних
та ресурси для здійснення онлайн
трансляцій, що дозволять значно
розширити постійну глядацьку аудиторію.
На запитання скільки буде коштувати перегляд поєдинків на Інтернет
сайті Олександр Данченко відповів,
що в цьому році вона буде здійснюватися безкоштовно для того, щоб
знайти своїх шанувальників. Проте
в 2010 році буде введена символіч-

СВЯТО БОРЩУ НА
ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ
Цими днями в Кончі-Заспі відбувся форум «Молодь в
дії», в якому взяли участь представники влади та дитячих
і молодіжних організацій України. Не залишився осторонь і наш район, завдяки підтримці райдержадміністрації і особисто начальника відділу сім’ї та молоді Оксани
Мельніченко. Його представляв «Центр духовного, культурного та ділового розвитку».
Громадські організації отримали нагоду обговорити
питання плідної співпраці з владою на спеціальному брифінгу «Співпраця МГО та влади» за темами: інформаційна політика, створення обласного молодіжного порталу,
навчальні програми для організацій, волонтерський рух
тощо.
У рамках цього форуму був проведений «Фестиваль
борщу». Всі разом готували великі казани цієї смачної
страви, з розподілом обов’язків (нарізка, шинкування,
чистка, додавання спецій, розпалювання багаття тощо),
з проведенням інтерактивних конкурсів, музикою та ведучим, який скеровував процеси приготування та підтримував атмосферу дружнього спілкування.
У кожному
регіоні, в кожній громаді, родині обов’язково готують борщ, кожний по-своєму, але
обов’язково готують! Збір громадських організацій був
дуже схожий на таку собі «кухню», де заступник міністра
Міністерства сім’ї, молоді та спорту – головний кухар, а
всі організації, готуючи, додавали особливу, свою частину в спільну страву чи справу. Разом із приготуванням
борщу та конкурсами представники організацій задавали «гострі» питання «шеф-кухарю».
Всі, хто був на цьому заході, мав змогу переконатися,
що в України є майбутнє – молодь, яка росте гідною, а
може навіть кращою зміною дорослим політикам.
Леонід ДИМАРЧУК,
голова районної громадської організації «Центр
духовного, культурного та ділового розвитку».

на плата за перегляд відеороликів, а
яка саме стане відомо пізніше.
Комерційний директор компанії
TEZ TOUR Аркадій Маслов пояснив
свою присутність тим, що філософія
компанії, яку він представляє, – це
активний і здоровий спосіб життя, тому вона пропагує і підтримує
спорт в усіх його проявах.
До представника «Київського
центру самооборони Mix-fight.ua»
голови Макарівської райдержадміністрації Володимира Горбика
звернулись із низкою запитань.
Що спонукало його підтримувати
і сприяти розвитку спорту в районі? Де він знаходить стільки часу і
сил, які йому приділяє? І як впливає економічна криза на розвиток
спорту? На що він відповів:
– Всім відома істина, що спорт –
це запорука здоров’я. З нею я крокую своєю стежиною життя. Спорт
є невід’ємною частиною моїх буднів
і тому мені не потрібно знаходити
багато сил та часу. До речі, цей рік
у нашому районі оголошений роком спорту, завдяки чому з’явилась
більша можливість підтримувати
його, слідкувати за розвитком. Економічна криза, звичайно, впливає на
фінансування різних видів спорту.
Проте є багато підприємців, які полюбляють спорт і є небайдужими до
нього. Тому вони з радістю стають
меценатами. Завдяки їх фінансовій
підтримці молоде покоління району
має змогу зробити спорт вагомою
частиною свого життя.
Дмитро Христюк наголосив на
тому, що завдяки посильній підтримці Володимира Горбика створено «Київський центр оборони Mixfight.ua».
Після запитань президент світової ліги змішаних єдиноборств
«М-1 Global» Вадим Фінкельштейн з
радістю перейшов до основної частини прес-конференції. Він вручив
президенту ліги змішаних єдиноборств Mix-fight «M-1 Ukraine» Дмитру Христюку відповідне свідоцтво з
правом представляти інтереси «М-1
Global» в Україні. На цій приємній
ноті прес-конференцію було завершено.
Марина ІЛЬЧЕНКО.
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У БЕРЕГОВОМУ
МАКАРІВЦІ ЗАВОЮВАЛИ
ПЕРШІ МІСЦЯ

Нещодавно у Береговому Закарпатської області відбулися змагання з настільного тенісу. Вже другий рік поспіль спортсмени спортивного клубу інвалідів «Фенікс»
беруть в них участь. Всього за призові місця боролися
36 обдарованих спортсменів.

Члени клубу «Фенікс» показали високі результати. Особливо відзначився Сергій Стукало, який у дорослій групі
серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату виборов перше місце. Серед жінок вершину п’єдесталу
покорила наша представниця, активна учасниця різних
спортивних змагань Ірина Стукало.
Висловлюю щиру подяку тренеру-викладачу дитячої юнацької спортивної школи закарпатського центру
«Інваспорт» Івану Продану (на фото разом з І.Стукало)
за запрошення моєї команди взяти участь у змаганнях,
щоб поділитися своїм багатолітнім досвідом з перспективними спортсменами, за отримані незабутні враження та можливість моїх підопічних розвиватися та самостверджуватися у спортивному колі.
Олександр КАУРАЙНЕН,
заслужений тренер України, тренер спортивного
клубу інвалідів «Фенікс».

«ЗАЧАРОВАНЕ КОХАННЯ» ЗНІМАЛИ У НАС
навати рідні вулиці, будинки,
улюблені місця
відпочинку.
Кінокомпанія Про-TВ,
кіностудія якої
розташована
в с. Шпитьки,
знімала сюжети, крім Макарова
(сцени
біля міліції, на
центральній
алеї, в парку,
біля будинку)
у
Шпитьках,
Бучі, Ворзелі
(Київська обл.);
у
Самчиках
(ХмельницьУ Макарові відбувалися
зйомки другої частини телесеріалу «Зачароване кохання» кінокомпанії Про-ТВ.
Всі, напевно, пам’ятають головних героїв першої частини – дільничного
Федора (Олексій Шевченко) та ворожку Женю (Наталія Тєріхова). Події другої частини телесеріалу
розгортаються в місті, де
проживають п’ятеро обдарованих цілющими магічними силами людей.
Вони починають загадково
зникати, а на місці злочину знаходять лише їх одяг
та символічні піктограми,
намальовані кров’ю. На-

чальник міліції викликає
дільничного Федора, адже
він вже розслідував схожі
події. У другій частині телесеріалу також з’являється
невідома, загадкова особа
в чорному плащі.
У серіалі йде мова й про
події1832 року, які описані
в зошиті, що потрапив до
головного героя.
Знімальна команда запевнила, що продовження
телесеріалу «Зачароване
кохання» буде не менш цікавим та захоплюючим, а
кульмінація фільму – неочікуваною. Макарівці, переглядаючи другу частину
телесеріалу, зможуть впіз-

ка
обл.,
Старокостянтинівський р-н.)
– будинок
психічно
хворих; у
Качановці
(Чернігівська обл.,
Ічнянський
р-н.) – помістя.
Кінозйомки,
які
проводилися
в нашому
р а й о н -

ному
відділі
міліції,
запам’яталися знімальній
групі: теплий прийом, плідна співпраця з районним
відділом міліції. У знімальної команди склалася гарна думка про працьовитих,
відкритих душею макарівців. І вони сподіваються
сюди ще не раз завітати і
не лише у зв’язку з роботою.
А Макарів завдяки впорядкованості та чистоті завоював право стати відомим на всю країну.
На знімках: фрагменти зйомок.
Катерина
ОМЕЛЬЧЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ВІДВІДАЛИ КОЛИШНІХ ПАРТИЗАНІВ
Цими днями наші пошуківці здійснили краєзнавчу
експедицію «Місцями подвигу і слави рідної Макарівщини» в село Ніжиловичі.
Гостинно, з теплою усмішкою на вустах та сльозами на
очах зустріла юних краєзнавців учасниця бойових дій
1941 – 1943 років, колишня
партизанка
Г.М.Цибенко.
(До речі, завтра Геліні Миронівні виповнюється 86 років
з чим і вітаю її, зичу міцного
здоров’я).
Перед війною вона закінчила сім класів. З приходом
ворога на рідну землю, стає
членом підпільної організації
«Іскра», що діяла в с. Ніжиловичі і лісництві «Пеньки» з
жовтня 1941 по липень 1943
років. Весною 1943-го Геліна
пішла в партизанський загін
ім. Суворова, який входив у
Київське з’єднання партизанських загонів під командуванням Івана Хитриченка.
Дівчина пройшла службу
молодого бійця, а потім командуванням була направлена в кінний підрозділ, яким
керував Костя Дельов. Геліна
часто ходила у розвідку, брала участь у всіх бойових операціях загону. Тяжким було
партизанське життя, повне
несподіванок і ризиків для
молоденької красивої дівчи-

ни. Все стійко переносила.
Стала душею розвідників.
Прала їм білизну, готувала
їжу, доглядала поранених.
Одного разу Геліна привела в
загін поповнення – 42 чоловіки з «козачків», які перейшли
на бік партизанів.
– А вам не страшно було
під час боїв? – запитав Микола Дзюба.
– Звичайно, страшно, –
відповіла вона. – Особливо,
коли ми налаштовували переправу через Прип’ять під
вогнем мінометів та кулеметів. А зверху ще й бомбили. Багато було поранених,
чимало друзів моїх полягло
тоді, – згадує сивочола Геліна Миронівна.
– А додому коли ви повернулися? – запитав Сергій
Кравченко.
– У жовтні 1943 року під
Новошепеличами на Прип’яті
ми зустрілись з частинами
Червоної Армії Поки визволяли наш район, я працювала у
військовому шпиталі, доглядаючи поранених. А взимку
1944 року повернулась у рідне село. Хату нашу спалили
фашисти, тож довелося жити
у сусідів… Тяжко було, але
рідна земля вже була визволена від фашистів.
Під час цієї експедиції більшість моїх вихованців – мо-

* * *

неділя, 24 травня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Скит Пречистої”.
6.25 DW. Новини Європи.
7.00 П`ять вечорiв у Парижi.
Мiшель Галабрю.
7.35 На гостину до I. Поповича.
7.55 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.55 Стильна штучка.
12.15 Т.Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.55 Здоров`я.
13.50 “Околиця”.
14.20 Благовiсник.
14.50 Аудiєнцiя.

15.25,2.55 “На святi надiй”. Творчий вечiр Є.Сверстюка.
16.30 Х/ф “Шушу”.
18.25 Дiловий свiт. Тиждень.
19.10,1.25 Х/ф “Час-убивця”.
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.30 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20,3.55 Служба розшуку дiтей.
Профiлактика.

УТ-2

6.00 Мелодрама “Апареоната”.
7.35 М/ф “Медовий переполох”.
8.25 М/ф “Улюблений прибулець”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 Т/с “Не краса по-американськи”.
10.55 “Караоке на майданi”.
11.50 “Криве дзеркало”.

понеділок, 25 травня
УТ-1

Профiлактика.
14.15 Експерти дозвiлля.
14.50,17.50,3.50 Ситуацiя.
15.00,18.00,21.00 Новини.
15.15,19.30,21.30 Дiловий свiт.
15.35 Служба розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Щоденники занурень”.
16.15 Iндиго.
16.50 Крок до зiрок.
17.25 Вiкно до Америки.
18.25 Український вимiр.
19.00,2.25 Точка зору.
19.40,21.45 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
22.15 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Д/ф “Наркоманiя вилiковна”.
23.45 Фiльм фестивалю Покров
“Мироносицi”.
0.15 Iнтерактивний проект.

1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 VIII конкурс пам`ятi В. Горовиця.
2.55 Благовiсник.
3.25 Хто в домi хазяїн?
4.00 Д/с “Щоденники занурень”.
4.30 Стильна штучка.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2

6.10 М/ф.
6.40 Х/ф “100 весiль, або Тiльки
новачки одружуються”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,
22.30,2.00,4.25 “ТСН”.
9.05 Х/ф “Рожева пантера завдає
удару у вiдповiдь”.
11.10 Х/ф “Замiж за принца”.
12.15 Х/ф “Титанiк”.
16.00,17.20 Т/с “Божевiльне кохання”.
18.15 Т/с “Любов - не те, що
здається”.

вівторок, 26 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05, 12.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новини.
9.20, 21.10, 15.15, 21.30 Дiловий свiт.
9.40 “Попередження”.
10.30 Автоакадемiя.
11.00,3.00 Життя триває...
11.50,14.50,16.50,3.50 Ситуацiя.
12.25 Український вимiр.
13.05 Т.Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
13.50 Здоров`я.
15.35,0.10,1.20,4.45 Служба розшуку дiтей.
15.40,4.00 Д/с “Щоденники занурень”.
16.15 Iндиго.
17.25 Український вимiр.
17.55 Футбол. “Карпати” (Львiв)
- ФК “Львiв”.
20.00 “Спокуса владою”.
21.40 Свiт спорту.

22.05,2.20 Громадська варта.
22.25,2.35 Право на захист.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.25 Муз. ua.
4.30 Танцюй, як треба.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10,11.25,2.55 Т/с “Циганське
серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,
22.30,2.30,5.35 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05,13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20,20.15 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
10.25,18.15 Т/с “Любов - не те,
що здається”.

лодшої групи «Пошук» вперше
в житті зустрілись з учасниками опору нацистським загарбникам. Зокрема, із юними партизанками - сестрами
Вірою та Софією Зубченко.
Зайшли на садибу їх брата
- легендарного розвідникадесантника Миколи Зубченка,
який загинув у Чехії.
Усі члени цієї родини
були народними месниками.
Батьки – Агафія та Євдоким –
з весни 1943 року були в партизанському загоні ім. Леніна
Київського з’єднання. Віра
пішла у партизани в 16 років,
а Софія - у 13. Брат Микола
спочатку був у підпільній організації «Іскра», а з березня
1943 року теж увійшов у партизанський загін.
– Хату нашу спалили
дотла, – розповідає Софія
Євдокимівна, – а ми всі перебували в партизанському
загоні. Одного разу командир послав мене з Сашком
у Радомишль. Ми недалеко
в лісі від цього райцентру
базувались. Там у нас родичка жила. На мене наділи
піджачок і наказали його не
знімати до прибуття в загін.
Очевидно там якісь папери
зашили, але я тоді не здогадувалась…
Юним Софійці і Сашкові
Зубченкам не раз доводило-

ся виручати дорослих.
Відвідали ми і юну партизанку, учасницю бойових
дій Рузю Миколаївну Колос.
Її родина – батьки Микола
та Маріанна, сини Казимир,
Микола, Броніслав
теж
були у партизанському загоні, а старший син Зигмунд
з 1940 року був командиром
Червоної Армії.
– Різні завдання доводилося виконувати, – розповіла вона, – долати глибокі
рейди, переходи з одного
місця в інше, бувало всю ніч
йшли. Доглядала поранених
та хворих, ходила в розвідку,
особливо туди, де найбільше
фашистів, бо дорослі не могли там пройти. А я була маленького зросту, худенька,
то мене не чіпали. У кошику
на станцію виносила яблука
чи яйця курячі, а сама тим
часом роздивляюсь, де кулемети, де всі фашистські пости. Була в бою і під Новошепеличами. Три тижні тримали
партизани переправу через
Прип’ять, доки не підійшли
бійці Червоної Армії, – згадує
Рузя Миколаївна.
Пошуківці записали спогади колишніх партизанів,
вручили їм квіти.
Діна НЕТРЕБА,
керівник клубу «Пошук»
ЦТДЮ ім. Д.Туптала.

ТАКА ВИПАЛА ДОЛЯ
У сім’ї Юхима та Євдокії Семененків було п’ятеро
дітей. Найменший - Олександр. Батько Юхим та мати
Євдокія трудилися від світанку до смеркання аби їх діти
не були голодні. Вони спорудили в Ніжиловичах хату,
згодом хлів, кухню. В їхньому дворі були пара волів, корова та інша живність, бо потрібно ж чимось обробляти
три десятини землі. Працювали з ранку до вечора, щоб
життя було світлим та радісним. Але не так сталося, як
бажалося.
У 1930 році розпочалася масова колективізація та
розкуркулення заможних. У них забрали все, що було в
господарстві, а сім’ю виселили аж за Урал. Старша сестра Євгенія вже була заміжня і тому з нею залишилася
Марійка, найменшенька із сестер.
Переселенців викинули на сніг напівголих та босих.
Важка праця, голод та холод підірвали здоров’я батька.
Він згодом помер. Там його й похоронили.
Мати з дітьми повернулися на рідну землю. Добрі
люди не залишили їх у голоді та холоді. Поступово життя налагодилося. Але не надовго. Енкаведисти в 1937
році сфабрикували проти матері донос, а однієї ночі
арештували так би мовити за агітацію проти радянської
влади і засудили на десять років. А діти, мов ті мишенята, розлізлися у різні сторони.
Олександр пас у сім років людську худобу. Після визволення Ніжилович від фашистських загарбників його призвали в армію в постолах, які навчився сам плести. Служив
на Далекому Сході сім років. Брав участь у бойових діях із
Японією. За заслуги його нагородили медаллю «За перемогу над Японією» та іншими відзнаками. Повернувся після служби у рідне село. Одружився, однак сімейне життя
не склалося. Дітей не було. Працював трактористом на
машинно-тракторному стані, а останні сорок років - газоелектрозварювальником. Користувався авторитетом у колективі Макарівської автоколони райспоживспілки.
12 травня нинішнього року його серце перестало
битися. Хай же буде йому земля пухом і вічна пам’ять,
бо він її чесно заслужив.
Василь НЕСТЕРЕНКО,
ветеран війни та праці,
смт Макарів.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
13.30 Х/ф “Заборонене царство”.
15.30 Х/ф “100 весiль, або Тiльки
новачки одружуються”.
17.30 Х/ф “Божевiльне кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Х/ф “Чiзкейк”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.15 Х/ф “Запеклi шахраї”.
1.20 Х/ф “Самураї”.
2.50 Х/ф “Апареоната”.
4.25 Х/ф “Весна”.

ІНТЕР

4.30 Х/ф “Наступить завтра чи нi?”
7.40 “Найрозумнiший”.
9.20 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Сумна панi хробакiв”.
12.30 Х/ф “Варваринi весiлля”.
14.30 Х/ф “Сюрприз”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 Х/ф “Оперативна розробка”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Оперативна розробка
2: Комбiнат”.
23.00 Х/ф “Хто боїться Вiрджинiю
Вульф?”
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
21.20 Т/с “Життя, якого не було”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Мелодрама “Чiзкейк”.
1.00,3.25 “Документ”.
2.25 Х/ф “Андрiєш”.
4.50 Х/ф “Том Сойєр”.

ІНТЕР

Профiлактика.
14.00 Х/ф “Героїня свого роману”.
15.50 “Мiсце зустрiчi. Там, де
живе мрiя”.
17.25 Новини.
17.40 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Передiл. Кров з молоком”.
22.20 “Родовi прокляття. Розплата за грiхи”.
23.30 Х/ф “Бiлий дракон”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20,21.20 Т/с “Життя, якого не
було”.
23.00 “Проспорт”.
23.05,1.55 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50,3.45 Т/с “Капкан”.
0.55,4.35 “Документ”.

ІНТЕР

6.10 “Докопатися до правди”.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Рiелтор”.
10.10,20.30 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Ковбаса
лiверна печiнкова.
13.10 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00,21.30 Т/с “Передiл. Кров з
молоком”.
16.00 Т/с “Ляльки чаклуна”.
17.00 “Судовi справи”.
18.10,5.10 “Ключовий момент”.

1.30 “Подробицi тижня”.
2.20 “Знак якостi”.
3.00 “Ключовий момент”.
3.40 М/с “Джуманджi 3”.
Профiлактика.

ICTV

5.35 Факти.
5.55 Т/с “Альф”.
6.20 Т/с “Троє зверху”.
7.15 Х/ф “Проблемна дитина 3”.
9.10 Квартирне питання.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 Козирне життя.
11.45 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Х/ф “Перстень нiбелунгiв”.
16.45 Х/ф “Смокiнг”.
18.45 Факти тижня.
19.25 Спорт.
19.30 Х/ф “Вiйна свiтiв”.
21.55 Х/ф “Iнший свiт”.
0.20 Х/ф “Королева проклятих”.
2.25 “Грошовий дощ”.
3.50 Т/с “Всi феї мають таємницi”.
2.00 Т/с “Дiвчата шпигунки”.
2.40 Х/ф “Бiлий дракон”.
4.10 “Знак якостi”.
4.50 “Ключовий момент”.
5.30 Картата потата.
6.00 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

Профiлактика.
14.00 Х/ф “Вiйна свiтiв”.
16.30 Т/с “Гончi 2”.
17.35 Т/с “Опера: Хронiки вбивчого вiддiлу 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
21.00 Т/с “Розвiдники”.
22.05,3.30 Свобода слова з А.Куликовим.
1.05 Спорт.
1.30 “Грошовий дощ”.
3.00 Факти.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
22.20 “Л.Полiщук. Любка. Любушка. Мамуся”.
23.30 Х/ф “Змiя в тiнi орла”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Докопатися до правди”.
2.50 Служба Розшуку дiтей.
2.55 Т/с “Дiвчата шпигунки”.
3.40 Х/ф “Змiя в тiнi орла”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

5.45,3.05 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05,17.35 Т/с “Опера: Хронiки
вбивчого вiддiлу 3”.
11.00,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.40,16.35 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.

СТБ

* * *

НОВИЙ КАНАЛ

3.35 Унiверситети милосердя.
3.50 Вiн врятував нас вiд чуми.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Невiдома Україна.
4.45 Зона ночi.
Профiлактика.

5.45 “Недоспiвана пiсня Ганни
Герман”.
6.30 “Нашi улюбленi мультфiльми”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.30 Х/ф “Молода дружина”.
13.15 “У пошуках iстини.
Справжня iсторiя графа
Дракули”.
14.20 “Слiдство вели. Месник”.
15.20 Д/ф “Приворотне зiлля”.
16.00 “Правила життя. Останнiй
дзвiнок”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Дiти-ясновидицi”.
20.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
22.15 Х/ф “Iдеальна дружина”.
0.15 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.15 Х/ф “Мережi кохання”.

6.25 Х/ф “Гiсть”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Т/с “Щасливi разом”.
10.35 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 2”.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
15.55 Info-шок.
16.55 Iнтуїцiя.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
18.50 Х/ф “Хто я?”
21.30 Хто проти блондинок?
22.45 “Файна Юкрайна”.
23.10 Камедь клаб.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Щоденник Елен
Рiмбауєр”.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.
2.10 Т. Шевченко. Надiї.
2.35 Т. Шевченко. Спадщина.
3.00 Студiя Зона ночi.
3.05 Хто лiкував рани козакам?
3.20 Рiднi стiни.

СТБ

16.55 Т/с “Щасливi разом”.
17.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Моя прекрасна няня”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 4”.
0.30 Репортер.
0.45 Спортрепортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Грейси”.
2.30 “Ксена - принцеса воїн”.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.
3.20 Середньовiччя зачинається.
3.30 Я, милiстю Божою, пан
Возний.
3.55 Пiдiйнятися на попа.
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
4.15 Український Соломон, або
Українська правда i закон.
4.30 Втраченi права.

4.45 Студiя Зона ночi.
4.50 Невiдома Україна.
5.30 Зона ночi.

13.50 Д/ф “Приворотне зiлля”.
14.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.10,22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. Дитячi роди”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Iронiя
долi 32 роки опiсля!”
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
23.20 “Нез`ясовно, але факт”.
0.20 “Вiкна-спорт”.

17.00,23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 4”.
17.55,21.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
0.55 Х/ф “Одне кохання на мiльйон”.
2.40 “Ксена - принцеса воїн”.
3.20 Студiя Зона ночi. Культура.

Профiлактика.
14.00 Х/ф “Iдеальна дружина”.
15.50 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. Наркотики Третього рейху”.
20.10 “Свинячий грип. Епiдемiя
страху”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Нез`ясовно, але факт”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала вбивство”.

НОВИЙ КАНАЛ

Профiлактика.
14.00 Репортер.
14.05 М/с “Веселi мелодiї”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Ранетки”.

13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
14.55 Т/с “Розвiдники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
21.00 Т/с “Розвiдники”.
22.00 Х/ф “Бiлоснiжка: Страшна
казка”.
0.05 Факти. Пiдсумок дня.
0.30 Т/с “Загубленi 2”.
1.35 “Грошовий дощ”.
3.35 Х/ф “Наша iсторiя”.
5.20 Т/с “Пригоди Меддiганiв”.

СТБ

6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50, 8.00, 18.00, 22.00
“Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес +”.
7.05,0.45 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.15 Х/ф “Швидкий поїзд”.
10.55 “Свинячий грип: Епiдемiя
страху”.
11.55 “Паралельний свiт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидицi”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,12.50,14.55 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Яйцеголовi”.
10.45,19.25 Т/с “Кадетство”.
11.50,22.20 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.30 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ
знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
15.55,20.20 Т/с “Ранетки”.

НТН

6.00,7.05 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.35 Т/с “Ваша честь”.
9.40 М/ф “Том i Джеррi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.55 “Речовий доказ”. Стережись автомобiля!
15.30 “Легенди бандитської Одеси”. Зайко-композитор.
16.00 Т/с “Лiнiя захисту”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Мiф”.
21.00 Х/ф “Кривавий слiд”.
23.15 Х/ф “Чоловiк за викликом 2”.
1.00 Х/ф “Амстердам: секс-iгри”.
Профiлактика.

НТН

Профiлактика.
14.00 “Хронiка надзвичайних
подiй”.
14.30 “Правда життя”. Iгри зi
смертю.
15.00 Т/с “Тюрма особливого
призначення”.
17.00 Х/ф “Людина в прохiдному
дворi”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.20 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Скарби Да Вiнчi”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
1.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НТН

6.00 “Переможний голос вiруючого”.
7.10 Х/ф “Посилка для Свiтлани”.
8.40,11.00,19.00,0.00,2.20,5.10
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.35,0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.35,1.25 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
13.50,16.55 Х/ф “Людина в
прохiдному дворi”.
15.20 Х/ф “Вiдкрита книга”.
18.25 “Речовий доказ”. Мисливцi
за бiзнесменами.
19.25 Х/ф “Дублер”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 21 22 травня 2009 р.
середа, 27 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00
Новини.
9.20,19.30,21.30 Дiловий свiт.
9.30,22.35 Прес-анонс.
9.40 “Спокуса владою”.
10.35 Вихiднi по-українськи.
11.00,3.00 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,3.50
Ситуацiя.
12.25 Український вимiр.
13.05 Фольк-music.
14.20 “Околиця”.
15.35,0.10,1.20, 2.50 Служба
розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Щоденники занурень”.
16.15 Iндиго.
16.50 Д/с “Прекраснi розуми”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00,2.20 Точка зору.
20.00 “Батьки i дiти”.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Д/ф “Лiкування радiстю”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

0.15 Iнтерактивний проект.
1.25 Д/с “Прекраснi розуми”.
3.55 Д/с “Щоденники занурень”.
4.25 Д/ф “Лiкування радiстю”.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,
22.30,2.20,5.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
10.25,18.15 Т/с “Любов - не те,
що здається”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20,21.20 Т/с “Життя, якого не
було”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
23.00 “Проспорт”.
23.05,1.50 Т/с “Секс i мiсто”.

четвер, 28 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00
Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.30
Дiловий свiт.
9.30,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Батьки i дiти”.
10.30 Далi буде...
11.00,3.00 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,2.10,3.50
Ситуацiя.
12.25,18.25 Український вимiр.
13.05 Хай щастить.
13.55 Книга.ua.
15.35,0.10,1.20,2.50 Служба розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Щоденники занурень”.
16.15 Iндиго.
16.45 Шлях до успiху.
17.05 Кордон держави.
17.25 Д/ф “Держава починається
з кордону”.
19.00,2.20 Точка зору.
19.40,21.40 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
22.05 Д/ф “Один за всiх” iз циклу
“12 подвигiв Спецназа”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.30 Кордон держави.
1.50 Д/ф “Держава починається
з кордону”.
3.55 Д/с “Щоденники занурень”.
4.25 Хай щастить.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,
22.30,2.20,5.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
10.25,18.15 Т/с “Любов - не те,
що здається”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20,21.20 Т/с “Життя, якого не
було”.

п’ятниця, 29 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00
Новини.
9.20,12.10,15.15,19.05,21.30
Дiловий свiт.
9.30,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
10.30 Кiно.ua.
11.00 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,3.5, Ситуацiя.
12.25 Український вимiр.
13.05 Наша пiсня.
14.00,2.20 “Надвечiр`я”.
14.30 Темний силует.
15.35,0.10,1.20,2.50,4.45 Служба розшуку дiтей.
15.40,4.00 Д/с “Щоденники занурень”.
16.15 Пазли.
16.50,1.25 Д/с “Прекраснi розуми”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.15,21.40 Свiт спорту.
19.40 Т/с “Мiсце зустрiчi змiнити
не можна”.
22.10 Автоакадемiя.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.

23.15 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
3.00 Життя триває...
4.30 Темний силует.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30
“ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
10.25 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 Т/с “Життя, якого не
було”.
18.15 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
19.25 “Погода”.
20.15 “Гаїшники: Доля непередбачувана”.
22.30 “Наша Russia”.

субота, 30 травня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Мила серцю Лiвадiя”.
6.55 “Корпорацiя Сiмба”.
7.10 Крок до зiрок.
7.40 Свiт православ`я.
8.00 Мамо, вiчна i кохана..
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
9.45 Д/с “Новi святилища”.
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.45 Експерти дозвiлля.
11.20 Вихiднi по-українськи.
11.45 Кордон держави.
12.05 Король професiї.
12.20 Податкова академiя.
12.55 Парламент.
13.40 Наша пiсня.
14.25 Х/ф “Лiтня казка”.
16.40 Книга.ua.
17.35 Кiно.ua.
18.15 Х/ф “Румба”.
19.45 Концертна програма
“Мамо, вiчна i кохана...”
21.00 Новини.

21.20 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 На гостину до I. Поповича.
23.25 Вiльна гавань.
23.45 П`ять вечорiв у Парижi.
Анук Еме.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.55 Х/ф “Румба”.
3.15 Х/ф “Шушу”.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2

6.10 “Подорож у минуле”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
11.10 М/ф “Iмпi-суперзiрка”.
12.40 “Чужi з безоднi”.
14.40 Х/ф “Помста рожевої пантери”.

23.50 Т/с “Капкан”.
0.50,4.30 “Документ”.
2.50 “Проспорт”.
2.55 Т/с “Циганське серце”.
3.45 Т/с “Капкан”.

ІНТЕР

3.30 Знак якостi.
4.10 “Судовi справи”.
5.00 “Ключовий момент”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.10 “Докопатися до правди”.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Рiелтор”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Екстрачорний шоколад.
13.10 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00,21.30 Т/с “Передiл. Кров з
молоком”.
16.00 Т/с “Ляльки чаклуна”.
17.00 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
22.20 “Загiн космiчних дворняг”.
23.30 Х/ф “Кунг-фу”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
1.50 “Докопатися до правди”.
2.45 Служба Розшуку дiтей.
2.50 Т/с “Дiвчата шпигунки”.

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50 Факти.
6.05,7.50 Дiловi факти.
6.20,8.35 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
6.50,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,0.20
Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05,17.35 Т/с “Опера: Хронiки
вбивчого вiддiлу 3”.
10.50,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55 Т/с “Ливарний, 4”.
15.00 Т/с “Розвiдники”.
16.35 Т/с “Гончi 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
21.00 Т/с “Розвiдники”.
22.05 Х/ф “Фатальна помилка”.
0.05 Факти. Пiдсумок дня.

19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
23.00 “Проспорт”.
23.05,1.50 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50 Т/с “Капкан”.
0.50,4.30 “Документ”.
2.50 “Проспорт”.
2.55 Т/с “Циганське серце”.
3.40 Т/с “Капкан”.

23.30 Х/ф “Кунг-фу: Вiдродження
легенди”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.50 “Докопатися до правди”.
2.40 Служба Розшуку дiтей.
2.45 Т/с “Дiвчата шпигунки”.
3.30 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ІНТЕР

ICTV

6.10 “Докопатися до правди”.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Рiелтор”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Кiлька в
томатi.
13.10 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00,21.30 Т/с “Передiл. Кров з
молоком”.
16.00 Т/с “Ляльки чаклуна”.
17.00 “Судовi справи”.
18.10,4.50 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
22.20 “Формула кохання Олександра Абдулова”.

6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
6.55,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05,17.35 Т/с “Опера: Хронiки
вбивчого вiддiлу 3”.
10.55,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30,16.35 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
15.00 Т/с “Розвiдники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
21.00 Т/с “Розвiдники”.
22.00 Х/ф “Бiле золото”.

23.15 Бойовик “Кризалiс”.
1.10 Детектив “Епоха вiроломства”.
2.45 Т/с “Циганське серце”.
3.30 Х/ф “Наталка-Полтавка”.
4.40 Фантастика “Темний месник”.

2.50 Судовi справи.
3.30 Ключовий момент.
4.20 М/с “Джуманджi”.
5.00 “Уроки тiточки Сови”.

ІНТЕР

6.10 “Докопатися до правди”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Рiелтор”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Куряче тушковане м`ясо.
13.10,14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00 Т/с “Передiл. Кров з молоком”.
16.00 Т/с “Ляльки чаклуна”.
17.00 “Судовi справи”.
17.50 Новини.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Свобода на Iнтерi”.
0.30 “Iван. Поддубний. Трагедiя
силача”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Докопатися до правди”.
16.40 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою парою!”
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою парою!”
21.15 Х/ф “Дуже страшне кiно 4”.
22.55 Детектив “Квартира для
ветерана”.
0.00 “Наша Russia”.
0.40 Х/ф “Кризалiс”.
2.10 Х/ф “Епоха вiроломства”.
3.45 Х/ф “Вперед - у минуле”.
5.15 Х/ф “Ведмiдь”.

ІНТЕР

5.10 “Таємниця загибелi маршала Ахромєєва”.
6.00 “Свобода на Iнтерi”.
8.50 “В Городке”.
9.30 “Картата потата”.
10.10 “Квадратний метр”.
11.10 Т/с “Синi ночi”.
15.30 “Найрозумнiший”.
17.00 “Позаочі”.
18.00 Х/ф “Кактус i Олена”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi. У парку на
лавi”.

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,0.00
Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Опера: Хронiки вбивчого вiддiлу 3”.
10.50,16.05 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
14.00 Т/с “Ливарний, 4”.
15.05 Т/с “Розвiдники”.
16.40 Х/ф “Бiле золото”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.25 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
20.00 Т/с “Ливарний, 4”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.50 Голi i смiшнi.
22.00 Х/ф “Скульптор смертi”.
0.00 Бокс. Заур Байсангуров.
1.10 “Подробицi” - “Час”.
1.40 “Позаочі”.
2.20 Знак якостi.
3.00 Ключовий момент.
3.50 М/с “Джуманджi”.
4.30 Уроки тiточки Сови.

ICTV

5.30 Факти.
5.50 Автопарк. Парк автомобiльного перiоду.
6.30 Добрi новини.
6.35 Т/с “Готель “Вавiлон”.
9.55 Анекдоти по-українськи.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Люди Дива.
13.45 Т/с “Ливарний, 4”.
14.45 Х/ф “Подорож “Єдинорога”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Пригода Плуто
Неша”.

0.25 Т/с “Загубленi 2”.
1.30 “Грошовий дощ”.
3.00 Факти.
3.35 Х/ф “Омен”.
5.35 Т/с “Пригоди Меддiганiв”.

СТБ

6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50, 8.00, 18.00, 22.00 “Вiкнановини”.
7.00,8.10 “Бiзнес +”.
7.05,0.45 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.15 Х/ф “Дорогий мiй чоловiк”.
11.05 “Правила життя. Дитячi
роди”.
12.05 “Паралельний свiт”.
13.00 “Слiдство вели. Месник”.
14.00 Д/ф “Кавказький викрадач”.
15.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Суїциди
зiрок”.
20.10 “Слiдство вели. Злий дух
Каук`ярви”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.15 “Фантастичнi iсторiї. Iгри з
дияволом”.
0.15 “Вiкна-спорт”.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.20 Т/с “Загубленi 2”.
1.25 “Грошовий дощ”.
2.55 Факти.
3.25 Х/ф “Команда мрiї”.
5.30 Т/с “Пригоди Меддiганiв”.

СТБ

6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес +”.
7.05 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Старi-розбiйники”.
10.50 “Зоряне життя. Суїциди
зiрок”.
11.50 “Фантастичнi iсторiї. Iгри з
дияволом”.
12.50 “Слiдство вели. Злий дух
Каук`ярви”.
13.50 Д/ф “Жнива на полi чудес”.
14.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10,22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Барi
Алiбасов”.
20.10 “Слiдство вели. Очманiле
золото”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Автопарк. Парк автомобiльного перiоду.
1.00 “Грошовий дощ”.
2.30 Факти.
3.00 Х/ф “Гiнденбург”.
5.05 Т/с “Пригоди Меддiганiв”.

СТБ

6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес +”.
7.05,1.40 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Рiдня”.
10.50 “Моя правда. Барi
Алiбасов”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Слiдство вели. Очманiле
золото”.
13.45 Д/ф “Роль Бога”.
14.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
14.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.50 Х/ф “Покровськi ворота”.
18.05 “Вiкна-новини”.
18.15 Х/ф “Покровськi ворота”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Україна має талант!”
Пiдсумки голосування.
23.10 Мюзикл “Три мушкетери”.
1.25 “Вiкна-спорт”.
21.00 Прожектор Перiс Хiлтон.
21.25 Наша Russia.
22.50 Голi i смiшнi.
23.55 Х/ф “Лiто в бiкiнi 2”.
1.45 “Грошовий дощ”.
3.45 Х/ф “Перший iмператор”.

СТБ

5.30 “Королева тигрiв. Маргарита Назарова”.
6.10 “Нашi улюбленi мультфiльми”.
7.25 “Еники-Беники”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Жив собi пес”, “Бобик в гостях у Барбоса”,
“Подорож мурашки”, “Котеня з вулицi Лизюкова”,
“Пластилiнова ворона”.
12.00 Х/ф “Невловима четвiрка”.
14.55 “Україна має талант!”
17.30 “Україна має талант!”
Пiдсумки голосування.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Покровськi ворота”.

7
НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,14.55 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Глава держави”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10,22.25 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.35 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ
знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
15.55,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00,23.25 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 4”.
17.55,21.20 Т/с “Моя прекрасна
няня”.
19.15,0.50 Спортрепортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Поцiлуємося?”
2.40 “Ксена - принцеса воїн”.
3.20 Студiя Зона ночi. Культура.
3.25 Джерела Батькiвщини.
3.40 Братiя i дружина.
3.55 У литовський час.
4.10 Дике поле.
22.00 “Вiкна-новини”.
23.15 “Паралельний свiт”.
0.15 “Вiкна-спорт”.
0.40 Т/с “Вона написала вбивство”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,14.55 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Торнадо”.
11.00,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.05 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.30 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ
знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
15.55,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00,23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 4”.
17.55,21.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Гiсть”.
2.20 “Ксена - принцеса воїн”.
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.05 Запорiзька Сiч. Витоки.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,14.50 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Дiти напрокат”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.10 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ
знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Малкольм в центрi
уваги”.
15.55,20.20 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 4”.
17.55,21.20 Т/с “Моя прекрасна
няня”.
19.15,0.25 Спортрепортер.
22.20 Тiльки правда?
23.20 Комедi-Клаб. Росiя.
0.35 Х/ф “В країнi жiнок”.
2.25 “Ксена - принцеса воїн”.
3.05,4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.10 Там на горi сiкти йде.
3.25 Закаляя юнацтво.
3.40 З полону на волю.
3.55 Останнi лицарi.
22.00 “Покровськi ворота”.
Невiдома версiя.
23.00 “Моя правда. Барi Алiбасов”.
0.00 “Зоряне життя. Суїциди
зiрок”.
1.00 “Нез`ясовно, але факт”.
1.50 Х/ф “Тривожна недiля”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф “З 9 до 5”.
7.40 Х/ф “Дiти напрокат”.
9.35 Будинок закритий на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.15 Гiпноз.
14.10 “Файна Юкрайна”.
14.55 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Х/ф “Лапочка”.
18.05 Х/ф “Кенгуру Джек-пот”.
20.00 Х/ф “Син маски”.
21.55 Хто проти блондинок?
23.10 Х/ф “База “Форт Клейтон”.
1.10 Спортрепортер.
1.15 Х/ф “Прокляття 2”.

4.25 Студiя Зона ночi. Культура.
4.30 Добродiйна медицина.
4.40 Чи повернеться лiкар?
4.55 Студiя Зона ночi.
5.00 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiруючого”.
7.10 Х/ф “Вiдкрита книга”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00,
2.20,5.10 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.35 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.35,1.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
13.45 Х/ф “Людина в прохiдному
дворi”.
15.20 Х/ф “Вiдкрита книга”.
16.50 Х/ф “Людина в прохiдному
дворi”.
18.25 “Правда життя”. На лезi
скальпеля.
19.25 Х/ф “Турбулентнiсть 3”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.15 Козацький флот.
3.30 Зоряна година козачества.
3.45 Козацтво руїна.
4.00 Студiя Зона ночi. Культура.
4.05 Українське бароко.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Невiдома Україна.
5.10 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiруючого”.
7.10 Х/ф “Вiдкрита книга”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00,
2.20,5.10 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.35 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.35,1.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
13.45,16.55 Х/ф “Людина в
прохiдному дворi”.
15.15 Х/ф “Без особливого ризику”.
18.25 “Легенди бандитської Одеси”. Смерть Кiшки.
19.25 Х/ф “Найсильнiший удар 2”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.15 Пiсанки.
4.35 Вчитель, перед iм`ям твоїм.
4.55 Студiя Зона ночi.
5.00 Невiдома Україна.
5.55 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiруючого”.
7.00 Х/ф “Без особливого ризику”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.35 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
13.40 Х/ф “Людина в прохiдному
дворi”.
15.05 Х/ф “Даурiя”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Жандарм одружується”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00,2.30“Свiдок”.
0.30 Х/ф “Мистецтво вiйни”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.20 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.05 Студiя Зона ночi. Культура.
3.10 Зима надiї.
3.35 Перемога над сонцем.
Епiлог.
4.00 Хотiн.
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.
6.05 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком Реннером”.
7.00 Х/ф “Жандарм одружується”.
8.55 М/ф “Том i Джеррi”.
9.55 Х/ф “Поквитатися з татком”.
12.10 Х/ф “Даурiя”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Ваша честь”.
19.00 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
21.50 Х/ф “Мистецтво вiйни”.
0.15 Х/ф “Кубок “Приват”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.15 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НАШІ ДОВГОЖИТЕЛІ

НАЙРІДНІША
НАЛИВАЙКІВКА

92-річна Ярина Василівна Ніщенко із Наливайківки
того дня не чекала гостей. Спокійно відпочивала. А винуватцем цього була не дуже сприятлива погода. Вона
й навела сонливість на стареньку. Роботи такої для неї
немає, тому й вирішила побачити денний сон.

Заходимо із сільським головою Мариною Михайлівною Радченко у двір, в якому мешкає саме та людина, заради якої ми завітали у це обійстя.
– Гостям ми завжди раді, – зустрічаючи нас, посміхнулася її донька Людмила Іванівна.
Ярина Василівна прокинулась і щиро зраділа
гостям у хаті. Народилася вона у рік Жовтневої революції. Трудилася на різних роботах у колгоспі. На
таких, які були для жінок у той час. Варила їсти тим
людям, яких господарство забезпечувало гарячими
обідами.
Виростила вона двоє дітей, вигляділа чотири внуки та сім правнуків.
Діти жили у Києві, тож коли помер у Ярини Василівни чоловік, вони стали кликати матір до себе. Не згодилася переїжджати у столицю. Тут усе їй рідне, знайоме. Немає того шуму, гаму, що у великому місті.
– Доки могтиму обходити саму себе – доти буду в
Наливайківці, – заявила вона категорично.
І все-таки бабусі згодом довелося тимчасово переїхати до Києва. День-два побула і стала наполягати на тому, щоб її відвезли у рідну Наливайківку.
У молодості старожителька села дуже любила
співати. Прищепила вона любов до пісні й доньці, а
згодом і зятю. Вони нині відвідують репетиції художньої самодіяльності в місцевому будинку культури й
готуються до чергових концертів у рідній Наливайківці, бо, вийшовши на заслужений відпочинок, теж
повернулися у рідне село.
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НА ТЕМИ МОРАЛІ

П’ЯТЬ ТИСЯЧ ПІДЛІТКІВ - У ГРУПІ РИЗИКУ

Нещодавно я мимоволі
став слухачем двох дитячих розмов. Три дівчинкишколярки, на мою думку,
учениці сьомого чи восьмого класів, розмовляли про
своє дозвілля. Зрозумів, що
воно проходило в кімнаті
однієї з них. З вином та пивом. Батьки її попередили,
якщо таке ще повториться,
то вони заборонять їй приводити друзів.
– А ти що їм відповіла? –
поцікавилася одна з подруг.
– Вирішила їх трохи злякати.
– Чим?
– Сказала, що зійду з
дому, бо думала, що вони
зреагують по-іншому. А вийшло усе навпаки. Перестали пускати ввечері гуляти.
Дівчатка
прискорили
ходу і я уже не чув продовження їх розмови. Але
мене наздогнали два хлопці. Вони з великою радістю
розповідали про те, як учора гуляли. Почали з пива, а
завершили вином.

– Вранці ледь мама
розбудила, – мовив один,
– і попередила, що не буде
пускати гуляти.
– А моя не чула, коли
я повернувся. Ранесенько
побігла на роботу.
Це непоодинокі факти
вживання підлітками алкогольних напоїв. Пияцтво
дітей стало національною
проблемою України. Нині
за споживанням пива та
слабоалкогольних коктейлів вітчизняні тинейджери
перевершили своїх європейських і російських однолітків.
Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я,
опубліковані
нинішнього
року, шокували багатьох
фахівців: Україна стала беззаперечним лідером серед
сорока країн Європи за
кількістю 11-15-річних підлітків, які регулярно вживають алкоголь.
У цілому близько 40%
юних співвітчизників у віці
від 14 до 18 років вжива-

З великим сумом доводиться говорити про
те, що ми перебуваємо у
стані глибокої демографічної кризи, яка характеризується старінням населення та зменшенням
тривалості життя, що негативно впливає на розвиток
продуктивних сил, рівень
добробуту
населення.
Статева соціалізація молоді відбувається у досить
складних умовах. Погляди
на моральність набувають
нині несподіваних змін.
Учинки, які раніше не схвалювалися й засуджувалися, нині розглядаються як
цілком нормальні. У минулому залишилися погляди
і традиції, згідно з якими
засуджується дошлюбний
секс. Як свідчить анкетування, проведене серед
молоді району на тему:
«Про це…», більшість молодих людей не лише вважають дошлюбні стосунки
цілком прийнятними, але
й говорять про те, що подібна поведінка очікується

від них з боку найближчого
їх оточення.
Легалізація
різноманітних статевих збочень,
легка доступність порнографічної продукції для
дитячої аудиторії, засилля
на телевізійних екранах
еротично–порнографічних
фільмів – це орієнтує дітей на ранні сексуальні
зв’язки, формує в них спотворені уявлення про міжстатеві взаємини, спонукає
неповнолітніх хлопчиків і
дівчаток до занять проституцією, провокує їх на ранні
статеві контакти. Не випадково у підлітків складається
враження, що життя і світ
загалом крутяться виключно навколо сексу. Насторожує й зростання числа
венеричних
захворювань
серед неповнолітніх, збільшення кількості вагітностей
та абортів серед дівчат віком до 15 років і низький
рівень звертання молоді до
медичних установ та спеціалізованих консультаційних
закладів через відсутність

“П Р О ЦЕ…”

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО
Останнім часом громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, почали звертатися до судових інстанцій щодо неправильної, на їхню думку, виплати щорічної допомоги на оздоровлення.
На їх запитання дає роз’яснення головний спеціаліст юрконсультант управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації М.С.ЖИВАГА.
- Виплата щорічної допомоги на сурсів доходної частини державного
оздоровлення у відповідністю з ст. 62 бюджету України. Згідно з частиною
Закону України „Про статус і соціаль- другою статті 95 Конституції Україний захист громадян, які постраж- ни виключно Законом України „Про
дали внаслідок Чорнобильської ка- Державний бюджет України" визнатастрофи" проводиться у порядку, чаються будь-які видатки держави
визначеному Кабінетом Міністрів на загальносуспільні потреби, розУкраїни.
мір і цільове спрямування цих видатПочинаючи з 1996 року, в Зако- ків. Відповідно до пункту 5 статті 51
нах України „Про встановлення роз- Бюджетного кодексу України розпоміру мінімальної заробітної плати", рядники бюджетних коштів беруть
які приймались Верховною Радою зобов’язання та провадять видатки
України на відповідні роки, встанов- виключно в межах бюджетних асиглено, що до прийняття Верховною нувань.
Радою України змін до законів, у норЗгідно з бюджетними признамах яких для розрахунків застосову- ченнями і враховуючи вимоги статті
ється мінімальний розмір заробітної 95 Конституції України та Бюджетплати, не застосовувати його як роз- ного кодексу України, Кабінет Мінірахункову величину для визначення стрів України своєю постановою від
розмірів допомоги, компенсаційних 12.07.2005 № 562 „Про щорічну дота інших виплат. Кабінету Міністрів помогу на оздоровлення громадян,
України доручалось здійснювати за- які постраждали внаслідок Чорностосування цих норм, виходячи з ре- бильської катастрофи" встановив гаальних можливостей видаткової час- рантований мінімальний розмір розтини державного бюджету України на рахункової величини для всіх видів
відповідний рік.
виплат, передбачених Законом УкраСт. 63 Закону України "Про статус їни „Про статус і соціальний захист
і соціальний захист громадян, які по- громадян, які постраждали внаслідок
страждали внаслідок Чорнобильської Чорнобильської катастрофи". Тобто,
катастрофи" закріплює норму, якою норми цієї постанови не суперечать
стверджується, що фінансування ви- нормам Конституції України, цього
трат, пов’язаних з реалізацією цього Закону та інших законів України.
Закону, залежить від фінансових реВважаємо, що, виходячи з фі-

ють «градусні» напої, а щотижневе розпивання пива
серед юні за останні чотири
роки виросло удвічі. Причому, міцні напої вже наздоганяють пиво за популярністю. Це стверджують фахівці
в Українському інституті соціальних досліджень імені
Яременка.
Крім того, за спостереженнями київського психолога Юрія Калашнікова, дівчата за кількістю випитого
вже не відстають від хлопців, а в старших класах навіть випереджають сильну
стать.
Половина
15-річних
школярок вважають нормальним вживання ромколи або джин-тоніка щонеділі. У залежність від
коктейлів найчастіше потрапляють дівчата.
Наркологи та психологи
б’ють тривогу, бо проблема
із вживанням спиртного серед дітей стає загальнонаціональною.
Широкий продаж спи-

нансових можливостей держави,
законами України "Про державний
бюджет" на відповідні роки, уряд
гарантував і гарантує виплату окремих видів компенсацій громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах за
2001-2004 роки (Постанова КМУ від
26.07.1996 № 836):
- інвалідам 1,2 груп - 26,70 грн.;
- учасникам ліквідації наслідків
аварії 2 категорії - 26,70 грн.;
- інвалідам 3 групи - 21,20 грн.;
- евакуйованим із зони відчуження 1986 р. - 15,70 грн.;
За 2005-2007 роки (Постанова
КМУ від 12.07.2005 № 562):
- інвалідам 1,2 груп - 120 грн.;
- учасникам ліквідації наслідків
аварії 2 категорії - 100 грн.;
- інвалідам 3 групи - 90 грн.;
- евакуйованим із зони відчуження 1986 р. - 75 грн.
Наше управління праці та соціального захисту населення є головним
розпорядником бюджетних коштів у
межах району і здійснює фінансування заходів щодо соціального захисту
громадян в обсягах, передбачених
затвердженими кошторисами, і не
має права направляти кошти державного бюджету на цілі, непередбачені кошторисами.
Виплата цієї щорічної допомоги
проводиться відповідно до чинного
законодавства та фінансових можливостей нашої держави. А тому звернення до судових інстанцій - це лише
витрачені час і кошти.

довіри до медпрацівників,
острах щодо недотримання конфіденційності, очікування неуважного або і
відверто негативного ставлення до себе. У зв’язку з
цим на порядку денному
гостро постало питання про
необхідність
сексуального виховання і сексуальної
просвіти підростаючого покоління. Саме тому спеціалісти центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з вчителями та
медичними працівниками
приділяють велику увагу в
спілкуванні з молоддю на
теми СНІДу, венеричних захворювань, алкоголізму та
наркоманії. Не лишається
осторонь і робота волонтерів, які також проводять
профілактику
негативних
явищ, пояснюючи всі наслідки.
Розповсюдження
рекламно-інформаційної
продукції, проведення анкетувань, інтерв’ю – опитувань, за потребою проведення особистих співбесід
дають результати, але все

ртного неповнолітнім у
торгових закладах, незважаючи на заборону та
поблажливе
ставлення
суспільства до слабкого
алкоголю, лише укріплюють його позиції у нашій
молодіжній суб-культурі,
вважають експерти. Коктейль та пиво стали майже
обов’язковою складовою
спілкування і навіть просто засобом вгамування
спраги.
До речі, у малолітніх любителів пива вже до 20 років є всі шанси поповнити
ряди алкозалежних. Цьому
є відповідні підтвердження
головного нарколога нашої
області Геннадія Зільберта.
Згідно його досліджень, уже
близько 5 тисяч українських
підлітків перебувають у групі ризику. Варто нагадати,
що це тільки ті, хто потрапив
у поле зору працівників наркокабінетів, а реальна цифра вдесятеро більша.
І. ТИХИЙ.

ж таки рівень обізнаності
молоді з цих питань залишається низький.
З упевненістю припускаю, що багато підлітків
могли б уникнути емоційних
травм і негативних наслідків
за умови уважного, чуйного
та відповідального ставлення до себе з боку батьків та
інших близьких дорослих,
які повинні навчити підлітків
та дати їм усвідомити, що
якісний секс не лише «безпечний», а й «відповідальний». До сексуальної просвіти молодших школярів і
підлітків вже зараз потрібно
ставитись серйозно, бо в
майбутньому - це відповідальне ставлення до себе,
до своїх батьків, ближніх.
Виховання підростаючого
покоління - це важка праця, але ж вона обумовлена
любов’ю та надією.
Руслана ТКАЧУК,
провідний спеціаліст
Макарівського районного
центру соціальних служб
для сім’ї, дітей
та молоді.

У ГАВРОНЩИНІ
ВІДБУВСЯ
ТУРИСТИЧНИЙ ЗЛІТ

У Гавронщині відбувся туристичний зліт для учнівських команд навчальних закладів району. Сюди
з’їхалися 20 команд зі шкіл та одна команда від районного козацького товариства Всеукраїнського громадського об’єднання «Всеукраїнське козацьке військо»
під керівництвом М.Оніщука, яка представила на розсуд юних учасників зльоту військово-патріотичну гру
«Сокіл» (Джура).
Учасників туристичного зльоту привітали голова райдержадміністрації В.Горбик, перший заступник
голови райдержадміністрації С.Грамушняк, заступник
голови райдержадміністрації з гуманітарних питань
О.Майстренко, начальник відділу освіти райдержадміністрації В.Гартфіль, начальник відділу культури і
туризму райдержадміністрації Л.Факторович, директор районного Центру творчості дітей та юнацтва ім.
Д.Туптала І.Годенков.
Протягом цих днів було проведено конкурси з художньої самодіяльності на туристичну тематику, кашоварів, з туристичного побуту.
Учасники зльоту взяли участь у змаганнях з водного туризму (катамарани), змаганнях з велотуризму та
в конкурсах з в’язання вузлів, розпалювання вогнища,
збирання в похід, встановлення намету, техніки пішохідного туризму.
Серед учнів 9-11 класів перемогу здобули старша
група Макарівської ЗОШ. №2. Друге місце виборола
Бишівська, третє – Червонослобідська школи.
Серед 5-8 класів 1 місце у Королівської, друге – Бишівської, третє – Ясногородської школи.
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НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ

Канадський фермер, котрий нещодавно повернувся з
Мексики, заразив стадо свиней вірусом A/H1N1. Це перший випадок переходу вірусу від людини до тварин, який
вдалося зафіксувати.
Старший чиновник Канадського агентства продовольчої безпеки Брайан Еванс підтвердив, що 200 свиней заразилися від свого господаря свинячим грипом, і підкреслив,
що і людина, і тварини знаходяться на шляху до одужання.
Проте після цього випадку світова спільнота знов засумнівалася відносно безпеки вживання свинини.
Раніше Україна, Росія, Китай, Індонезія, Філіппіни та
Сербія вже наклали заборону на імпорт свинини із США.
Всесвітня організація охорони здоров’я назвала ці заходи
невиправданими. Цікаво, а що вони казатимуть тепер?

ГРИБИ ДОПОМОЖУТЬ
ЗАПОБІГТИ ГРИПОВІ

Фахівці з Університету штату Массачусетс (США) вивчили, що відбувається з імунною системою людини після
того, як вона з’їдає порцію шампіньйонів. Вживання грибів
підстьобує роботу імунної системи, організм краще справляється з вірусами та інфекціями. Також гриби покращують
роботу цитокінів - протеїнів, які відіграють важливу роль у
захисті організму від вірусних інфекцій і пухлин. “Зараз ми
вивчаємо вплив грибів на вірус грипу” - повідомив дієтолог
Гленн Кардвелл, - розглядається вплив вживання грибів у
різних кількостях на вірус грипу. Ми особливо звертаємо
увагу на те, як гриби - це диво природи - можуть бути використані як "еліксир імунної системи", аби запобігати
грипу. Науковці особливо зацікавилися цим питанням у
світлі останніх подій із поширенням вірусу свинячого грипу. Вони вважають, що у таких умовах слід збалансовано харчуватися, причому до раціону необхідно включати
продукти, які натуральним шляхом посилюють роботу
імунної системи.

ШАНУЙМО КРОПИВУ

У нас кропива здебільшого вважається бур’яном,
який не тільки засмічує посіви, а ще й жалить. Варто
насінню потрапити в грунт, як воно тут же проростає
в рослину, а далі – в кущ, що пригнічує культурні рослини. А ось у Європі кропиву шанують не менше, ніж
овочеві чи інші культурні рослини.
Кропива – справді цінна рослина: і їжа, і ліки, і
корм для тварин та птиці, зрештою, має фітонцидні властивості (загорнуті в кропиву м’ясо чи риба
можуть зберігатися свіжими кілька днів без охолодження). Кропивою пропарюють посуд під молочні
продукти. А щодо їжі – це і суп, і борщ, і начинка для
пирогів, салати тощо.
Та чи не найбільш цінні властивості кропиви – лікувальні. Настоянками і витяжками кропиви, порошками з листя й насіння лікують чимало шлункових та
інших хвороб. До речі, ці властивості мають усі складові рослини: коріння, стебло, листя, цвіт, насіння.

ПОГОДА У ДОМІ

ЖИВИ, ВІК УЧИСЬ

А чи знаєте ви, що зберігання
продуктів у домашньому холодильнику вимагає дотримання
певних правил. Якщо не зовсім, ці
поради - для вас.
Новий холодильник треба добре
вимити зсередини, витерти і залишити на деякий час відкритим для
провітрювання.
Упакуйте призначені для тривалого зберігання м’ясні продукти в
папір, целофан або поліетиленову
плівку і складіть у випарник, якщо він
у вас є. В таких умовах вони не зіпсуються протягом місяця. Риба, добре
упакована в поліетиленову плівку,
у випарнику може зберігатися два
тижні. Заморожені ягоди та овочі залишаться свіжими кілька місяців.
На верхній поличці холодильника, слід зберігати молоко, сметану,
кефір, сир та інші молочні продукти,
які відносяться до швидкопсувних.
Вершкове масло швидко поглинає запахи, окислюється при зіткненні з киснем повітря, тому краще
його тримати в закритій маслянці.
Твердий і плавлені сири, загорнувши
в целофан, можна зберігати на будьякій з поличок.
На другій поличці розміщуйте перші і другі страви в закритому посуді.
Компоти, киселі, соки та інші напої ставте на третю поличку холодильника, там вони сильно не охолоджуватимуться.

Ягоди, зелень треба очистити,
вимити, дати трохи обсохнути, а потім скласти в емальований посуд з
кришкою або поліетиленові мішечки
і зберігати на нижній полиці.
Найнижча частина холодильної
камери із спеціальним лотком і поличкою зі скла призначена для фруктів та овочів. Складені в поліетиленові пакети і накриті поличкою, вони
знаходитимуться в атмосфері необхідної вологості. Крім того, поліетилен і скло оберігають інші продукти
від запахів, поширюваних фруктами,
особливо яблуками.
Полички на дверцятах холодиль-

ГОТУЄМО РАЗОМ
ПИРІГ ІЗ СУХОФРУКТАМИ

ЗЕЛЕНІ ЛІКИ
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КОРИСНІ ПОРАДИ

Тісто: розчинити у половині склянки води 50 г дріжджів, додати ще стільки ж підсоленої води. Поступово
досипати 1 кг борошна і ще долити склянку води. Тісто
накрити серветкою і залишити в теплому місці.
Начинка: по 100 г родзинок, чорносливу, інжиру помити в холодній, потім теплій воді, залити невеликою кількістю окропу на 5-7 хв., щоб розпарити, порізати, додати
цукор, мед за смаком. Відварити 300 г рису у співвідношенні 1:4. Все змішати. Розділити тісто навпіл, розкачати
тонким шаром, викласти начинку. Накрити другим шаром, заліпити краї й випікати в духовці.

КАРТОПЛЯ «ПО-НОВОМУ»

ника призначені для яєць, консервів
і пляшок.
Сьогодні випускаються комбіновані холодильники, що складаються з
двох камер. Це дуже зручно і дає змогу зберігати і сирі продукти, і відварені в замороженому стані, оскільки в
морозильнику температура сягає -18
градусів і нижче. Рибу тут можна зберігати до 3 місяців, загорнувши в плівку, баранину - 6 - 8 місяців, яловичину
- до року, свинину - 6 місяців.
У морозильнику можна також
зберігати напівфабрикати або повністю готові продукти. Готову печеню, натуральне смажене порційне
м’ясо, рулет м’ясний укладають в
пластмасовий посуд. Можна заморожувати і кондитерські вироби
(тістечка, торт). Їх загортають в целофан і зберігають 2 - 3 місяці.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ
ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ
М’ясо для печені перед приготуванням слід повністю розморозити.
Продукти, які варитимуться, можуть
лише злегка відтанути. Овочі, не розморожуючи, опускають в киплячу
воду і варять, але менше, ніж свіжі.
Випечені картопляні вироби смажать,
не розморожуючи, у великій кількості
жиру. Готові страви розморожують на
повітрі і підігрівають. Смажені продукти необхідно підсмажити ще раз
під кришкою. Торти і тістечка розморожують при кімнатній температурі.

Взяти середнього розміру картоплини, краще плоскі
за формою, гарно помити щіткою і зробити 5-6 поперечних розрізів. У них вставити по шматочку вершкового масла. Картоплини притрусити будь-яким потертим
твердим сиром і запекти в духовці при температурі 200
градусів до готовності картоплі.

*

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ

Приклеївши до бейсболки бармицю зі шматка плащової тканини, яка закриватиме шию, ви почуватиметеся в мокрому лісі набагато комфортніше. Коли дощу
немає, бармиця ховається всередину бейсболки.
Ванний килимок зручно зберігати прикріпленим
до ванни на приклеєних магнітах. І висихає швидше,
і вологості в приміщенні менше.
Помити кришталеву люстру, не знімаючи, можна
за допомогою ручного пульверизатора і старої парасольки. Пульверизатор заправте рідиною для миття
вікон. Лампочки і патрони загорніть поліетиленовими мішечками, закріпивши їх аптечними гумками.
Обгорніть нарізку на банці з клеєм чи фарбою
тефлоновою ущільнювальною стрічкою (“стрічкою
ФУМ”). Банка буде герметично закритою, а наступного разу відгвинтити кришку завдяки слизькості
стрічки буде не важко.
Тетяна ЛИТВИНЕНКО.

*
*

*

К О М Е Н ТА Р ФА Х І В Ц Я

ЯК УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ ВІД НЕПРИЄМНОГО СПІЛКУВАННЯ?
Із настанням стійкої теплої погоди все більше й
більше людей, не замислюючись над можливими
наслідками, відправляються до лісу, лісопаркових зон “на шашлики”. У гірські та інші туристичні
мандрівки - за враженнями, гарним настроєм та
здоров’ям. Все, наче б то, гарно й правильно, однак
пам’ятати про обережність та санітарно-гігієнічні
правила поведінки на природі, як то кажуть, не завадило б. Нещодавно у пресі промайнула інформація про те, що
кожного року близько 200 тисяч росіян стають жертвами енцефалітного кліща! Україна, звісно ж, не Росія, як зазначив свого часу
наш колишній президент Леонід Кучма, втім розслаблятися все ж
таки не варто. Отже ми й вирішили розпитати про цю коварну
істоту кандидата медичних наук, доцента кафедри вірусології
НМАПО імені П.Л.Шупика Олену Володимирівну КОВАЛЮК.

- То як, Олено Володимирівно, слід нам стерегтися енцефалітного кліща?
- Хоча в Україні й немає таких
безмежних лісових масивів, як
у наших північних сусідів, однак
"енцефалітні кліщі" дошкуляють
у теплу пору року і українцям.
Йдеться про так званих іксодових, які зустрічаються у лісі, на
луках й пасовищах. А протягом
останніх десятиліть, за умови інтенсивних процесів урбанізації,
ці комахи перемістилися у паркові зони відпочинку міст, у сквери
та палісадники.
Кліщі є переносниками збудників вірусних та бактерійних захворювань людей і тварин. Вони
поширюють іксодовий кліщовий
бореліоз серед людей, піроплазмоз серед собак, а в умовах
України - ще й кліщовий енцефаліт, туляремію і тому подібне.
Відразу наголошу, що від хворої
людини до здорової ці хвороби

не передаються.
- Як же відбувається зараження?
- Найчастіше кліщі прикріплюються до одягу людини, коли
вона торкається гілок дерев, кущів, або сидить на траві. Кліщі
присмоктуються до тіла людини
не лише під час перебування на
природі, але й через деякий час
після відвідин зеленої зони, залишившись на одязі чи речах. Крім
того, вони можуть заноситися до
оселі із букетами квітів або собаками та іншими тваринами.
- Чому людина не відчуває,
що її атакував кліщ?
- Через те, що укус безболісний, оскільки разом із слиною він
вводить у ранку анестезуючу речовину, і лише через кілька годин
виникає відчуття болю. Зазвичай
дорослих кліщів, які присмокталися, людина виявляє через 2-3
дні. У цьому місці з’являється
припухлість, відчуття зуду, по-

червоніння. Часом присмоктування маленької, майже прозорої
"німфи" залишається для людини
геть непомітним. Якщо кліщ все ж
присмоктався, необхідно звернутися у найближчий травмопункт.
- А як діяти, коли немає можливості звернутися по медичну
допомогу?
- За відсутності такої можливості видалення паразита проводять самостійно. Слід змастити
його маслом, але не заливати,
аби кліщ не задихнувся. Адже
мертв’яка витягнути буде важче.
Потім треба повільно видаляти
кліща разом із хоботком, розхитуючи з боку убік пальцями,
пінцетом або петлею з нитки,
яку слід закріпити між хоботком
кліща і шкірою людини. Після видалення кліща місце присмоктування необхідно змастити йодом, спиртом або одеколоном.
Якщо хоботок залишився у ранці, його видаляють стерильною
голкою. Після видалення кліща
можна зробити укол кліщового
імуноглобуліну. Він продається в
аптеках. Кількість імуноглобуліну
обраховують за принципом: один
міліграм на кілограм ваги. Цей
спосіб досить дорогий і не гарантує, на жаль, повного захисту від
захворювання, втім він істотно
знижує його вірогідність.
- Що робити, аби убезпечити
себе від неприємного спілкування?
- При відвідинах місць, де можуть бути кліщі, рекомендується
одягатися у світлий, однотонний,

щільно прилеглий до тіла одяг із
довгими рукавами, аби було легко помітити повзаючих кліщів.
Обов’язково одягайте капелюха
або хустину. Ще можна порадити уникати сухих, мертвих гілок
- сухостій кліщі люблять більше, ніж живі дерева. Самостійні
огляди необхідно проводити під
час прогулянки кожні 2 години
і ще раз удома після повернення. Особливо ретельно потрібно
обстежувати ділянки тіла, вкриті
волоссям. Якщо ви у туристичному поході, то місце для привалів,
нічного сну на природі необхідно
звільнити від сухої трави, гілок,
хмизу у радіусі 20-25 метрів.
Удома слід відразу змінити одяг,
білизну, ретельно їх оглянути, випрати й випрасувати. Не можна
залишати цей одяг біля ліжка або
спати у ньому. Варто використовувати для захисту від паразитів
ефективні репеленти. Вони відлякують кліщів і інших кровососучих комах. Це - діметілфталат,
діметілтолуамід-дета, "Редет",
"Тайга", "Пермет" тощо.
- Чим загрожує укус енцефалітного кліща?
- Кліщовий енцефаліт - це
гостре інфекційне вірусне захворювання із переважаючим
ураженням центральної нервової
системи, що може призвести до
інвалідності, часом навіть до летальних випадків. Але якщо хочете бути впевнені у тому, що не
заразилися, тоді можна вдатися
до недорогого методу перевірки.
Як тільки витягнете кліща, відра-

зу ж прямуйте з ним до санепідемстанції і здайте його на аналіз. Займе це від одного до двох
днів, зате на руках у вас з’явиться
висновок кваліфікованої експертизи. Якщо все гаразд - добре,
коли навпаки - то якомога швидше слід звернутися до лікаряінфекціоніста.
- Якими є симптоми захворювання на енцефаліт?
- Інкубаційний період енцефаліту триває від двох до чотирьох тижнів. До основних симптомів зараження вірусом можна
віднести жар, лихоманку, головні
болі, що почастішали. Якщо таке
спостерігається, відкладати не
варто - відразу до поліклінікі!
Якщо прагнете гарантій, то
робіть щеплення. Так звана вакцинопрофілактика захистить вас
і забезпечить стійкий імунітет до
укусів енцефалітного кліща на
довгий час. Така профілактика
включає кілька етапів вакцинації.
Перший - восени, десь у жовтні. Другий - навесні, у березні.
Після цього вже можна сміливо
виходити в ліси та луки. Третє
щеплення робиться через рік, а
всі подальші - з інтервалом у три
роки. Дітям також можна робити
аналогічні щеплення. Для цього
необхідно обов’язково порадитися з лікарем. Скажу лише, що
вікове обмеження - від року до
дванадцяти.
Розмовляв Ярослав
ШЛАПАК
(УКРІНФОРМ).

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

10

№ 21 22 травня 2009 р.

СЕРДЕЧНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
Президія районної організації ветеранів України
щиросердно поздоровляє із славною ювілейною датою
від Дня народження таких ветеранів району:
ГУЛАК Галину Андріївну з Небилиці,
ГОМОН Ніну Григорівну з Пашківки,
БІЛУ Антоніну Романівну з Плахтянки та
ІВАНЧЕНКО Марію Яківну з Чорногородки.
Хай Ваше майбуття, шановні ювілярки, повниться світлими і сонячними днями, миром та
злагодою, благополуччям та достатком.
Хай Вас люблять і шанують люди,
Хай ясним і мирним кожен ранок буде.
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки!

Усім теплом наших сердець та від
усієї душі поздоровляємо із
золотою датою - 50-річчям
від Дня народження дорогого чоловіка та батька
ЯЩЕНКА
Миколу Леонідовича
з Мотижина.
Бажаємо Тобі, наш рідний, міцного здоров’я, ще більше щастя,
довгих років життя, успіхів у роботі та в повсякденні.

*****

Колектив Борівського НВО якнайщиріше поздоровляє із 45-річчям від Дня народження працівника
школи
Ніну Михайлівну КОНДРАТЕНКО.
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай роки прожиті лиш радість несуть.
При добрім здоров’ї, з достатком у домі
Бажаєм зустріти ще й соту весну!

Дорогу, люблячу матусю, бабусю, дружину і дочку
ФОЙНЕЦЬКУ Любов Миколаївну з Мотижина
усім теплом наших сердець вітаємо з 45-річчям від Дня
народження, яке вона буде відзначати 26 травня.
За роком в рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ти прийми від нас:
Хай доля Тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай в житті Твоїм щастя квітує
Веселково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає.
Хай пісня з уст Твоїх часто лунає,
Хай Бог у житті Тобі все помагає,
Хай вік роками ведуть зозулі
Ще довго-довго на землі.
Нехай Тебе всі біди обминають,
І хліб щоб свіжий був у Тебе на столі!

З повагою і любов’ю дочка Люда, зять Віталій, внучка Софія, син Анатолій, чоловік Володимир та батько Микола.

*****

З роси та води всього найкращого зичимо, з повагою та радістю віншуючи з нагоди ювілейного Дня народження дорогій подрузі
ТОПЧАН Ларисі Олексіївні.
Скільки років - Тебе не питаєм,
Хай їх лічить зозуля в гаю,
З Днем народження щиро вітаєм,
Що постукав у душу Твою.
Те бажаєм, що щастям звуть люди.
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя Твоє піснею буде,
А тій пісні не буде кінця!

*****

*****

Дружина та син.

*****

Добру, люблячу маму та бабусю
Ольгу Іванівну ПЕТРЕНКО з села Липівка
щиро вітаємо з 60-річчям від Дня народження, яке вона
буде відзначати 24 травня.
Шумлять літа, як на вітру тополі,
А в тих літах - і сонце, і дощі.
Бажаємо, щоб Ти була здорова
І радувала довго нас усіх.
Твої роки - не привід для печалі,
Твої роки - це мудрість золота.
Нехай до ста, і навіть іще далі,
Ідуть, не оглядаючись літа!

*****

Діти та внуки.

Наші сонячні та найсердечніші привітання з нагоди
15-річчя від Дня народження адресуємо дорогій, любимій внучці
РАДКЕВИЧ Яні Олегівні
і щиро їй зичимо:
Хай квіти любові встеляють дорогу,
Якою ідеш Ти у вирій буття.
Хай щастя, здоров’я й удача щоднини
Всміхаються кожній хвилині життя!
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог Тебе в опіці мав,
І ангел Твій охоронитель
З плеча Твого щоб не злітав!

З любов’ю бабуся Галя та дідусь Микола,
с. Калинівка.

Друзі.

26 травня - прекрасної весняної
пори - відзначатиме свій День народження
КОВАЛЬЧУК Віталій
Олександрович.
Тож з такої нагоди шлемо йому найсердечніші побажання: наш милий і
любий, найкращий у світі вітаємо Тебе
з 20-річчям. Бажаємо щастя, даруємо
квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло,
щоб завжди здоров’я у Тебе було, щоб смутку не знав
- ми просимо в долі, добра Тобі й радості, рідний, доволі.
Хай доля Твоя процвітає,
Хай щастя сміється Тобі,
І все, що найкраще є в світі,
Хай буде в Твоєму житті!

З любов’ю мама та сестра Діана.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на
житловий будинок у с. Небилиця по вул. 1 Травня, видане на підставі рішення виконкому Макарівської районної
ради №102 від 26 червня 1990 року на ім’я ОСАДЧЕНКА
Миколи Андрійовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення тракториста-машиніста серії АК
№172510, видане 16 січня 1998 року Інспекцією держтехнагляду в Макарівському районі на ім’я ГРИЩЕНКА Євгенія
Володимировича з Фасової, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення тракториста-машиніста серії АК
№172672, видане 10 лютого 1999 року Інспекцією держтехнагляду в Макарівському районі на ім’я ЛІСНІЧЕНКА Віталія
Петровича із села Красногірка, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право на спадщину за законом
серії ВСТ №317250, видане 15 квітня 2006 року за №1-1468
Макарівською районною державною нотаріальною конторою
(держ. нотаріус Плеско Н.О.) на 1/2 частки майна - будинку,
який знаходиться в смт Макарів по вулиці Толстого, 20 на ім’я
БАБИЧА Михайла Васильовича, 1989 р. народження,
вважати недійсним.

- Приватизація, переоформлення прав на
землю, присвоєння кадастрових номерів;
- Експертна оцінка майна:
будинки, квартири, земельні ділянки,
майнові комплекси, автомобілі;
- Землевпорядні та геодезичні роботи:
визначення меж на місцевості, тощо;
- Консультація з питань нерухомості.
СМТ. МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23/7
(ПАНСЬКИЙ ПАРК, БІЛЯ БТІ)

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

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
В районному будинку культури
по вулиці Фрунзе, 27 працює громадська приймальня партії “ВО
“Батьківщина” з питань землеустрою та соціального захисту.
Звертайтеся з 9 до 18 години,
окрім суботи та неділі.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
У МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ
О Г О Л О Ш У Є

К О Н К У Р С

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
Н А П Е Р І О Д Д Е К Р Е Т Н О Ї В І Д П УС Т К И

начальника відділу доходів,
видатків бюджетів та
міжбюджетних відносин

Вимоги до конкурсантів:
- громадянство України;
- повна вища фінансово - економічна освіта;
- володіння персональним комп’ютером в обсязі
користувача програмного забезпечення.
Кандидати подають такі документи:
- заяву на участь у конкурсі;
- форму П2 ДС;
- копію паспорта;
- копію диплома;
- декларацію про доходи за минулий рік.

ЗА ДОВІДКАМИ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ. 6-00-85.
МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

В И К РА Л И « С У З У К І » ,
МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ…

Якщо в Осиковому крадію довелося зламати замок,
щоб викрасти моторолера «Сузукі» в громадянина К.,
то в Новосілках злодію не потрібні були зусилля, щоб
17 травня спокійно забрати з подвір’я автомобільний
причіп та тент на нього.
Цього ж дня і в цьому ж селі у громадянина Д. з підсобного приміщення зникла мініелектростанція.
А 18 травня у Макарові по вулиці Франка з подвір’я
громадянина О. пропав моторолер «Хонда».

РОЗКРИТО ЗЛОЧИН

15 травня розкрито злочин, скоєний в грудні минулого року в Борівці по вулиці Закарпатська громадянином М. Він вдався до розбещення неповнолітньої 1997
року народження. Цей злочин розкрито. Аналогічний
злочин стався також у цьому ж селі і цього ж дня розкритий. Скоєний він до іншої неповнолітньої 2000 року
народження.
Леся ОБОРСЬКА,
інспектор по РА та ГФ Макарівського РВ ГУ
МВС України в Київській області,
молодший лейтенант міліції.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА ЗІ СКЛАДУ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ,
ПЛИТИ, МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ,
ПИЛОСОСИ, ПЛАЗМОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ ТА ІН.

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

КОНДИЦІОНЕРИ:
Д О С ТА В К А , М О Н ТА Ж ,

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

Р Е М О Н Т П РА Л Ь Н И Х М А Ш И Н .

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Те л е ф о н и : 6 - 0 3 - 3 4 ; 8 - 0 9 7 - 4 3 5 - 2 4 - 6 3 .

ТОВ “ПЕТРОЛЕУМ ТРЕЙД-К” (АЗС №49), яке
розташоване в селі Фасівочка по вулиці Кірова, 51-В
повідомляє про намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря.
На території АЗС - 4 джерела, що викидають в атмосферне повітря ЗР. Санітарно-захисна зона витримана. Вклад підприємства в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує значень
гранично допустимих концентрацій ЗР.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт.
Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

О Б С Л У ГО В У В А Н Н Я .
ТЕЛЕФОН

8-097-929-00-01.

ТОВ “ОПТІМА-ОІЛ” (АЗС №13), яке розташоване в селі Березівка по вулиці Житомирська, 25 повідомляє про намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря.
На території АЗС - 4 джерела, що викидають в атмосферне повітря ЗР. Санітарно-захисна зона витримана. Вклад підприємства в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує значень
гранично допустимих концентрацій ЗР.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт.
Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.
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ДО УВАГИ
Ж И Т Е Л І В РА Й О Н У !
27 травня у село Бишів прибувають чудотворні ікони „Миколая Чудотворця” та
„Чорнобильський Спас” з міста Чорнобиль. Ікони будуть знаходитися в храмі Покрови Богородиці до першого червня ц. р.
Запрошуємо жителів району приклонитися до святинь.
Настоятель Свято-Покровського храму,
священик Петро Подунайчук.
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЛІВ. ТЕЛЕФОНИ:
8-095-721-32-30; 8-097-272-42-00.

ТОВ “ВКФ СПАЙК” ПРОПОНУЄ

Ц Е Г Л У

червону керамічну М-100.
М О Ж Л И В А Д О С ТА В К А .

Адреса: м. Бершадь, вул. Пархоменка, 22.

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

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067173-92-92, 8-097-742-20-80.

ВІКНА, ДВЕРІ металопластикові з
п’ятикамерного профілю «TROCAL»
(Німеччина) та БРОНЬОВАНІ двері.
м. Житомир. З Н И Ж К И - 2 5 % .
ТЕЛ.: 8-067-337-18-77, 8-063-397-10-87.

ТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ:

в асортименті, різної форми від виробника.
(Є в наявності).

ДОСТАВКА. МОНТАЖ.
ДЕМОНТАЖ.
ТЕЛЕФОНИ: 8-066-44060-65, 8-097-355-42-02.
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КОР "МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА"

НАДАЄ ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ ДЛЯ
НАСЕЛЕННЯ ТА ПІДПРИЄМСТВ РАЙОНУ.
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ.: 5-27-86; 5-24-65.

ПРОДАЄМО автомобіль ГАЗ-2411,
1991 року випуску, стан - задовільний,
бензин, газ-пропан. Ціна - 10 тис. грн.
Торг. Те л е ф о н 8 - 0 5 0 - 3 3 2 - 3 5 - 1 7 .
Представництво видавництва «Ранок» пропонує широкий асортимент інтелектуальних ігор, розвиваючої та навчальної літератури, наочності для дитячих садків, початкової та старшої школи, посібників для вчителів та батьків...
Є можливість замовлень за каталогом. Чекаємо на вас у
будні з 8.00 до 20.00, у суботу - з 8.00 до 18.00 за адресою:
смт Макарів, вул. Фрунзе, 29 (приміщення міні-маркету
«Здвиж»). Тел. :8-066-291-97-61, 8-093-803-48-13.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ частину будинку в Макарові по вулиці
Леніна, 57, кв. 1. Телефони: 8-066-604-00-68;
8-066-225-07-07.
ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру (64,8 кв. м, індивідуальне опалення, усі зручності) на першому поверсі нового п’ятиповерхового будинку в
селі Бишів. Телефон - 8-050-334-33-93.
ПРОДАЮ (б/у) дерев’яні вікна та двері, поліетиленові та металеві бочки різних ємностей, а
також ємність з краном на 1000 кубів. Макарів.
Телефон - 5-17-28.
ПРОДАЮ трактор МТЗ-80 у робочому стані.
Довідки за телефоном +3 8-096-179-43-25.
ПРОДАЮ дитячі багатофункціональні ходунки німецької фірми “Geoby”. Макарів,
вул. Проектна. Телефони: 8-067-716-54-15,
8-044-227-60-57.

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

11

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
броньовані двері, захисні ролети, автоматичні ворота, москітні сітки, жалюзі.
Використовуємо високоякісні екологічно чисті профілі українського
та німецького виробництва.
ТЕЛ.: 8-067-409-48-99, 8-063-79999-69.

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

МАГАЗИН “МЕБЛІ” ПРОПОНУЄ: нову колекцію м’яких та корпусних меблів, кухонь, віталень, комодів, столів та стільців,
спалень, дитячих кімнат, комп’ютерних та
журнальних столиків, а також більше 40
видів ортопедичних матраців за стандартними та індивідуальними розмірами.
Адреса магазину: смт. Макарів, вул. Леніна, 63-Б.
Те л е ф о н 8 - 0 6 3 - 7 5 7 - 5 8 - 2 7 .

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
«ALUPLAST», «TROCAL» (М. ЖИТОМИР) —
ЗАВОДСЬКЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРОФЕСІЙНИЙ
МОНТАЖ; ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ, ПЛАСТИКОВІ
ВІДКОСИ (ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ).
ТЕЛЕФОН 8-097-208-90-83.

ТОВ “БЮРО ЗЕМПРОЕКТ”

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

З Е М Л Е В П О Р Я Д Н І Т А Т О П О Г РАФ О - Г Е О Д Е З И Ч Н І Р О Б О Т И .
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ - ВІД 2000 ГРИВЕНЬ.

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

•
•

ВІДДІЛ “СВІТ РУКОДІЛЛЯ”

ПРОПОНУЄ

ОФОРМЛЕННЯ В

Р А М К И

К А Р Т И Н , І К О Н , Ф О Т О Г РАФ І Й ,
В И Ш И В О К , Д З Е Р К А Л ТА І Н .

вибір матеріалу для рамок
* широкий
(дерево, пластик);
скло без відблиску;
* паспарту
кольорів та відтінків;
* дзеркала різних
в рамках;
* фоторамки стандартних розмірів;
* рамки для вишивок.
*МАКАРІВ. УНІВЕРМАГ (2 ПОВЕРХ).
ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.

ТОВ «АРБАТЛЕНД»

ДЕРЖАВНІ АКТИ НА ЗЕМЛЮ (НОВОГО ЗРАЗКА) від 1500.00 грн. (всі види землевпорядних робіт);
ВИНОС МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРУ - від
100.00 грн. за точку. (повний комплекс геодезичних
робіт)
смт. Макарів, вул. Фрунзе, 69-а.
Телефони: 8-044-227-23-25, 8-050-458-44-20,
8-050-458-50-50.
www.arbatland.kiev.ua
(Ліцензія серії АВ №368742 від 27.09.2007 р.).

САЛОН ГАРДИН
ПРОВОДИТЬ

АКЦІЮ

СЕЗОННІ ЗНИЖКИ
НА ТКАНИНИ
ЗАВІТАЙТЕ ЗА АДРЕСОЮ: СМТ МАКАРІВ,

- 10%

ВУЛ. ФРУНЗЕ, 42 (УНІВЕРМАГ, 2 ПОВЕРХ).

ЗІПСОВАНИЙ акт про передачу житлового будинку, який
знаходиться в селі Борівка по вулиці Закарпатська, 18,
виданий Макарівським бюро технічної інвентаризації 28
лютого 1997 року на ім’я КИРИЄНКО Галини Адамівни,
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНІ номерні знаки на трактори: ХТЗ - 150 К - 13828 КА (свідоцтво серії АК №584417); МТЗ - 80 - 3948 КВ (свідоцтво серії АА
№235419); МТЗ - 80 - 3917 КВ (свідоцтво серії АА №235420), видані Інспекцією Держтехнагляду в Макарівському районі на ТОВ
“Добробут” село Чорногородка, вважати недійсними.
ЗАГУБЛЕНІ свідоцтва реєстрації тракторів: серії АК 373378
(МТЗ-82.1, заводський № 08070236, № двигуна 533188); серії АК
373379 (ХТЗ-150 К, заводський № 584318, № двигуна 20095764);
серії АК 373380 (ХТЗ-150 К, заводський № 584417, № двигуна 20096272); серії АА 235417 (ЮМЗ-6, заводський № 656866,
№ двигуна 0П0145); серії АА 235419 (МТЗ-80, заводський №
255586, № двигуна 115815); серії АА 235420 (МТЗ-80, заводський № 619216, № двигуна 419566); серії А А 235421 (МТЗ-80,
заводський № 749273, № двигуна 754977); серії АА 235422 (МТЗ80, заводський № 617470, № двигуна 416436); серії АА 235423
(МТЗ-80, заводський № 912221, № двигуна 126720); серія АА
235424 (ПЕА-1.0, заводський № 13433, № двигуна 5М4234); серія АА 235428 (ЮМЗ, заводський № 504546, № двигуна б/н), видані Інспекцією Держтехнагляду в Макарівському районі на ТОВ
“Добробут” село Чорногородка, вважати недійсними.

Адміністрація та трудовий колектив Макарівської ЗОШ №1 висловлюють глибокі співчуття працівнику школи Титаренко Наталії
Олександрівні з приводу тяжкої втрати - смерті матері.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

Багато очікувало, що цей
фільм, який вийшов у прокат,
викличе невдоволення Ватікану, що назвав "Код да Вінчі" навмисною спробою дискредитації Католицької церкви.
Але цього разу Ватікан віддав перевагу більш м’якому
підходу.
Італійська
газета
L’Osservatore Romano, що висвітлює всі суспільні заходи з
участю Папи Римського, обмежилася легкою критикою,
заявивши, що фільм "невисокої якості був врятований лише
участю Тома Хенкса".
В "Ангелах і демонах" Церква
виступає на стороні позитивних
героїв, хоч і розплачується за
попередню уявну жорстокість.
У "Коді да Вінчі" позитивні герої
були, навпаки, поза Церквою...
так що другий роман і фільм невинні порівняно з першими.

ГЛ О Б А Л Ь Н О М У П О Т Е П Л І Н Н Ю
ПРИХОДИТЬ КІНЕЦЬ?

Таку несподівану думку висловив професор Лев Карлін, ректор
Санкт-Петербурзького гідрометеорологічного університету, що є
регіональним освітнім центром Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).
"Ті зміни клімату, які спостерігалися останні сто років, крім
впливу техногенної діяльності людини були зумовлені, за нашим
переконанням, головним чином природною мінливістю. А саме,
"сонячно-земними зв’язками, активністю Сонця та іншими", - заявив петербурзький вчений.
Проаналізувавши ці космогеофізичні чинники, неважко переконатися, що три-чотири роки тому вони пішли на спад, і через
кілька років тенденція потепління клімату зміниться на його поступове похолодання". "Є всі підстави передбачати, що прогнози
подальшого потепління не виправдаються: в найближчі десятиріччя ми вийдемо на ту кліматичну норму, яка була у 70-і роки 20
століття", – завірив ректор Гідрометеорологічного університету в
Петербурзі.

ЦЕ ЦІКАВО

ПРОДАЄТЬСЯ
ЄДИНИЙ
У СВІТІ...
ДЕРЕВ’ЯНИЙ
АВТОМОБІЛЬ

Його виставлено на продаж
через aukcion.ua. Початкова
ціна - $50 000. Як базова модель був використаний автомобіль марки ОРEL.
Всі вузли автомобіля набрані з дерев’яних (дуб) брусків
різного перетину (для кожного з них) і в шаховому порядку.
Бруски сполучені між собою за
допомогою клею і шурупів.
Зовнішній вигляд автомобіля являє собою поєднання двох
епох автомобілебудування. Лівий бік - автомобіль 30-х років,
з властивим тому часу дизайном - з висунутою передньою
частиною, великими круглими
фарами, помпезною задньою
частиною. Правий бік відображає сучасні тенденції розвитку
автомобілебудування.

ЗБЛИЗЬКА

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi ви одержите
задоволення вiд самого процесу роботи. Якщо у вас є можливiсть впливати на хiд справ i щось змiнювати на
свiй розсуд, то для цього зараз сприятливий
час. Корисно розширити зв`язки i провести переговори про подальшi перспективи.
Вдома зробiть до п`ятницi генеральне прибирання, розкладiть все по полицях i створiть
почуття комфорту. Це допоможе зберiгати
стан внутрiшньої рiвноваги у всiх важливих
ситуацiях, а цей тиждень буде багатий на
подiї i в дiловому, i особистому життi.
Сприятливi днi: 31; несприятливi: 26.
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РИБИ (20.02-20.03)
Ретельно плануйте свою роботу i не розпочинайте наступну справу, якщо у вас є якiсь невиконанi
"хвости". Особливо, якщо це викликає у вас почуття неспокою. Тиждень
сприятливий для завершення справ i наведення ладу. У вихiдні з`являться новi
плани, тому знайдiть час подбати про свою
зовнiшнiсть, а у вiвторок або суботу зробiть
запланованi покупки. Будьте розсудливi в
особистих стосунках i не дозволяйте собi
експериментiв з почуттями тих, кого ви
любите. Ваше терпiння i мудрiсть будуть
оцiненi гiдно.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 28.

СКАНВОРД
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ДIВА (24.08-23.09)
Зосередьтесь на тому, що
для вас найважливiше i на початку тижня активно просувайте
свої iдеї або проекти. Кінцеві переговори, оформлення угод добре пройдуть у понедiлок i вiвторок. Паралельно
може розвиватися ще якась важлива тема.
На вас чекають несподiванi повороти у
вiдносинах з людьми, від яких залежить
ваше становище. Слiдуйте за сумлiнням,
уникайте очевидних спокус i, де потрiбно,
дотримуйтесь дистанцiї. Якщо у п`ятницю
ви зумiєте вирішити всі проблеми, то у
вихiднi ваш настрiй помiтно покращає.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 25.

Заклад, де подають страви
та напої
Брус на
щоглі судна
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ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi ставте собi
тiльки реальнi i досяжнi цiлi.
Спокiйно вiднесiться до спроб навантажити вас додатковою роботою. Зумiйте поставити оточуючих на мiсце,
але не вiдмовляйтеся вiд того, що вважаєте вигiдним. В особистому життi можливi
несподiванi змiни, якщо ви за роботою
перестали звертати увагу на прохання i
бажання коханої людини. Особливо будьте уважнi у п`ятницю, не ризикуйте тим,
що представляє для вас цiннiсть. У вихiднi
немає обмежень, якщо ви щось задумали.
Знайдуться i бажаючi вам допомогти.
Сприятливi днi: 28, 31; несприятливi:
26.
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ЛЕВ (23.07-23.08)
Внесок друзiв у ваше життя
буде помiтним. Не вiдмовляйтеся
вiд зустрiчей, спiлкування i допомоги, якщо вона вам необхiдна.
На цьому тижнi буде завершена якась
важлива для вас справа і ви зможете досягти внутрiшнього почуття визначеностi.
Це час давати вiдповiдi собi i не iгнорувати
могутнiй стимул до звiльнення вiд всього,
що вас не влаштовує. Романтичнi настрої
можуть наполегливо заявляти про себе, i
якщо це спiвпадає з вашими планами, то
тепер дiйте смiливiше.
Сприятливi днi: 30, 31; несприятливi:
27.
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ЗНАЙОМСТВО
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РАК (22.06-22.07)
Прийшов час оцiнити ваші
зв`язки i рiшуче постояти за свої
права. Iнтуїцiя пiдкаже вам, як
краще діяти. Можливi змiни в особистому i дiловому партнерствi. Серйозна
розмова в середу допоможе вийти на новий
рiвень взаєморозумiння i визначитися з планами на майбутнє. Навряд чи ви знайдете
бiльш вiдповiдний час, щоб позбавитися
непотрiбних зв`язкiв i вiдносин. Найголовнiше
- визначитися з прiоритетами i помiчниками,
на яких можна розраховувати.
Сприятливi днi: 30; несприятливi: немає.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Настав переломний момент, i
доведеться однi справи доводити
до кiнця i одночасно вести переговори про те, що вас цiкавить
у перспективi. Намагайтеся бути переконливими i бiльше уваги придiляйте
деталям, якщо хочете реалiзувати свої
плани. В п`ятницю обережнiсть не перешкодить тим, хто народився 5 - 7 грудня.
Будьте уважними, коли подорожуєте i
не конфлiктуйте з начальством. У суботу
з`явиться можливiсть розпочати писати
якусь частину своєї iсторiї. Тому наперед
розплануйте свої дiї на найближчий час.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 25.

Завдяки новим технологіям вдалося відтворити вигляд людини, яка жила 35 тисяч років тому на території сучасної Румунії.
Вразив громадськість незвичайною скульптурою з глини британський судмедексперт Річард Нів. На прохання співробітників
каналу ВВС він відтворив за фрагментами черепа і щелепної кістки зовнішній вигляд доісторичного жителя європейського континенту. Останки, знайдені в Румунії в одній з печер Карпатських гір
у 2002 році, належать людині, що жила на цій території більш як
35 000 років тому. Це найбільш рання з відомих антропологічних
знахідок в Європі.
Антрополог Еліс Робертс з Брістольського університету заявила: "Ця людина не схожа ні на європейця, ні на азіата чи "класичного" негроїда. У його особі змішалися риси всіх цих рас. Але це
доводить тісний зв’язок між першими європейськими поселенцями та їх безпосередніми африканськими предками".
Приблизно, цей вид походить від змішування неандертальців,
які раніше прийшли з Африки, і "сучасніших" кроманьйонців, які
деякий час мирно співіснували на одній території.
Примітно, що давні європейці не були примітивними. Живучи
в хатинах і печерах, вони використовували кам’яні інструменти і
списи, зроблені з рогів, розфарбовували стіни і навіть створювали
прикраси з черепашок.

'

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ви знаходитесь у найкращiй
формi i можете насолоджуватися
участю в життi колективiв, з якими
пов`язанi ваша дiяльнiсть, iнтереси
i захоплення. Попереду у вас сприятливий
мiсяць, який принесе багато змiн i нових
можливостей. Але до суботи спробуйте завершити вже розпочатi справи або окремi їх
етапи. Збирайте потрiбну iнформацiю, заводьте кориснi знайомства, виконуйте взятi
зобов`язання. Зараз важливо укрiпити свої
позицiї i заручитися пiдтримкою на майбутнє. У вихiднi можете розпочинати все, що
вважаєте за потрiбне.
Сприятливi днi: 27, 30; несприятливi:
25.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Обов`язково знайдіть способи
зняти стрес, iнакше навантаження
на роботi i пристрастi в особистих
вiдносинах можуть вибити вас з колiї.
Цей тиждень буде пiдсумковим для важливої вам теми, але одночасно готуйте умови
для переходу на новий рiвень у справах або
вiдносинах. Зробiть паузу, щоб розiбратися
в тому, чого насправдi хочете i оцiнiть свої
можливостi. В п`ятницю ви можете опинитися перед складним вибором. Не порушуйте
зобов`язань i не пiддавайтеся лестощам, але
не втрачайте можливості отримати користь iз
кризової ситуацiї.
Сприятливi днi: 31; несприятливi: 29.

В ОЦІНЦІ "АНГЕЛІВ І
ДЕМОНІВ" ВАТІКАН
ВІДДАВ ПЕРЕВАГУ
М’ЯКОМУ ПІДХОДУ

ПЕРШИЙ ЄВРОПЕЄЦЬ БУВ НЕГРОМ!
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ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Мiж вашими бажаннями i їх
реалiзацiєю ймовірні вагання,
що, набуваючи нового досвiду,
вам з чимось доведеться розлучитися. Цей тиждень один з ключових у
роцi, коли потрiбно зробити вибiр - з ким
i в якому напрямi рухатися далi. Тенденцiї
сприятливi, i ви впораєтеся з будь-якими
проблемами i навантаженнями. Нове
партнерство або змiни у вiдносинах, що
вже склалися, наповнять вас натхненням i
енергiєю. Продовжуйте придiляти належну увагу матерiальним питанням, оскiльки
саме це дає вам можливiсть впевнено дивитися в майбутнє.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 31.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Якщо ви закоханi або чимось
серйозно захопленi, то на цьому
тижнi вашi почуття пiддадуться випробуванням. Венера конфлiктує
з Марсом, i це може породити пристрасний любовний роман, від якого отримаєте
тільки розчарування. Тому довiртеся своїй
природнiй схильностi ретельно зважувати
наслiдки вчинкiв. Звернiть увагу на своє
здоров`я. Зараз уразливi нирки i вiрогiднi
iнфекцiйнi захворювання. Не перенавантажуйте себе спортивними тренуваннями,
але бiльше часу придiлiть правильному,
збалансованому харчуванню.
Сприятливi днi: 29, 30; несприятливi:
31.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Можете лiдирувати, змагатися
з оточуючими, активно просувати свої проекти, i все це принесе
вам справжнє задоволення. Але
остерiгайтеся критикувати своїх дiлових i
особистих партнерiв у середу, iнакше не
уникнете серйозних зiткнень. Займiться
практичними справами, зробiть у будинку
перетворення, створiть комфортну обстановку. До молодика у суботу нiчого нового
не розпочинайте. Якщо з`явиться стимул
зайнятися своєю фiгурою i зовнiшнiстю, то
вiдразу i приступайте, iнакше незабаром на
це у вас залишиться значно менше часу.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 26.
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