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ПРЕЗИДЕНТ ВІКТОР ЮЩЕНКО ВІДВІДАВ
УРОЧИСТИЙ ВЕЧІР З НАГОДИ 130-РІЧЧЯ ВІД
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ

Президент відвідав урочистий
вечір з нагоди 130-річчя від дня народження Симона Петлюри, що відбувся в Національному драматичному
театрі імені Івана Франка.
«Сьогодні вшановуємо пам’ять
великого українця - Симона Васильовича Петлюри. Постать, безумовно,
знакова; постать, що посідає особливе місце в нашій українській історії.
Людина, яка стала одним із символів
українського державотворення ХХ
століття», - сказав Президент.
Він нагадав біографію Симона
Петлюри, який ще до Першої світової
війни був відомий як публіцист і літературний критик, активний діяч Революційної української партії і поборник
української національної ідеї. «У великій хвилі Української революції він
виростає в провідного політичного і
державного лідера. Як член Української Центральної Ради, генеральний секретар військових справ УНР
Петлюра відіграв вирішальну роль у
створенні української національної
армії. Саме він наприкінці 1917 року
сформував Гайдамацький кіш Слобідської України, разом з яким виступив проти більшовицької агресії. Як
ніхто інший він розумів: «В боротьбі
виростає сила, розвивається свідомість, набирає животворної енергії
національна воля, боротьба ставить
на порядок денний питання про організацію національних сил, про сталеві, міцні форми цієї організації», - нагадав Віктор Ющенко.
Саме Симону Петлюрі, за словами Президента, довелося очолити
Українську республіку й одночасно
її військо у найкритичніший для молодої держави час. «В умовах одночасної війни з більшовиками і денікінцями Симон Петлюра взяв на себе
історичну відповідальність за долю
Батьківщини й зробив усе, щоб відстояти українську незалежність», сказав він.

Згодом Симон Петлюра очолив
Державний центр УНР в екзилі й до
останнього дня продовжував боротися за свободу України. «Петлюра,
як ніхто інший, був небезпечний для
комуністичної імперії. 25 травня 1926
року постріли більшовицького агента
обірвали його життя», - нагадав Віктор Ющенко.
У своєму виступі Президент
спростував стереотипи, які були
сформовані щодо українського лідера і глибоко вкорінені у суспільну думку. «Чи не тому ім’я Петлюри й досі
належно не вшановано в державі, за
яку він віддав життя?» - поставив риторичне запитання Президент.
Він висловив переконання, що
тепер «час жити своїм розумом. Час
стати самими собою й навчитися поважати себе і свою власну історію,
пам’ятати своїх власних героїв. Час
поглянути на нашу історію рідним,
чистим поглядом. Час оцінювати її з
українських, а не нав’язаних ззовні
позицій».
«З далі нинішнього часу бачимо,
що Симон Петлюра був найбільш
сильним, стійким та реально мислячим із лідерів Української революції»,
- зазначив Віктор Ющенко. На його
переконання, головною причиною
поразки була відсутність справжньої
єдності національних політичних сил
та їхніх лідерів у двадцяті роки ХХ
століття, коли особисті амбіції брали
гору над державними і загальнонаціональними інтересами.
Проте, констатував Президент,
Симон Петлюра переміг: проголошення незалежності України в 1991
році - це його найбільша й остаточна перемога. «У цьому сенсі він наш
сучасник, наш однодумець і наш соратник. Нам і сьогодні потрібні його
дух, відданість українській меті,
твердість, цілеспрямованість, його
досвід і мудра порада», - сказав Віктор Ющенко.

:::

Він закликав відверто визнати якщо не об’єднаємося нині, не наведемо лад в країні, то загроза національній державності може стати цілком
реальною. «Україна - це нація. Україна
- це держава. Україна дасть собі раду.
І сама обере той шлях і той спосіб, як
захистити свою безпеку і незалежність
і як вибудувати рівні відносини навіть з
набагато більшими партнерами», - наголосив Президент.
Він також закликав усім загрозам
і викликам протиставити нашу національну єдність, усвідомлення державності як найвищої цінності, яка гарантує Україні стабільність, прогрес і
достойне місце в європейській сім’ї
народів.
«Як Президент України роблю і
робитиму все для консолідації української нації, української політичної
еліти. Важливою і необхідною складовою цього процесу вважаю відновлення нашої історичної пам’яті. Цю
роботу будемо продовжувати, який
би спротив вона не викликала в українофобів усередині країни та поза її
межами», - заявив Віктор Ющенко.
На його переконання, тільки тоді,
коли такі постаті, як Симон Петлюра,
будуть належно оцінені та пошановані, українське суспільство остаточно
вилікується від постімперських болячок та почне по-справжньому поважати себе.
«Я прошу українську інтелігенцію,
науковців, журналістів, представників влади робити все можливе, щоб
повернути Україні її великі імена», сказав Віктор Ющенко.
Президент звернувся до присутніх із закликом бути гідними своїх
славетних попередників, шанувати
їхні великі справи і побажав непохитної віри у майбутнє Соборної Української Держави.
(Розповідь про Симона Петлюру - знакову постать в українській
історії читайте на 7 стор.).

ОФІЦІЙНО ::: ОФІЦІЙНО

29 травня перший заступник голови райдержадміністрації С.Грамушняк провів засідання постійної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки. Було розглянуте
питання запобігання загибелі людей на водоймах району
в літній період.
3 червня в Копилівський обласний притулок завітали виконуюча обов’язки начальника служби у справах дітей Київської облдержадміністрації А.Шаповал,
заступник голови районної ради Г.Невмержицький.
Під час святкування Міжнародного дня захисту дітей
з ініціативи служби відбувся урочистий концерт за
участю вихованців Вишгородського Центру дитячої
та юнацької творчості „Дивосвіт” та самих вихованців притулку. Після концерту були вручені подарунки кожній дитині, відбулася презентація святкового
торту та запуск повітряних кульок із загаданими бажаннями дітей.
3 червня голова райдержадміністрації В.Горбик провів прийом громадян. Мешканці району зверталися з питань землекористування, виготовлення Державних актів
на право власності на земельні ділянки, виплати заробітної плати, ремонту житла багатодітної родини.
3 червня голова райдержадміністрації В.Горбик провів нараду з керівниками підприємств району з приводу
їхньої діяльності в умовах економічної ситуації, яка склалася, та вироблення антикризової стратегії подальшого
розвитку підприємств.
Також Володимир Миколайович провів зустріч з Ге-

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Макарівської районної ради
Від 09.06.09
№09

ПРО СКЛИКАННЯ СІМНАДЦЯТОЇ
СЕСІЇ МАКАРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ V СКЛИКАННЯ

Відповідно до п. 9 статті 46 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні":
1. Скликати сімнадцяту сесію районної ради п’ятого
скликання 26 червня 2009 року в смт Макарів.
2. Засідання провести 26 червня 2009 р. о 10-й годині
за адресою: вул. Фрунзе, 32 (приміщення кінотеатру).
На розгляд засідання сімнадцятої сесії районної ради
передбачається винести питання:
Про підсумки соціально-економічного і культурного
розвитку району за І квартал 2009 року.
Про затвердження звіту про виконання районного
бюджету Макарівського району за І квартал 2009 року.
Про внесення змін до рішення Макарівської районної
ради від 13.01.2009 року №328-15-V „Про затвердження
районного бюджету Макарівського району на 2009 рік".
М.Д.ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова ради.

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).

:::: ОФІЦІЙНО :::

неральним директором ТОВ „Аеротехніка” В. Богуславським, у ході якої були обговорені питання надання дозволу на розширення підприємства, збільшення
робочих місць, перспектив наповнення районного
бюджету та подальшого розвитку і розширення шляхів
співпраці керівництва підприємства з органами виконавчої влади.
З червня керуюча справами районної ради
Л.Забела разом з начальником фінансовогосподарського відділу Н.Альошиною та головним
спеціалістом О.Цимбалюк відвідали Яблунівську
сільську раду з метою надання методичної допомоги.
4 червня заступник голови райдержадміністрації
О.Майстренко провів робочу зустріч з Лишнянським
сільським головою А.Шевчуком та Соснівським сільським головою А.Корнєйчиком з приводу вирішення
питань соціальної підтримки та житлових проблем дітей, які повертаються з профтехучилищ на постійні
місця проживання (за результатами перевірок, здійснених працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації та районного Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді 02.06.2009).
5 червня заступник голови районної ради Г. Невмержицький та заступник голови райдержадміністрації П.Левковський провели робочу зустріч з Макарівським селищним головою Г.Здольником з питань
покращення роботи селищної ради.

5 червня заступник голови райдержадміністрації
П.Левковський відвідав TOB „МакарОВО" (переробка
яєць на порошок) та ЗАТ „РУУККІ Україна" (реалізація
покрівельних матеріалів). Ознайомився з діяльністю підприємств та перспективами їх розвитку.
9 червня голова районної ради М.Вараницький
провів робочу зустріч з начальником районного ВУЖКГ
А.Соломенком стосовно покращення роботи даного підприємства.
9 червня заступник голови райдержадміністрації П.Левковський провів нараду з питань благоустрою Макарова, розрахунків за надані житловокомунальні послуги та упорядкування об’єктів
благоустрою за участю начальника відділу містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації В.Карпця, начальника відділу
житлово-комунального господарства райдержадміністрації О.Підоріної, Макарівського селищного
голови Г.Здольника, начальника районного виробничого управління житлово-комунального господарства А.Соломенка.
9 червня заступник голови райдержадміністрації
П.Левковський провів робочу зустріч з Бишівським
сільським головою А.Таранчуком та одним з інвесторів щодо реконструкції дитячого садка і проведення
благоустрою села, зокрема, вивезення сміття від багатоквартирних будинків та забезпечення мешканців
водою.
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Юлія ТИМОШЕНКО:
„ЩОБ ОБ’ЄДНАТИ КРАЇНУ,
ТРЕБА БУЛО ЗАКОПАТИ
ГЛИБОКО В ЗЕМЛЮ ВСІ
ПРИВАТНІ ОБРАЗИ”
Мова не йшла ані про продовження повноважень парламенту, ані про обрання
Президента в Раді
Із заяви Прем’єр-Міністра
України Юлії Тимошенко стосовно політичної ситуації
Я думаю, більшість людей
пам’ятає, як ще 20 жовтня минулого року, на самому початку
світової фінансово-економічної
кризи, я звернулася до нації і
сказала такі слова: ”Цілі країни
– успішні, заможні і багаті опинилися на межі банкрутства та
розорення, гіганти світової промисловості і банківської сфери
за одну мить перетворюються
на жебраків та злиднів. Страшна
хвиля кризи не розрізняє ані кордонів, ані націй. Дев’ятим валом
котиться вона по світу. І ніхто не
знає, коли і як її зупинять”. І тоді
ж я сказала, що в усіх країнах для
протидій цій кризі об’єднуються
всі політичні еліти, влада та опозиція, парламенти, президенти
та уряди. Саме тоді я закликала
негайно забути про всі політичні
суперечки, про передвиборчі баталії, про парламентські та президентські вибори та створити у
Верховній Раді об’єднання всіх
без винятку фракцій для протидії
кризі. Всі чотири політичні сили –
Партія регіонів, Блок Володимира Литвина, БЮТ, більша частина
„Нашої України-Народної Самооборони” погодилися були, що заради людей, заради країни треба
об’єднатися. Саме всі разом, а не
як каже чорна пропаганда: „Поділити країну на двох”.
І саме з того моменту я почала працювати на об‘єднання, крок
за кроком, день за днем, єднаючи
всіх, консолідуючи для національного примирення. Переговори
йшли надзвичайно важко, але –
все ж таки йшли! На жаль, Віктор
Янукович поставив на них крапку.
У Верховній Раді більше аніж
півроку лежить без прийняття антикризова програма країни. “Припадають пилом” понад 300 урядових законопроектів, які якраз і є
антикризовими. Їх прийняття, з одного боку, заблоковано Президентом Віктором Ющенком, а з іншого
– Віктором Януковичем. Борються
за владу. А без цих законів, без
швидкої допомоги всієї політичної
об’єднаної команди країна сьогодні захлинається в кризі.
Для протидії економічній кризі спочатку треба припинити політичну кризу. А головна причина
політичної кризи – це зміни до
Конституції 2004 року, проти яких
я радикально виступала, яким заперечувала і за які не голосувала.
Ці зміни зруйнували всю систему
влади в Україні, зробили державу некерованою, слабкою, напівзруйнованою, нездатною протистояти кризі. Сьогодні в країні,
за чинною Конституцією, ніхто ні
за що не відповідає, вона створює кілька антагоністичних і взаємовиключних центрів ухвалення
рішень, вона руйнує управління
державою, несе хаос, анархію та
повну відсутність будь-якої відповідальності…
Зміни до Конституції треба
ухвалити негайно. Бо чинна Конституція – це елемент нищення
держави та її суверенітету. Жити
за такою Конституцією і надалі
– неприпустимо. Нам треба чітко розмежувати повноваження
та відповідальність Президента,
Прем’єр-міністра,
парламенту.
Нам необхідно створити з „нуля”
незалежну судову владу. Саме для

цього, разом з переговорами про
об’єднання, ми напрацьовували,
важко напрацьовували, проект
змін до Конституції, який мав, після
остаточного опрацювання, всенародного обговорення та публічного ухвалення пройти всі процедури
Верховної Ради і бути прийнятим.
Ми мали подарувати країні європейський державний устрій. Зараз
все зупинили.
***
І ще про одне. Я хочу остаточно поставити крапку в дискусії
стосовно найбільш резонансних
тем переговорів щодо внесення змін до Конституції. Мова не
йшла ані про продовження повноважень парламенту, ані про
обрання Президента у парламенті, ані про будь-які заходи щодо
обмежень свободи слова. Проти
подібних змін категорично і відразу виступила наша політична
сила, а так само і Блок Литвина,
і Блок ”Наша Україна - Народна
Самооборона”. Про це я публічно заявила на передачі „Свобода
слова” ще 19 грудня 2008 року,
коли перший раз був зруйнований переговорний процес. Тоді
мені одна із журналісток задала
запитання: „Чому зруйнувалися
переговори?”. Я чітко відповіла, що отримала умови, за яких
президента треба обирати у парламенті, а повноваження у нього
лишаються такі, як і сьогодні. Ще
тоді я повідомила: „Такі умови неприйнятні. Ми не можемо на них
погодитися”. І тому я залишаюся
на таких позиціях і зараз.
І хочу підкреслити, що всі ці
розмови були зроблені задля дискредитації переговорного процесу, які і так проходили складно,
дуже важко і тяжко... Щоб довести
до логічного завершення ці переговори, щоб об’єднати країну, треба було навіки закопати глибоко
в землю всі приватні образи, всі
амбіції та особисті владні апетити.
Наша політична сила була готова на такі жертви... Криза змінила
все, змінила світ, на кордоні спільний смертельний ворог – криза. І з
точки зору відповідальності перед
історією, перед майбутніми поколіннями ми зобов’язані кризу перемогти. Ми повинні діяти разом. Це
було єдиним можливим виходом...
Я і сьогодні ані на мить не шкодую про те, що така спроба була
зроблена. Це вірний і праведний
шлях. Я від цього не відступлюся
і буду робити все від мене залежне
для того, щоб з’єднати, скріпити,
консолідувати країну.
***
Що робити у такій ситуації, як
рухатися далі? Я ніколи не опущу
рук, не припиню боротьбу з кризою. Сьогодні я з цією кризою самна-сам, віч-на-віч, один-на-один.
А від усіх інших - безвідповідальність та свідома протидія моїй роботі. Але навіть це не завадить нам
перемагати. Я не припиню спроб
об‘єднання країни, всіх політичних
сил ані на мить, незважаючи на
будь-які особисті втрати, рейтинги
та жертви. І в цьому я бачу єдиний
шанс захисту людей. Говорять, що
коли ти прийшов у політику, забудь
про стать, забудь, що ти жінка, тут
– всі рівні. Але якщо чоловікам не
вистачає мужності, відповідальності, не вистачає гідності і честі,
то мені всього цього вистачить.
Сайт КМУ
(друк зі скороченнями).
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ГОЛОСУЙТЕ
ЗА СОЛОВІЦЬКОГО!

21 червня в Кодрі відбудуться вибори селищного голови. На цю посаду претендують 8 кандидатів. Серед них Сергій Станіславович Соловіцький
Сергій Станіславович народився в 1961 році на Вінниччині. Закінчив Київський політехнічний інститут, за фахом
інженер сільських електромереж. На Макарівщині розпочав трудову діяльність у Тетерівському лісгоспі, потім
працював на Кодрянському склозаводі. Приватний підприємець. У Кодрі проживає вже понад 25 років. Депутат
селищної ради. Кандидатом на посаду селищного голови
його висунула первинна та районна організації «Народна
Партія «Блок Литвина».
Сергій Станіславович щиро вболіває
за місцеву громаду,
добре обізнаний із
проблемами селища, знає як їх вирішити. Про свою громадську позицію заявляв неодноразово, беручи активну участь у справах не
лише громади Кодри, а й району. Як депутат ініціював вирішення місцевою владою найболючіших
проблем односельчан, не відмовляє у благодійній
підтримці. Надає спонсорську допомогу школам,
центральній районній лікарні.
Головне стратегічне завдання програми
С.С.Соловіцького – підвищення життєвого рівня
кодрян, які на собі боляче відчули наслідки сучасної
економічної кризи. І що найважливіше, він планує
реальні шляхи його досягнення. Вважає, що основу доброту забезпечить розвиток економіки селища. І в першу чергу дасть змогу значно наповнити
місцевий бюджет – інвентаризація комунального
майна, розвиток малого та середнього бізнесу. В
програмі кандидата залучити до цього віддаленого
від райцентру селища інвесторів, сприяти створенню нових робочих місць. У планах і чимало соціальних змін, зокрема, ремонт приміщення колишнього
дитячого садка та переобладнання його під адміністративний корпус (перенесення сюди селищної
ради, бібліотеки, місцевого будинку культури),
доукомплектування апаратурою медамбулаторії,
переобладнання звільнених приміщень під житло
для молодих спеціалістів, які вкрай нині необхідні
Кодрі, відновлення роботи музичної школи. Планує
С.С.Соловіцький надати допомогу в організації не-

залежного водопостачання на території організації
співвласників багатоквартирних будинків, вирішити
приналежність довгобуду - будинку культури, провести капітальний ремонт доріг, де у першу чергу
відновити дорогу на Кодру - Торф, щоб довозити дітей до школи, забезпечити повне вечірнє освітлення селища.
Серед задумів – відродження спортивної Кодрянщини: реконструкція стадіону на 1000 глядацьких місць.
Кандидат на посаду селищного голови вважає
за необхідне опікуватися молоддю. Уже першим
кроком буде започаткування сільської премії за
особливі досягнення молоді в галузі освіти.
Кодра – мальовниче селище з багатою природою. Зберегти і примножити його красу теж є
в програмі Сергія Станіславовича. Серед задумів розвиток зеленого туризму, що, на його переконання, вагомо поповнить місцевий бюджет і
дасть заробіток кодрянцям.
С.С.Соловіцький переконаний, що його обрання селищним головою змінить на краще в
економічному та соціально-культурному розвитку його рідне селище, відкриє нові перспективи
для громади.

ШАНОВНІ ОДНОСЕЛЬЦІ! ГОЛОСУЙТЕ ЗА С.С.СОЛОВІЦЬКОГО! ВІДДАВШИ ГОЛОС ЗА НЬОГО, ВИ ЗРОБИТЕ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!

Тетяна КРУПКА,
бухгалтер організації співвласників багатоквартирних будинків, член районної організації «Народна партія “Блок Литвина”.

ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМИ ПРЕСИ

ОЗНАКИ
С ТА Б І Л І З А Ц І Ї
В ЕКОНОМІЦІ

Світовий банк відзначає
ознаки стабілізації в економіці і в банківському секторі України. Про це заявив
керівник
представництва
Світового банку в Україні
Мартін Райзер під час міжнародного круглого столу на
тему: «Глобальна фінансова
криза: уроки для України».
«Криза ще розвивається,
її повернення є можливим,
навіть незважаючи на те,
що ми можемо бачити світло в кінці тунелю. Я думаю,
що незалежно від того, що
спостерігаються
ознаки
стабілізації, необхідно бути
напоготові», — зазначив
представник СБ. За його
словами, Україні необхідно
акцентувати більше уваги на
підвищенні продуктивності
економіки, ніж на зростанні
ВВП. Кажучи про банківську
систему України, М. Райзер
зазначив: у цій сфері також
спостерігаються позитивні
моменти щодо стабілізації
ситуації, «але це ще не кінець процесу». Також представник Світового банку з
огляду на кризу підкреслює необхідність реалізації
процесу структурних змін
в економіці країни. Основні експортно-орієнтовані

галузі України (металургія і
хімія) зазнають серйозних
змін: багато підприємств
унаслідок нинішніх високих
цін на енергоносії не витримують конкуренції з підприємствами інших країн, де
процес виробництва більш
модернізований.

СВОБОДИ
ПРЕСИ
ПОМЕНШАЛО

У рейтингу свободи преси Україна опустилася на 5
сходинок — на 115-те місце. Про це йдеться в новому
звіті правозахисної компанії
Freedom House. На рівень
свободи преси в Україні
впливає політична ситуація в державі, яка політизує
ЗМІ, вважають фахівці цієї
міжнародної
організації.
Україна хоч і опустилася на
п’ять сходинок, однак залишається у категорії «частково вільних».
Традиційно
очолюють
список країни Півночі Європи і Балтії: Ісландія, Фінляндія, Естонія. А до переліку
держав, де ЗМІ відчувають
найбільший тиск, із СНД потрапили Росія (174-те місце) і більшість азійських.
Найгірша ситуація зі свободою преси — у Північній
Кореї.

РА Д А Є В Р О П И
ЧЕКАЄ...

Представник генерального секретаря Ради Європи з координації програм
співробітництва в Україні Axe Петерсон закликає
парламент прийняти ряд
антикорупційних законопроектів, повідомляє радіо
«Свобода». Деякі законопроекти чекають підписання з 2006 року, відзначив
Петерсон. Ці законопроекти було підготовлено для
виконання
зобов’язань,
що впливають на членство
України в Раді Європи.
Тим часом Україна є одним зі світових лідерів за
рівнем корупції. Згідно з
новим звітом міжнародної
правозахисної організації
Транспаренсі
Інтернешнл
«Барометр
і
глобальної
корупції—2009», наша країна одержала оцінку в 4,3
бала (за 5-бальною системою) — це найвищий, тобто
найгірший, бал серед «нових незалежних країн» і всіх
інших держав узагалі. Найближче до України за рівнем корупції Боснія і Герцеговина — 4,2 бала, Хорватія
— 4,1, Камерун, Болгарія і
Румунія — 4 бали. У сусідів
по СНД справи не набагато
кращі: Білорусія — 3,4, Грузія — 3,1, Молдова — 3,5,
Росія — 3,9 бала.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
3
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
НА ДЕНЬ СЕЛА ОСВЯТИЛИ
РЕАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НЕПРИДАТНИХ
НОВОЗБУДОВАНИЙ ХРАМ
ПЕСТИЦИДІВ В УКРАЇНІ,
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Три дні тривали урочистості у Великому Карашині з нагоди уже традиційного свята Дня села.
Він припадає на Святу Трійцю. На перший день у сільському будинку культури зібралася громада
села, з привітальним словом для якої звернувся сільський голова П.С.Волошин.
Громада вшанувала поважних людей села, які внесли і вносять великий вклад у його розвиток. Серед них ветеранів війни і праці – М.Ф.Богдана, П.М.Орлюка, П.І.Богдана, М.М.Мніха,
О.З.Янчук. Подарунки від сільського голови отримали 15 діток, що народилися від Святої Трійці
2008 року до свята 2009.
У рамках Дня села в сільському будинку культури пройшов тематичний вечір, приурочений
Трійці і Дню села за участю поетеси і письменниці Надії Пукас та громадської організації Ліги соціальних працівників України. Звучали вірші та пісні поетеси у її виконанні та учасників художньої
самодіяльності сільського будинку культури.
Ольга ДЕРКАЧ,
заслужений працівник освіти України,
с. В.Карашин.
Третій день Троїцького свята, предстоятелем Української Православної Церкви Блаженнійшим Митрополитом Київським та всієї
України Володимиром у співслужінні єпископа
Переяслав-Хмельницького Олександра, вікарія
Київської митрополії (секретаря Предстоятеля
УПЦ), благочинного Макарівського церковного
округу архімандрита Кирила (Білан), православного духовенства Макарівщини та числених священнослужителів, гостей було звершено чин Великого освячення новоспорудженого сільського
храму на честь Святої Трійці. Храм-красень збудовано зусиллями настоятеля священника Володимира Крикуна, якого в день освячення було
возведено в сан протоієрея, сільського голови
П.С.Волошина та духовної громади села.
Від імені районної влади Предстоятеля привітав заступник голови Макарівської РДА О.М.
Гуменюк. За богослужінням молилися помічник
голови районної ради Д.В. Бондаренко, інші
представники влади та громадськості. Протягом чину освячення та Божественної літургії натхненно співав хор Свято-Михайлівської парафії
Дарницького району міста Київ.
Чудово виконували народні духовні канти представники хору парафії Преподобної Параскеви
Сербської сіл Лишня і Осикове, храму Воздвиження Хреста Господнього села Мостище, настоятелем яких є голова постійної комісії з благодійництва
районної ради ігумен Філарет (Єгоров).
За внесок у розбудову храму церковні заслуги
були відзначені нагородами
Митрополита
Київського
і всієї України Володимира: Євгеній Євгенійович
Тарасенко - орденом Князя Володимира ІІ ступеня,
Петро Степанович Волошин, Леонід Михайлович
Шитов – медаллю Преподобних Антонія і Феодосія
Печерських, Леонід Никонович Ковтонюк, Геннадій
Васильович Лук’янчук, Ніна
Степанівна Шатнюк та інші
віруючі, які брали активну
участь у відродження храму,
грамотами.
Для гостей з різних сіл
Макарівщини та інших регіонів України громада села підготувала святковий обід, де з привітальним словом звернувся
сільський голова. Блаженнійший владика Володимир подякував за радість спільної молитви та
побажав успіхів всім, хто працює у славу Божу на благо розвитку благословенної землі Макарівської - батьківщини святителя Димитрія Ростовського.
Прес-служба Макарівського благочиння УПЦ.

ЯК МІНІМУМ, ВДВІЧІ БІЛЬША, НІЖ
ГОВОРЯТЬ ОФІЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Минулої п’ятниці у Києві в прес-залі
УНІАНу відбулася прес-конференція
на тему «Спростування офіційних даних інвентаризації та бачення шляхів
вирішення проблеми непридатних
пестицидів (НП) в Україні» за участю
президента Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА86», координатора проекту «Зниження
гострих ризиків від непридатних пестицидів в Україні» Ганни ГолубовськоїОнісімової, генерального директора
Національного центру поводження
з небезпечними відходами Андрієм
Любимовим, Міжнародного експерта
(Agruniver Holding Ltd., Hungary) Габором Раскою. На ній обговорювалася
ситуація, що склалася з незареєстрованими та нелегальними звалищами
отрутохімікатів в Україні, питання якісного управління непридатними пестицидами, амністії відповідальних осіб
та власників складів, використання
соціальних технологій.
Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» вважає,
як повідомила Ганна ГолубовськаОнісімова, що кількість непридатних
пестицидів в Україні складає не менше 40 тис. тонн. Влада недооцінює
масштаби проблеми, наражаючи на
небезпеку здоров’я та якість життя
українців. Вартість вирішення питання сягає мільярда гривень, тому що
перезатарювання, транспортування
за межі України та безпечне знищення на спеціалізованих заводах однієї
тонни непридатних пестицидів коштує
близько 20 тисяч гривень. Водночас у
2009 році Кабінет Міністрів України не
виділив жодної копійки на ці операції.
– Ми всі сидимо на бомбі уповільненої дії й будемо наражатися на
загрозу несподіваних отруєнь доти,
доки чітко не сплануємо послідовність
кроків, – зауважила вона. - Для створення реалістичного плану насамперед потрібно знати, скільки, де і чого
знаходиться в Україні, щоб, починаючи з найбільш небезпечних місць, послідовно очистити територію країни
від непридатних пестицидів.
Андрій Любимов розповів, що до
2008 року монополія на знищення пестицидів в Україні належала ТОВ «Елга»
(м. Шостка, Сумська обл.). Проблема
підприємства полягала в малій потужності (1500 т на рік) та невдосконаленій технології. Міністерство природи
поставило завдання – знайти варіанти
збільшення обсягів знищення непридатних пестицидів, на виконання якої

СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО ПОТЕРПАЄ ВІД НЕДБАЛОГО
СТАВЛЕННЯ, ВІД НЕПОВАГИ ТА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Народження
дитини
– подія, що змінює батьків, зрештою, змінює світ.
Правильно орієнтуватись у
питаннях, пов’язаних з розвитком дитини, виховати
її здоровою, надати певну
освіту, це і є покликанням
батьків, вчителів, суспільства.
Старше покоління
згадує своїх вчителів з повагою та вдячністю, а про свої
шкільні роки у них залишилися лише приємні спогади.
Сьогоднішні ж школярі, їхні
батьки зовсім по-іншому
ставляться до школи. Та й
вчителі нерідко не найкращої думки про учнів. Чому
сьогодні така актуальна
проблема учнів – батьків –
учителів? Час спливає, відбувається багато змін, світ
стає жорстоким. Нарікати
на
часи, обставини, нещасливий випадок, погоду можна, але проблема в
тому, що ми звикли звинувачувати кого завгодно, лише
не себе. Що ж батьки? У

більшій частині своїй переконані, що вони заробляють
гроші, щоб вивчити дітей,
дати їм освіту – тож не мають часу на виховання, цим
мають займатися вчителі, а
ті, в свою чергу, заявляють
ніби зобов’язані давати дітям лише знання, а вихованням мають займатися
батьки. З першим поглядом і з другим можна погодитись, але поки дорослі
з’ясовують на чиєму боці
правда, діти в цей час залишені напризволяще. Тому
й не всі виховані, культурні,
освічені, не такі, якими хочуть бачити їх ті самі батьки,
вчителі. Найгірше, коли діти
жорстокі, можуть образити
не лише словом, а й пустити
в хід кулаки. Дехто з юнаків
та дівчат виправдовує свою
поведінку тим, що вони такі,
якими їх виховала вулиця.
Але ж кожна людина змалечку повинна відповідати
за свої вчинки, бо навіть дитина розуміє: якщо зробити

шкоду, її покарають. Чому ж
молодь не боїться бути покараною? Навіщо калічити
життя собі, а інколи й іншим
людям? А може краще озирнутися навколо, подивитися
на світ захопленими, допитливими очима, пізнати його
нерозгадані таємниці, знайти призначення в житті?
Щоб знайти відповіді на
ці та інші питання, спеціалісти Макарівського районного
центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді постійно
працюють з дітьми, вчителями, батьками, бажають допомогти налагодити стосунки,
можливо навіть втрачені, між
дітьми та батьками, між вчителями та учнями, бо найголовніше – це, спочатку, почути один одного, і за потребою
прийти на допомогу.
Через опитування, співбесіди аналізуємо, які ж
питання та проблеми турбують кожного, як їх вирішити разом, можливо
потрібна порада чи участь

фахівця. Вже сьогодні можна впевнено стверджувати,
що молодь хоче зрозуміти
в більш широкому аспекті, хто такі тато і мама, а
батьки намагаються змінити ті форми виховання,
які не є дієвими. Спільно
з Макарівським підрозділом Ірпінського міжрайонного віддділу кримінально – виконавчої інспекції
УДДУПВП в місті Київ та
Київській області, а саме з
Вадимом Миколайовичем
Ушатенком проводимо роботу. На тематичні бесіди,
лекторії та відеоекскурси,
тематикою яких є профілактика негативних явищ,
приходить молодь, яка за
певних обставин помилково оступилась. Цікавість до
них виявляють й батьки.
Руслана ТКАЧУК,
провідний спеціаліст
Макарівського
районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.

була відпрацьована система вивезення отрутохімікатів за кордон. Нова
схема дозволила прискорити процес
і зробити його безпечнішим, дешевшим, а також значно збільшити обсяг.
Вона полягає у завантаженні пестицидів до безпечної сертифікованої євротари та сертифікованим транспортом
за узгодженими маршрутами вивозиться до Польщі чи Німеччини, де їх
знищують на спеціальних заводах.
– Із запланованих на цей рік двох
тисяч тонн уже вивезено 600, - повідав
Андрій Любимов. – Ці роботи виконані
коштами природоохоронного фонду
та місцевих бюджетів. Найбільшою
проблемою, з якою ми стикаємося, є
невідповідальність інвентаризації та
брак фінансування. Перше, що потрібно здійснити, – це провести повну
інвентаризацію та запровадити державний моніторинг кількості та місць
складування непридатних пестицидів.
Після цього можна буде ефективно
залучити бюджетне фінансування та
шукати міжнародні кошти.
Міжнародний експерт Габор Раска
зазначив, що консалтингова компанія
TAUW, яка координує діяльність міжнародних експертів у проекті «МАМА-86»,
має досвід допомоги у проведенні інвентаризації та перезатарювання непридатних пестицидів відповідно до
міжнародних стандартів у Румунії, Грузії
й Киргизстані. Наразі потрібні проекти
за участі міжнародних експертів TAUW,
над якими працюють Україна, Узбекистан, Киргизстан та Таджикистан.
Інвентаризація, яка проходила в
Макарівському та Бородянському районах за участі експертів TAUW, базувалася на електронній системі управління пестицидами Продовольчої і
сільськогосподарської
організацій
ООН, яка дозволила проводити аналіз
за різними категоріями результатів,
а також здійснювати оцінку ризиків
щодо різних місць розташування непридатних пестицидів. Завдяки співпраці з місцевим населенням районів
вдалося об’єктивно оцінити масштаби забруднення та визначити наявну
кількість отрутохімікатів.
На закінчення Габор Раска висловив
сподівання, що передача знань і досвіду, щодо міжнародних стандартів поводження з шкідливими хімікатами, допоможе Україні позбавитися ризиків від
непридатних пестицидів для здоров’я
та навколишнього середовища.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

ПОРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

А ЗДВИЖ ЗАРОСТАЄ ШВИДКО

Про те, що наша річка Здвиж з кожним роком
стає мілкішою, бачать і знають всі, але на це чомусь
не звертає ніхто уваги.
Ходили слухи по Макарову, що нібито нинішнього року її будуть реанімувати. Але це тільки розмови. Чекаємо, що прийде хороший дядя і справа
зрушиться з місця.

Перш за все, повинні взяти справу, як кажуть, у
свої руки ті громадяни, які інколи все-таки виходять
на риболовлю. Їм то і віжки в руки.
Усі кажуть, що вирішення цього питання залежить від фінансів.
Бажають багато мешканців Києва збудувати
у районі свою дачу. Чому б їм не вкласти свої фінанси на очищення річки. Є у районі гольф-клуби.
Господарі відшукали кошти на їх будівництво. Думаю, що й на очищення Здвижа вони б могли виділити певну суму. Їх ініціативу підтримали б інші.
І.ТИХИЙ.
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ПОДИХ ВІТРУ І СИНЬ НЕБА
У погожу днину з ранньої
весни до пізньої осені, як лишень із-за обрію сонливо піднімається сонце, у небі над Макарівщиною часто можна бачити

сідньої області…». Ніхто з тих
очевидців й гадки тоді не мав,
що ці кулі стартують з наших
полів. А першоплавцем у небі
над Макарівщиною на пові-

великі повітряні кулі. Величаво
пливуть вони по небу, то ледьледь знижуються, а «вдихнувши» струмінь гарячого повітря
з балонів, плавно піднімаються
у висоту.
Про повітроплавців, цих відчайдух, раніше ми знали лише
з розповідей. І коли вони вперше з’явилися у небі над нашим
краєм, то це було дивиною.
Той, хто спостерігав це «диво»,
розповідав про нього із захопленням, романтично, ніби сам
був учасником того польоту на
кулях. Різні ширилися догадки
про підкорювачів неба: «то з
Києва вітром занесло їх в наші
небокраєвиди, або з іншої су-

тряних кулях був підприємець,
депутат Макарівської районної
ради Сергій Скалько. Змалку він мріяв підкоряти небесні
простори. Закінчивши школу,
юнак успішно склав вступні екзамени до Харківського льотного військового училища. Перші
курси навчання тягнулися довго, бо хотілося якнайшвидше
сісти за кермо швидкокрилого,
бойового літака, відчути силу
техніки, піднятися в синь неба
над хмари. Ті перші враження
від польоту в курсанта Скалька залишилися в пам’яті на все
життя: потужно гудуть двигуни
і граціозна сталева «птаха» набирає швидкість, відривається

У В А ГА !
Запрошуємо уболівальників на районний стадіон смт Макарів, де у суботу, 13 червня, о 17-й годині відбудеться
матч чемпіонату області з футболу між
командами «Макарів» та «Вишневе».
14 ЧЕРВНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДОНОРА
Щоб лікувальні заклади мали резерв препаратів крові,
необхідна активна участь населення в донорстві, а особливо в безкоштовному, адже препарати крові та її компоненти в багатьох випадках є єдиним засобом для врятування
життя людині.
Протягом першого півріччя нинішнього року в районі
використано уже 9 літрів еритроцитарної маси, 8 літрів замороженої плазми та альбуліну для порятунку хворих. А для
того, щоб виготовити ці препарати, потрібна обов’язково
донорська кров приблизно 30 чоловік.
У 2005 році було заготовлено методом переливання
101 літр крові завдяки 362 громадянам, у минулому - кількість донорів помітно зменшилася.
І все ж 103 донори здали 51,5 літра крові.
Для того, щоб стабільно лікарня була забезпечена якісними донорськими препаратами, потрібне й надійне і якісне обладнання.

На знімку: операційна медична сестра Ганна Олександрівна Крамаренко та молодша медична сестра Любов
Миколаївна Савенко беруть кров у донора, молодшої медичної сестри дитячого відділення центральної районної
лікарні Тамари Михайлівни Рудківської.

від зльотної смуги і парить у
повітрі навстріч сонцю, а земні краєвиди залишаються там,
внизу.
Успішно опанував він теорію
і практику льотної науки. Хвилюючі хвилини прощання з училищем, направлення молодого
лейтенанта у військову авіаційну частину. Здавалося, збулася
мрія Сергія Скалька. Назавжди,
за покликом серця, зроблено
вибір у самостійне життя.
Обставини життя розпорядилися по-іншому. У перебудовний період розформували військову
частину.
Розпач. Ні. Шукав
примінення своїм мріям, вже набутого досвіду в іншій роботі,
в захопленні. Якось
покликали його друзі спробувати себе у
повітроплаванні
на
кулях. Спочатку було
захоплення, а невдовзі це переросло в
сенс його життя. Знаходив таких же відчайдухів в інших областях, республіках, але
найпершим чином у
нашому районі. Таких
на Макарівщині вже є
кілька повітроплавцівентузіастів.
2 вересня минулого
року з ініціативи Сергія
Скалька і за підтримки депутатів районної
ради офіційно зареєстровано комунальне підприємство
«Макарівський
районний
спортивно-навчальний центр
повітроплавання та авіамоделізму», основним завданням
якого є – залучення, організа-

ція, проведення змагань. За
участі КП і підтримки Макарівскої районної ради на території
району, на околиці Мотижина,
були проведені чемпіонати Європи, світу (серед юніорів) з
авіамодельного спорту, щорічно проходять змагання на кубки світу.
Сергій Ярославович брав
участь у багатьох міжнародних змаганнях, які проходили в Росії, Грузії, Словаччині, Україні... Торік на турнірі
в Грузії він виборов титул

чемпіона цієї країни. Цьогоріч разом із грузинськими
спортсменами мріє встановити нові рекорди з дальності і часу польоту, подолавши
повітряні простори на кулях
через Чорне море. А незаба-

ром, в липні, розіграти «Кубок Відродження» і запрошує
всіх бажаючих взяти в ньому
участь. Турнір відбудеться у
нашому районі.
Чому
спортивнонавчальний центр повітроплавання та авіамоделізму обрав
у Макарівському районі? - ставить риторичне запитання Сергій Ярославович. - Бо кращого
місця довкруги столиці нема.
Є вільний повітряний простір,
краєвиди чаруючі, чудова зона
для відпочинку, цікаві історичні
місця. Мою ініціативу про створення клубу підтримали депутати районної ради, кошти на
пошиття повітряної кулі виділив
Благодійний фонд соціального,
культурного та економічного
розвитку Макарівського району “Макарівщина”.
Нещодавно у Кам’янецьПодільському відбувся чемпіонат України з повітроплавання,
ініційований Сергієм Скальком, де красу неба відчули й
інваліди-колясочники.
- Тепер наше завдання
сформувати районну команду з
повітроплавання, - ділиться подальшими планами Сергій Ярославович, - мати зі своїх ентузіастів фахівців для проведення
польотів. Переконаний, що зможемо виставити районну команду на чемпіонат Білорусії, який
проходитиме у місті-побратимі
Воложин. Тож усіх бажаючих,
юнаків і дівчат фізично здорових, котрим виповнилося 17 років, запрошуємо у наш центр.
Звертатися за телефоном: 8-067-445-38-65 до
директора КП Івана Анатолійовича Глущенка.
Петро СУХЕНКО.

«ЛЕЛЕЧЕНЬКАМ» - 4 РОКИ

Не так давно, порівняно, 1 червня 2005 року на базі Новосілківського будинку культури, за сприяння сільського голови Наталії
Михайлівни Плотницької, було створено спортивно-танцювальний колектив «Лелеченьки». Хоча на той момент
колектив уже мав дебютний виступ
на випускному шкільному вечорі та
саме 1 червня «законний» День народження «Лелеченьок». І символічно, що він припадає на Міжнародний
день захисту дітей, адже складається
з учасників, яким не більше 17 років.
Працює він на базі Новосілківської
школи та місцевого дитячого садочка
«Берізка» і об’єднує 60 дітей.
Керує цим колективом директор
будинку культури Світлана Анатоліївна Перепелиця, яка за фахом тренер
з художньої гімнастики (стаж роботи
- більше 20 років) та артистка балету,
а також має звання майстра спорту з
художньої гімнастики.
Це - людина, ентузіазм якої не має
меж. Постійно усміхнена, радісна, відкрита, вона просто заряджає всіх навколишніх позитивом. За будь-яких
обставин, як би не було важко, Світлана Анатоліївна надихає кожного безмежною енергією, позитивом. З нею
хочеться працювати й працювати, а
втома просто відступає. Своїм прикладом вона показує, що лише кропіткою працею, постійним вдосконаленням фізичної форми та моральної
витривалості можна досягнути високих результатів та заявити про себе
оточуючим.
Не дивлячись на свій юний вік,
колектив «Лелеченьки» має чимало
нагород. Його знають не лише в районі, області, Україні, а й далеко за їх
межами. Колектив - учасник багатьох
районних, обласних, Всеукраїнських
фестивалів, де неодноразово виборював призові місця. «Лелеченькам»
підкорився VІІ Міжнародний фестиваль мистецтв «Весна-2007», цього
ж року солістка Олена Перепилиця
стала лауреатом І премії Міжнародного фестивалю дитячого естрадного мистецтва «Зорепад». Колектив

- лауреат III премії у номінації «Танцювальні гурти» на обласному Фестивалі молодих естрадних виконавців «Київщина молода - нові імена»,
лауреат II премії XI Всеукраїнського
фестивалю - конкурсу дитячого та
юнацького мистецтва «Веселі канікули осені - 2007».
Він завоював чотири місця у різних номінаціях на Всеукраїнському
фестивалі мистецтв «Різдвяний Київ

кам учасників, які роблять усе можливе для розвитку прекрасної справи.
Адже без їх моральної, духовної та
матеріальної підтримки було б складно досягти таких вершин.
З глибокою повагою та з найщирішими словами вдячності спортивнотанцювальний колектив «Лелеченьки»
звертається до голови сільської ради
села Новосілки Н.М.Плотницької, яка
протягом всіх цих років всіляко під-

– 2007 р.» і два місця на цьому ж фестивалі у 2008 році.
На Фестивалі вокального та хореографічного мистецтва «Київська
Муза» (2009) колектив виборов перше
місце у номінації сучасний спортивний
танок. А на Міжнародному фестивалі
мистецтв «АrtВесна» (м.Київ - 2009)
переміг у номінації сучасний спортивний танок.
«Лелеченьки» в 2008 році стали
лауреатом премії Гран Прі на Міжнародному Фестивалі мистецтв «Перлина Чорного моря» (м. Севастополь),
призерами Міжнародного фестивалю
танцю, що проходив у Республіці Чорногорії. Їх радо приймала Республіка
Сербія на Міжнародному фестивалі
мистецтв.
Таких
високих
результатів
спортивно-танцювальний
колектив
«Лелеченьки» досяг, докладаючи великих зусиль.
Подяку колектив висловлює бать-

тримує колектив, надає допомогу
та вболіває за перемоги колективу
скрізь. Це ж саме стосується директора Новосілківської ЗОШ Л.І. Розсохач, всього педагогічного колективу
школи та працівників сільської ради,
завідуючої дитячим садком «Берізка»
О.С.Спасюк та вихователів цієї установи.
Від жителів села, а також від себе
особисто хочеться побажати колективу та його керівникові не зупинятися
на досягнутому, а й надалі підніматися сходинками слави та процвітання.
Хай богиня Терпсіхора буде на вашому боці та допомагає нести ту велику
місію, яку на вас покладено (але не
розраховуйте лише на божественну
ласку, а й самі працюйте над своїм
вдосконаленням), адже лише віддана
праця та максимум зусиль зроблять
вас найкращими в Україні та за її межами.
Олександр БОЙКО.
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е, що дало мені поштовх
узятися за перо, почалося з
оповідання вашого земляка з Ситняків Івана Захарченка "На смертній дорозі", яке було опубліковане
минулоріч у "Літературній Україні",
№ 21. Коли прочитав його, мою
душу пройняла тривога, мабуть на
генному рівні. Здалося, що автор
написав про моє село, про мою
родину, яка теж зазнала голодної
муки. Хоча відтоді збігло сімдесят
п’ять літ, та мені заболіло, перед
моїми очима постали мільйони конаючих покутників - здебільш діток,
які нічого не просили, крім хліба,
але не чужого, а свого, котрий забрали у них. Тепер, якби не пінилися наші недруги, я непохитний у
вірі: що голодомор, то було зумисне, жорстоке, ні з чим незрівнянне
нищення українців.
Виникла потреба написати І. Захарченку листа. У відповідь, окрім
листа, він надіслав мені свою поетичну збірку "Покутний хрест", яка
сподобалася мені. Там кожен вірш
змістовний, наповнений живими
думками, почуттями, там є такі лінії життя, що часто пересікаються з
моїми, навертають на спогади...
Невдовзі Іван Захарченко подарував мені свою книгу дитячих
оповідань "Загублена дорога", а за
нею на моєму столі привітно засяяла його нова книга "Небо минулих
і теперішніх днів". (Київ, "Український письменник", 2008 р.).
Однак мене, як педагога, захопила книга оповідань "Загублена
дорога". Тож про неї піде й мова. А
поки зазначу: згадані книги вважаю
творчим успіхом автора. Вони такі
чесні, дійсні, не придумані, що відчуваєш мовби самі виросли в душі
письменника. Інколи ловив себе на
думці: може, це мені так здається?
Ні. Дай, Боже, кожному, щоб так
"здавалося", щоб кожен з нас узяв
для своєї душі хоч краплинку духовного добра, непідробленої щирості, якими наповнені твори Івана
Захарченка, ми б стали чеснішими,
чуйнішими до людського болю...
Тепер трішки хронології. Був
серпень. Збігало клопітне літо. На
моєму городі дозрівали пузаті кавуни, цнотливі диньки. Порядкуючи, прополював від зела картоплю,
помідори, огірки, пильнував за кущами ягідників. А вечором завжди
знаходив часинку, аби прочитати
одне або й двійко оповідань Захарченка. Це мене не втомлювало,
я постійно перебував у полоні добрих думок і помислів.
оранку долав до
своєї
нивки велосипедом п’ять
кілометрів дороги, що почасти
петляла між дерев Чорного лісу,
читав напам’ять ліричні вірші (поезія - моє духовне життя), а моїми
слухачами були ластівки, зграйки
молодих синичок, сороки і... високе літнє небо. Найгарніше!
Зупинявся біля городу, вітався
і радів: все тут доглянуто, акуратно сплановано, помежовано. І мимоволі згадував прочитані твори
І. Захарченка. Там теж такий лад.
Там така легка і чиста мова, не засмічена тягучим марнослів’ям, і
правда, світла правда життя, майстерно відтворена рукою митця. А
що головними героями оповідань
являються діти, то, читаючи, переживав, аби автор не спіткнувся, не
наплів якихось небилиць. Ні, все
гаразд. Письменник тонко чує і розуміє дитячу душу. Він, наче добра
мати, яка навчає дитину розмовляти, ходити, а він - жити, долати
труднощі, шукати своє місце під
сонцем.
Книги, які подобаються, я не
читаю галопом: "Все, що до душі й
розуму, виписую, аналізую, бо звик
так робити. Без поспіху переглядав
свої роздуми, враження, позначення від оповідань нашого автора,
подумав: може варто познайомити

Щ

з ними читача? Не читати ж мені їх
тільки птахам, деревам і небу...
повідання "Один день під
сонцем" повернуло мене
в дитячі роки, коли пас корів. Нелегкий то клопіт "щоденно гибіти
в полі, мокнути під весняними чи
осінніми дощами, перетерплювати
літні грози, задушливу спеку". Тяжкі випробування, але вони гартують
волю, привчають дитину до праці,
до трудової діяльності.
“Сільський пастушок Євген
жене корів польовою дорогою до
пасовища, що видніється біля річки, зупинився на хвильку, аби помилуватися красою літнього ранку". І
побачив, як "в священнім таїнстві
народжувався новий день...". Та
не радість, а зітхання вирвалося з
дитячої душі: "Якби і в людей було
таке гарне життя,
як цей ранок...".
РЕЦЕ
Що ще можна кращого побажати!
Та невдовзі "на дорозі появився
гурт колгоспників - чоловіки з косами, жінки з вилами та граблями
на плечах - стомлені, похнюплені,
мовби живі мерці, йшли вони на
примусову роботу".
Читаєш таке і відчуваєш наскрізний дух того часу, дух колгоспного
кріпацтва. Так було по всій Україні.
Забути минуле або поблажливо
ставитися до нього, це не бачити
того карбу, яке воно залишило у
наших душах та серцях. Ми ще всі
- духовно й морально - вчорашні.
Не прозріли. Тому й життя наше не
стало ні кращим, ні світлішим.
Оповідання "Посередник", "Таємниця дитячого щастя", "Тривожне літо", "Дивна зустріч" будуть до
смаку не лише дітям, а й дорослим.
Адже всі ми вийшли з країни дитинства. Якщо там чогось доброго, дитинного не засвоїли, не наповнили
ним свої душі - тоді чому? На запитання дають відповідь твори Івана
Захарченка, які створені на живій основі життя. Тематично, вони
мовби перегукуються між собою,
але кожне з них має свій конкретний зміст, своє соціальне тло, яке
наповнене образними деталями та
подіями.
Сашко з "Дивної зустрічі" до
шкільного віку жив мріями про
батька. Мати, тамуючи свій гріх,
втішала, що його тато в солдатах...
Дитина вірила, але й бентежилася,
бо їй боліло, що у всіх дітей є батьки, а в нього нема. Та не ждано, замість вимріяного, появився справжній тато і сказав: "Синку, дитино
моя, я твій тато...". Сашко розчаровано глипнув на нього і твердо вимовив? "Ви не мій тато... Мій татко
в солдатах...". Маленька драма.
Вимріяний світ дитини затьмарено, спустошено. Тільки це потрібно
чути і розуміти стан дитячої душі.
акі оповідання з характерними деталями, що проникливо розкривають таємничий і замкнутий світ дитини, розчулюють
до сліз, пробуджують совість, сумління і співчуття. Бо якщо комусь
болить, якщо на дитячому личку
не висохає сльоза, то в тім, може, і
моя вина. Не забуваймо про це.
Десятилітній Вадим, головний персонаж оповідання "БілБіленький", не ладить зі своїм сусідом дядьком Мироном. У дядька
лиха вдача: без користі ніде й кроку не ступне. Не стало дядькового
пса, з яким любив бавитися Вадим.
"А де ваш собака?" - запитав дядька. "На небі... Хочеш, то я дам тобі
склянку собачого жирку. Бо ти такий жовтенький, аж світишся...". У
хлопця на очах виступили сльози,
він схопив грудку снігу й жбурнув
на дядька: "Ви... ви собакоїд поганий...". А "собакоїд" уже накинув
оком на лебедя Біла, що плавав на
ставу. Коли ж Вадим побачив, як
дядько вудлищем заарканив Біла і
тягнув до берега, сміливо схватив-
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ся з ним і переміг силою дитячого
духу та волі.
Помітно, що важливим елементом творчості І. Захарченка
є вдалий початок оповідань, де з
першого речення форма і зміст
тримаються єдності, сприяють руху
сюжетній мотивації твору.
Едгар По зауважив: "якщо перше речення не сприяє створенню
потрібного ефекту, значить автор
зазнав невдачі з першого кроку".
Тут наш автор не хибить. Він чутливо й продумано схоплює реалії
життя, з першого кроку налаштовує читацьку увагу, не дає їй послабнути, тому багато його творів
наповнені світлою енергетикою,
є стимулом духовності й доброти.
"Ніч - чорна й страшна" - це початок оповідання "Загублена дорога", яке дало достойну назву книзі.
НЗІЯ
За тематикою - це
чорна й страшна дорога життя, на якій не з власної волі
опинилися малолітні діти. Їхнього
батька забрали серед ночі енкеведисти. Вони залишили в хаті тільки
велику бідність і хвору маму.
аповзятлива тітка Дуся, щоб
врятувати діток від голодної
смерті, спровадила Стьопу й Колю
в дитячий будинок, старшенького Василька залишила з мамою. У
приюті ніби й добре, але дитячі душі
роздирає тривога, жура за мамою,
братиком, домівкою... Втеча і довга
дорога блукань...
Коли читаєш цей твір, певно
відчуваєш, що не тільки двох діток лихий час загнав на "загублені
дороги", а ними, мов у тумані, тинялися цілі покоління совецьких
людей...
Як до змісту, то вдалою фразою
починається оповідання "Солодкий сон Олеся": "Грубка вичахла за
ніч". Читаєш, і ніби наяву чуєш подих холоду. Та, крім холоду, Олесю
допікає ще й голод, який, мов лютий звір, нещадно шматує і душить
його. Нікого й погукати на поміч.
Дідуся й тата вбили сільські активісти, братики померли з голоду,
мами, яка поїхала кудись далеко
за хлібом, не дочекався, не стало й
бабусі: пішла старцювати, але додому не повернулася. Знесиленому та змореному голодною мукою,
звидівся Олесю солодкий сон, який
став для нього сном вічності.
Школярку Галю з оповідання
"Жива" від моторошного "вічного
сну" порятували. Винесли її напівживу з глинища, куди з усього села
звозили убієнних голодом...
гадані оповідання, як художній документ часу, мусять
закріпитися в нашій літературі не на
день - на віки. Та шкода, що нині на
виховній ниві все так сковеркано,
потрощено, що багато вартісного є
недоступним для молодого читача.
Зараз його задано заколисують, як
не "потерщиною", то ще якимись
вигадками, духовно розбещують,
аби притупити пам’ять, відволікти увагу від народного, трагічного
болю і горя, які знову повзають по
нашій землі.
При прочитанні творів Івана
Захарченка, часто відчував, вони
схожі на букет польових квітів, з
отим природним запахом, який
чуємо розумом, серцем, душею.
Тут я не перебільшую. Автор надто
уважно, клопітно відноситься до
своїх літературних героїв. Стисло, але емоційно збагачує композицію творів рідними й близькими серцю пейзажами, навчає
відчувати і любити природу. Ніде
не проявляє зверхності, моралізаторства. Лиш нагадливо дає
зрозуміти: що діти - це радість і
гармонія нашого життя. Жаль, що
нині зіпсували, понівечили її, тому
діти цураються батьків, а батьки дітей. Аморальні явища, як корінь
зла на виховній ниві, ущерблюють
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дитячу психіку, приносять нам
тривоги й страждання.
е стримаюсь, таки скажу,
що персонажі творів нашого автора, незважаючи на юний
вік, завжди в русі, постійно чимось
зайняті, заклопотані, мріють, шукають, прагнуть. За таких обставин
вони мимоволі стають носіями добра, правди і чуйності.
Невеличке оповідання "Нічне
поле" я читав кілька разів. Там, як
на наші зіпсовані смаки, ні краплинки надуманого витійства, зате
чується і зберігається світлий дух
дитинства, яким ти жив, дихав, радіючи сонцю, шуму далеких лісів,
хлібному полю.
Ніч. Безмір мовчазного поля,
де серед хлібів польовою доріжкою поспішає хлоп’як, який
відводив на пасовище коней.
Стомлений, бо вдень пас корів,
а ввечері захотілося йому прокататися верхи... Йде невдоволений, нашорошений, чутко
вловлюючи кожен порух і шерхіт
літньої ночі. Таки лячно самому.
Чує: "Ледь-ледь заворушилося
колосся, хоч повіву нізвідки. Лункіше запідпадьомкали перепели,
живі дзвіночки ночі. А над селом
у гіллі столітніх дерев застряг
місяць. Дитяча душа аж тремтить, бо ще не бачила такого велетенського місяця. Нарешті він
вибрався з густого верховіття і
освітив безмежні простори, польову доріжку і дитячу постать на
ній... Навкруги все дихало чарівною, запашною красою. Петрик
нараз відчув і збагнув дивне й
гарне життя нічного поля... Оця
дивовижна картина заполонила,
приворожила, нашептала збудженій душі підлітка таке, що він
неквапом, спокійно побрів додому. Поруч з ним ішов місяць".
я згадав вірш Ліни Костенко: "Іду в полях. Нікого і ніде.
Півнеба захід - золото червоне. Я
йду, і одуд стежкою іде, моїх полів
маленький чичероне...". (Чичероне італ. – охоронець).
У творах обох авторів - прозаїка
і поета - спостерігається близьке
бачення образу природи, що своєю стилізованою упорядненістю
налаштовує людину на добрий лад,
на почуття прекрасного...
Є
у "Загубленій дорозі" ще
багато цікавих оповідань, які через
щільну змістовність не піддаються переказу — ліпше прочитати їх.
Про повість "Нічна гроза" скажемо
своє слово. Вона варта читацької
уваги, тематично вміщається у часову площину горбачовської перебудови. У ній нема карколомного
сюжету, плин твору рівний і чистий,
не замазюканий сентенціями, красивостями - аби сподобатися. Діючі персонажі твору - діти, які тільки
ступають на шлях життя, та дорослі, яких воно вже добре пом’яло,
поскубало, а вони, аби ще трохи
побути, нічим не гребують, як і не
ймуть сорому, заохочуючи дітей до
аморальних вчинків.
Природно, бо в повісті прописані наші люди, яких щоденно бачиш, чуєш, любиш, жалієш. Важке
й буденне у них життя. А як його
переінакшити? Отут і відчуваєш,
що автор почасти скупо, стримано розкрив внутрішній світ своїх
героїв літературного твору. Чому
він так вчинив? Може не було того
світу? Всі ми були залежні від ідеологічних засад розвинутого соціалізму. А вигадувати його, як то
робилося, - це буде фікція, зневага до творчості. Тоді краще - хай
буде правда! Вона, мов свіжий
подих вітру, сприймається і серцем, і душею.
Микола МАРЦИН,
вчитель історії,
м. Знам’янка,
Кіровоградська
область.
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ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

УРОЖАЙ-2009:
ЩО ВИРОСЛО
НА БЕЗГРІШІВ’Ї?
На тлі невеселих економічних реалій, зафіксованих у статистичних
підсумках розвитку господарського
комплексу
України за січень – квітень,
душу можуть хіба що зігріти сподівання на хороший
цьогорічний урожай. Нагадаємо, що зовсім недавно
профільне
міністерство
прогнозувало врожай-2009
десь у межах 48 млн. тонн,
з яких 25 млн. тонн можна
було б відвантажити на експорт, що суттєво поліпшило
б платіжний баланс країни
та підживило б гривню. Але
закінчився травень, а цей
авторитетний орган так і
не вніс жодних коректив у
свої розрахунки. Експерти
асоціації “Український клуб
аграрного бізнесу” оцінюють обсяг майбутнього
врожаю зернових десь на
40 – 43 млн. тонн.
До того ж, перехідні
залишки зерна минулого
врожаю на початок нового маркетингового року,
за підрахунками фахівців,
можуть становити в Україні 4,25 млн. тонн. Додамо
також, що у світі цього року
не очікується перевиробництва пшениці, як це сталося
торік. Отож, ціни на світовому ринку наприкінці маркетингового року знизитися
не повинні, що може стати
ще однією доброю звісткою
для українських аграріїв.
Але реалії життя в Україні, як ми знаємо, не схиляють до надмірного оптимізму. До речі, Міністерство
сільського господарства
США нещодавно оприлюднило власний прогноз,
згідно з яким урожай-2009
у нашій країні має становити 38,6 млн. тонн, тобто
майже на третину менше,
ніж було зібрано торік.
Вважається, що прогнози
американського міністерства сільського господарства точніші, ніж вітчизняні, адже укладаються вони
на основі багаторазового
фотографування
посівних площ із космосу. Але
і цей прогноз не повинен
нас розчаровувати. Адже
в українського хлібороба є
два вороги: врожай замалий та врожай завеликий.
У першому випадку зерна
замало, аби, продавши
його, поліпшити свої статки. У другому – ціни на
збіжжя падають, іноді так,
що не вдається "відбити”
вкладені кошти.
Щоб зібрати врожай,
потрібні немалі гроші. А от
інвестицій у галузь, за визнанням міністра аграрної
політики Юрія Мельника,
до весни було спрямовано
всього десь у сумі...1 млрд.
грн. Це зовсім небагато.
Аграрний фонд за форвардними контрактами має
до кінця нинішнього року
закупити близько 1 млн.
тонн зерна. Якусь дещицю
ще повинні заготувати й
регіональні фонди.
Але це аж ніяк не означає, що жнива-2009 хоч
якось не будуть профінансовані. Великі інвестори,
що обробляють десятки
тисяч гектарів, мають кошти, а от господарства
середньої руки та дрібні
фермери в черговий раз
залізуть у кабалу до зернотрейдерів. Урожай зберуть,
але ним ще треба розумно
розпорядитись.
Петро КОЛОМІЄЦЬ.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
субота, 13 червня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
9.00 Анонс передач.
9.15 Прес-анонс.
9.25 Доки батьки сплять.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Експерти дозвiлля.
11.10 Вихiднi по-українськи.
11.40 Кордон держави.
12.00 Король професiї.
12.15 Парламент.
13.25 Наша пiсня.
14.30 Нацiональний вiдбiр
ДПКЄ-2009. Пiвфiнал.
15.45 Книга.ua.
16.45 Кiно.ua.
17.35 Концертна програма
"Мелодiя двох сердець".
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 DW. Новини Європи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.50 Д/ф "Городнiй воїн-їжак".
2.50 Телевистава "Кассандра".
4.25 Х/ф "Насреддiн у Бухарi".

УТ-2

6.00 "Подорож у минуле".
6.50 М/ф.
7.00 "Без табу".
7.55 "Свiтське життя".
8.50 "ТВ-шоп".
9.05 "Хто там?"
10.15 М/ф "Улюблений прибулець"
10.50 М/ф "Ми повернулись:
Iсторiя динозаврiв".
12.05 Т/с "Пригоди Мерлiна"
14.05 Д/ф "Пiд владою полтергейста".
15.05 Комедiя "Вона некерована".

* * *

неділя, 14 червня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.50 Стильна штучка.
12.15 Т. Цимбал представляє:
"Лiнiя долi".
12.50 Здоров`я.
13.50 "Околиця".
14.20 Аудiєнцiя.
14.55 Благовiсник.
15.25 Олiмпiйський хронометр.
16.00 Дiловий свiт. Тиждень.
16.55 Футбол.
19.10 Х/ф "Роман Жоржетти".
21.00 Нацiональний вiдбiр
ДПКЄ-2009. Фiнал.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.

23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Служба розшуку дiтей.
1.35 Футбол. Кубок
Конфедерацiй. Нова
Зеландiя - Iспанiя.
3.30 Служба розшуку дiтей.
3.35 Олiмпiйський хронометр.
4.10 Х/ф "Роман Жоржетти".
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2

6.30 М/ф "Улюблений прибулець"
7.00 Комедiя "Вона некерована".
8.50 "ТВ-шоп".
9.05 "Лото-Забава".
10.10 М/ф "Чiп i Дейл
поспiшають на допомогу".
11.00 "Караоке на майданi".
11.55 "Криве дзеркало".
14.25 Д/ф "Викрадачi скарбiв".
14.55 Д/ф "Мисливцi на

понеділок, 15червня
УТ-1

6.00 "Доброго ранку, Україно!"
9.00 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Крок до зiрок.
10.00 Експерти дозвiлля.
11.00 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Український вимiр.
13.15 Д/ф "Школа пiд блакитним небом".
14.25 Вiкно до Америки.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Iндиго.
16.00 Футбол.
16.25 Український вимiр.
16.55 Футбол. Кубок
Конфедерацiй. Бразилiя Єгипет. В перервi - Погода.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
19.45 Свiт спорту.
20.00 "Попередження".
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Футбол.
23.30 Пiдсумки.
23.45 Спорт.
0.00 Т/с "Велика мандрiвка".

0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Служба розшуку дiтей.
1.35 Д/ф "Школа пiд блакитним
небом".
2.40 Служба розшуку дiтей.
2.45 Ситуацiя.
2.55 Точка зору.
3.30 Життя триває...
4.20 II Конкурс iм. Б. Гмирi.
Вiдкриття.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.50 Ситуацiя.

УТ-2

7.00 "ТСН".
7.05 М/ф "Усi собаки потрапляють до раю".
7.45 "Шiсть кадрiв".
8.00 "ТСН".
8.05 "Караоке на майданi".
9.00 "ТСН".
9.05 "Ключi вiд щастя".
13.00 Мелодрама "Веронiка:
Гордiсть та пристрасть".
17.00 "ТСН".
17.20 Д/ф "Викрадачi скарбiв".
18.05 Т/с "Любов - не те, що
здається".
19.30 "ТСН".
20.15 Т/с "Мереживо".
21.20 Т/с "Дар Божий".
22.30 "ТСН".

вівторок, 16 червня
УТ-1

6.00 "Доброго ранку, Україно!"
9.05 Дiловий свiт.
9.20 "Попередження".
10.10 Автоакадемiя.
11.00 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Український вимiр.
13.05 Т. Цимбал представляє:
"Лiнiя долi".
13.40 Вихiднi по-українськи.
14.05 Здоров`я.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Iндиго.
16.00 Служба розшуку дiтей.
16.10 Футбол. Кубок
16.45 Мамо, вiчна i кохана.
18.00 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
19.45 Свiт спорту.
20.00 "Спокуса владою".
21.00 Новини.
21.30 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Громадська варта.
22.25 Право на захист.
22.50 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.

23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.45 Муз. ua.
2.35 Ситуацiя.
2.45 Точка зору.
3.20 Життя триває...
4.10 Ситуацiя.
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.30 II Кункурс iм. Б. Гмирi.
Закриття.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.50 Ситуацiя.

УТ-2

6.05 "Служба Розшуку Дiтей".
6.10 Т/с "Циганське серце".
7.00 "ТСН".
7.05 М/ф "Усi собаки потрапляють до раю".
7.45 "Шiсть кадрiв".
8.00 "ТСН".
8.05 Т/с "Район Беверлi-Гiллз".
9.00 "ТСН".
9.20 Т/с "Мереживо".
10.25 "Любов - не те, що здається".
11.25 Т/с "Циганське серце".
12.50 "Шiсть кадрiв".
13.00 Т/с "Район Беверлi-Гiллз".
14.00 Т/с "Район Мелроуз".
15.00 Т/с "Всi жiнки - вiдьми".
16.00 Т/с "Не родись вродлива".
17.00 "ТСН".

17.00 "Криве дзеркало".
19.30 "ТСН".
20.00 Мелодрама "Веронiка:
Гордiсть та пристрасть".
0.00 Мелодрама "Вiзантiйська
царiвна".
2.15 "Наша Russia".
2.40 Комедiя "Вонг Фу.
З подякою за все вiд Джулiї
Ньюмар".
4.20 Жахи "Вбивцi".
5.35 Д/ф "Пiд владою полтергейста".

ІНТЕР

5.50 "Свобода на Iнтерi".
8.40 "В Городку". Дайджест.
9.20 "Картата потата".
10.00 "Квадратний метр".
11.00 Х/ф "Форс-мажор".
15.00 "Найрозумнiший".
16.40 "Позаочi".
17.40 Х/ф "Холодне сонце".
20.00 "Подробицi".
20.30 Великий концерт на
"Iнтерi".
22.30 Х/ф "Вантаж 200".

0.20 "Подробицi" - "Час".
1.00 "Позаочi".
2.00 Х/ф "Третє небо".
3.40 М/с "Джуманджi 3".

ICTV

5.40 Факти.
6.00 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.35 Добрi новини.
6.40 Т/с "Готель "Вавiлон".
10.05 Анекдоти по-українськи.
10.25 Т/с "Леся+Рома".
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с "Ливарний, 4".
13.55 Т/с "Мисливцi за старовиною".
14.55 Х/ф "Лепрекони".
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф "Iдальго".
21.55 Прожекторперiсхiлтон.
22.25 Наша Russia.
23.25 Голi i смiшнi.
0.25 Х/ф "Дурнi 2".
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2.15 "Грошовий дощ".
3.50 Х/ф "Гамбiт".

СТБ

6.00 "Сучасна медицина. Чудеса
i сенсацiї".
6.50 М/ф.
7.30 "Еники-Беники".
8.00 "У пошуках пригод".
9.00 "Їмо вдома".
10.10 "ВусоЛапоХвiст".
10.50 М/ф "Ну, постривай!"
11.35 Х/ф "Зiта i Гiта".
14.50 "Україна має талант!"
17.30 "Україна має талант!"
Пiдсумки голосування.
18.00 "Неймовiрнi iсторiї
кохання".
19.00 Х/ф "Не можу сказати
"прощавай".
21.00 "Не можу сказати "прощавай": Невiдома версiя.
22.00 "Моя правда. Iрина Понаровська".
23.00 "Зоряне життя. Зорянi
вдови".

0.10 "Нез`ясовно, але факт".
1.10 Х/ф "Сни".

НОВИЙ КАНАЛ

6.25 Х/ф "Поряд з тобою".
7.55 М/ф "Тропiчний лiс".
9.35 Будинок, закритий на
ремонт.
10.20 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 Гiпноз.
14.05 "Файна Юкрайна".
14.45 Т/с "Щасливi разом".
16.10 Х/ф "Обладунок бога 2".
18.35 Х/ф "Чарiвник".
20.10 Х/ф "Без вiдчуттiв".
22.05 Хто проти блондинок?
23.20 Спортрепортер.
23.25 Х/ф "Iгри розуму".
2.10 Т/с "Солдати 14".
2.55 Студiя Зона ночi. Культура.
3.00 Українцi Кохання.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
привидiв".
15.30 Комедiя "Не ризикнеш не поцiлуєш".
17.30 Т/с "Ключi вiд щастя"
19.30 "ТСН".
20.20 Т/с "Ключi вiд щастя"
22.20 "Свiтське життя".
23.20 Комедiя "Мило".
1.40 Мелодрама "Вiзантiйська
царiвна".
3.40 Комедiя "Мило".
5.20 Комедiя "Не ризикнеш - не
поцiлуєш".

ІНТЕР

5.20 Х/ф "Загадка".
7.40 "Найрозумнiший".
9.20 "Городок".
10.00 "Україно, вставай!"
10.30 Х/ф "Жiноча робота з
ризиком для життя".
13.10 "Маршал Льолiк Табаков".
14.10 Х/ф "Неймовiрнi пригоди
iталiйцiв в Росiї".
16.20 "Фестиваль гумору в
Ялтi".
18.10 Х/ф "Попелюшка з райського острова".
23.00 "Проспорт".
23.05 Х/ф "Пригоди Мерлiна".
0.05 Х/ф "Пригоди Мерлiна".
1.05 "Документ".
2.05 "ТСН".
2.35 "Проспорт".
2.40 "Даїшники: Кримiнальний
професор".
4.25 "Документ".
5.25 "ТСН".

IНТЕР

6.10 Д/ф "Залишитися живим".
7.00 Новини.
7.10 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.45 М/с "Смiховинки".
8.50 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.10 "Позаочi".
10.10 Т/с "Обручка".
11.00 Т/с "Територiя краси".
12.00 Новини.
12.10 Х/ф "Холодне сонце".
14.20 Великий концерт на
Iнтерi.
15.50 Х/ф "Попелюшка з райського острова".
17.20 Новини.
17.40 "Чекай на мене".
19.00 Т/с "Територiя краси".
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Обручка".
21.30 Т/с "Циганки".
23.40 "Євянголiє вiд Iуди".
1.40 Д/ф "Залишитися живим".
17.20 Т/с "Дар Божий".
18.15 Т/с "Любов - не те, що
здається".
19.25 "Погода".
19.30 "ТСН".
20.15 Т/с "Мереживо".
21.20 Т/с "Дар Божий".
22.30 "ТСН".
23.00 "Проспорт".
23.05 Т/с "Секс i мiсто".
23.50 Т/с "Капкан".
0.55 "Документ".
1.55 Т/с "Секс i мiсто".
2.30 "ТСН".
2.55 Т/с "Циганське серце".
3.45 Т/с "Капкан".
4.35 "Документ".
5.35 "ТСН".

ІНТЕР

6.10 Д/ф "Залишитися живим".
7.00 Новини.
7.10 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.45 М/с "Смiховинки".
8.50 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.10 Т/с "Експерти".
10.10 Т/с "Обручка".
11.00 Т/с "Територiя краси".
12.00 Новини.
12.10 "Знак якостi". Ковбаса
лiкарська.
13.00 Т/с "Зачароване кохання".
14.00 Т/с "Циганки".
16.00 "Ключовий момент".
17.00 "Зрозумiти. Пробачити".
18.05 Новини.
18.20 "Судовi справи".

20.00 "Подробицi тижня".
20.50 Х/ф "Ментiвськi вiйни.
Епiлог".
23.00 Х/ф "Зображаючи жертву".
1.05 "Подробицi тижня".
1.55 Х/ф "Загадка".
4.10 "Ключовий момент".
4.55 М/с "Джуманджi 3".
5.40 "Уроки тiточки Сови".

ICTV

5.40 Факти.
6.00 Т/с "Альф".
6.20 Т/с "Троє зверху".
7.10 Х/ф "Як вампiри розсердилися".
9.10 Квартирне питання.
10.15 Ти не повiриш!
11.10 Козирне життя.
11.50 Х/ф "Учень Мерлiна"
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Х/ф "Учень Мерлiна"
16.30 Х/ф "Роман з каменем".
18.45 Факти тижня.
19.25 Спорт.
19.30 Х/ф "Перевiзник".
21.25 Х/ф "Первiсне зло".
23.30 Х/ф "Померти знову".
2.00 "Грошовий дощ".
2.30 "Подробицi" - "Час".
3.00 Т/с "Дiвчата-шпигунки".
3.40 Анiмац. фiльм "Лото з
мiстечка вiдкривачiв".
5.00 Знак якостi.
5.30 Уроки тiточки Сови.

ICTV

3.45 Х/ф "Життя".

СТБ

5.40 "Сучасна медицина. Чудеса
i сенсацiї".
6.25 М/ф.
8.00 "У пошуках пригод".
9.00 "Їмо вдома".
10.10 "ВусоЛапоХвiст".
10.50 Мюзикл "Сорочинський
ярмарок".
13.10 "У пошуках iстини. Анна
Ярославна: приватне життя
королеви Францiї".
14.15 "Слiдство вели. Сатана".
15.10 Д/ф "Сентиментальний
кiлер".
15.50 "Правила життя.
Вiдчайдушний вiдпочинок".
16.50 "Нез`ясовно, але факт".
18.00 "Паралельний свiт".
19.00 "Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидицi".
20.00 Х/ф "Доглядальниця".
22.10 Х/ф "Репетитор".
0.10 "Неймовiрнi iсторiї
кохання".
1.10 Х/ф "Дорога Умрао".
21.00 Т/с "Сильнiше за вогонь".
22.10 Свобода слова.
1.10 Спорт.
1.20 "Грошовий дощ".
2.55 Факти.
3.25 Свобода слова.

СТБ

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.30 Факти тижня.
6.10 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с "Леся+Рома".
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
7.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.05 Х/ф "Роман з каменем".
11.20 Про-Ziкаве.ua.
11.55 Козирне життя.
12.35 Каламбур.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с "Герої 2".
14.00 Х/ф "Перевiзник".
16.00 Про-Ziкаве.ua.
16.35 Т/с "Павутина".
17.40 Т/с "Фаворський".
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с "Вулицi розбитих
лiхтарiв 4".

4.55 "Телешанс".
6.25 Т/с "Грейс у вогнi".
6.50 "Вiкна-новини".
6.55 "Бiзнес+".
7.00 Т/с "Вона написала
вбивство".
8.00 "Вiкна-новини".
8.10 "Бiзнес+".
8.15 Х/ф "Старi-полковники".
10.50 "ВусоЛапоХвiст".
12.00 Х/ф "Високий блондин в
чорному черевику".
13.55 Х/ф "Репетитор".
15.55 Х/ф "Доглядальниця".
18.00 "Вiкна-новини".
18.10 Т/с "Доктор Хаус".
19.10 "У пошуках iстини. Злети
i падiння Мiстера Вертольота".
20.10 "Росiйськi сенсацiї.
Невiдомий Рязанов".
21.00 Т/с "Кулагiн i партнери".
22.00 "Вiкна-новини".
22.20 Т/с "Доктор Хаус".
23.20 "Фантастичнi iсторiї.
Росiйськi зомбi".
0.35 "Вiкна-спорт".
0.45 Т/с "Вона написала
вбивство".

19.00 Т/с "Територiя краси".
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Обручка".
21.30 Т/с "Циганки".
23.40 Д/ф "Остання таємниця
Дзержинського".
0.40 Д/ф "Залишитися живим".
1.40 "Подробицi" - "Час".
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.20 Т/с "Дiвчата шпигунки".
3.00 Х/ф "Грифон".
4.30 "Судовi справи".
5.10 "Ключовий момент".
5.50 "Уроки тiточки Сови".

16.35 Т/с "Павутина".
17.40 Т/с "Фаворський".
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с "Вулицi розбитих
лiхтарiв 4".
20.55 Т/с "Сильнiше за вогонь".
21.55 Х/ф "Чорнокнижник".
0.20 Факти. Пiдсумок дня.
0.35 Спорт.
0.45 Т/с "Загубленi 2".
1.35 "Грошовий дощ".
3.05 Факти.
3.40 Х/ф "Сяйво"
5.30 Т/с "Офiс 2".

ICTV

5.40 Факти.
6.10 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
6.55 Т/с "Леся+Рома".
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
7.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.05 Т/с "Фаворський".
10.10 Т/с "Леся+Рома".
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.25 Т/с "Павутина".
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с "Герої 2".
13.55 Т/с "Вулицi розбитих
лiхтарiв 4".
14.55 Т/с "Сильнiше за вогонь".
16.00 Про-Ziкаве.ua.

СТБ

6.25 Т/с "Грейс у вогнi".
6.50 "Вiкна-новини".
6.55 "Бiзнес+".
7.00 Т/с "Вона написала
вбивство".
8.00 "Вiкна-новини".
8.10 "Бiзнес+".
8.15 Х/ф "Офiцери".
10.55 "Росiйськi сенсацiї.
Невiдомий Рязанов".
11.50 "Фантастичнi iсторiї.
Росiйськi зомбi".
12.45 "Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидицi".
13.50 "Сентиментальний кiлер".
14.30 Т/с "Кулагiн i партнери".
15.00 Т/с "Комiсар Рекс".
17.00 "У пошуках пригод".
18.00 "Вiкна-новини".
18.10 Т/с "Доктор Хаус".
19.10 "Правила життя. Упаковка. Прихована загроза".

4.15 Дiйовi особи.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Невiдома Україна.
5.30 Зона ночi.

НТН

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Блага звiстка з Рiком
Реннером".
7.00 Х/ф "Пiдiрване пекло".
8.55 М/ф "Незнайко на Мiсяцi".
10.00 Х/ф "Жандарм та
прибульцi".
12.00 Х/ф "Останнiй мисливець".
14.05 Х/ф "Кiнець iмператора
тайги".
16.00 "Вайп Аут".
17.00 Т/с "Слiпий".
19.00 Х/ф "Погана компанiя".
21.30 Х/ф "Стан несамовитостi".
0.15 Х/ф "Секс-чаклунка".
1.35 "Речовий доказ".
2.55 "Особистий погляд".
5.10 "Нашi".

* * *

НОВИЙ КАНАЛ

5.35 Х/ф "Iгри розуму".
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Т/с "Щасливi разом".
10.40 Х/ф "Обладунок бога 2".
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.50 Iнтуїцiя.
17.50 Х/ф "Острiв".
20.40 Х/ф "Тупий i ще тупiший".
22.50 "Файна Юкрайна".
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.15 Спортрепортер.
0.20 Х/ф "Iсторiя Джона
Ф.Кеннедi".
2.15 Т/с "Солдати 14".
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.05 Українцi. Надiя
4.00 Студiя Зона ночi. Культура.
4.05 Дерево пiд вiкном.
4.30 Термiнал.

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Т/с "Солдати 13".
6.50 "Пiдйом".
6.55 Т/с "Друзi".
7.10 "Пiдйом".
7.35 "Пiдйом".
8.40 "Пiдйом".
9.00 М/с "Веселi мелодiї".
9.10 Х/ф "Бiльше за життя".
11.05 Т/с "Кадетство".
12.05 Т/с "Щасливi разом".
13.30 Репортер.
13.35 М/с "Веселi мелодiї".
13.45 М/с "Шаггi i Скубi-Ду ключ
знайдуть".
14.05 "Земля до початку часiв".
14.40 Teen Time.
14.45 "Малкольм в центрi уваги".
15.25 Даєш, молодь!
16.00 Т/с "Друзi".
17.00 Teen Time.
17.05 Т/с "Батьковi дочки".
18.00 Т/с "Щасливi разом".
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с "Кадетство".
20.25 Т/с "Батьковi дочки".
21.20 Т/с "Щасливi разом".
22.25 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки 5".
23.20 Камедi-клаб.
0.30 Репортер.
0.45 Спортрепортер.
0.50 Погода.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф "Реггiтон".
2.45 "Ксена - принцеса воїн".
20.20 "Росiйськi сенсацiї. Гостi
з сутiнку".
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

6.05 Т/с "Солдати 13".
6.50 "Пiдйом".
6.55 Т/с "Друзi".
7.10 "Пiдйом".
7.35 "Пiдйом".
8.40 "Пiдйом".
9.00 "Заварушка з мавпочкою".
11.05 Т/с "Кадетство".
12.10 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки 5".
13.30 Репортер.
13.35 М/с "Веселi мелодiї".
13.45 М/с "Шаггi i Скубi-Ду ключ
знайдуть".
14.05 "Земля до початку часiв".
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с "Малкольм в центрi
уваги".
15.20 Даєш, молодь!
15.55 Т/с "Друзi".
16.55 Teen Time.
17.00 Т/с "Батьковi дочки".
17.55 Т/с "Щасливi разом".
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
20.25 Т/с "Батьковi дочки".
21.20 Т/с "Щасливi разом".
22.20 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки 5".

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

НТН

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Повнота радостi життя".
7.00 Т/с "Слiпий".
9.00 М/ф "Том i Джеррi".
10.00 М/ф "Незнайко на Мiсяцi".
11.00 "Вайп Аут".
12.00 "Бушидо. Схiднi єдиноборства".
14.55 "Речовий доказ". Полювання на браконьєрiв.
15.30 "Легенди бандитської
Одеси". Давид Курлянд
проти автобанди.
16.00 Т/с "Тюрма особливого
призначення".
18.00 "Агенти впливу".
18.30 Х/ф "Гарний злодiй".
20.50 Х/ф "Акули 2".
22.50 Х/ф "Диявольська гора".
0.55 Х/ф "Секс-чаклунка".
2.50 "Речовий доказ".
3.15 "Особистий погляд".
5.10 "Нашi".
3.25 Т/с "Солдати 14".
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
4.15 I буде новий день.
5.05 Студiя Зона ночi.
5.10 Невiдома Україна.
6.00 Зона ночi.

НТН

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Переможний голос
вiруючого".
7.00 Х/ф "Тихе слiдство".
8.20 "Легальний дохiд".
8.30 "Правда життя". У чужiй
шкурi.
9.05 Т/с "CSI: Лас-Вегас".
10.05 Т/с "Закон i порядок".
11.00 Т/с "Тюрма особливого
призначення".
13.05 Х/ф "Гарний злодiй".
15.20 "Увага! Всiм постам..."
17.00 Х/ф "Петля"
18.25 "Агенти впливу".
19.00 "Свiдок".
19.25 Х/ф "Акули 2".
21.30 "Свiдок".
22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас".
23.00 Т/с "Закон i порядок".
0.00 "Свiдок".
0.30 Т/с "Комiсар Мегре".
1.30 Т/с "Суто англiйськi
вбивства".
2.25 "Свiдок".
2.50 "Особистий погляд".
5.10 "Свiдок".
5.35 "Легенди бандитської
Одеси".
23.20 Камедi-клаб.
0.15 Репортер.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Х/ф "Епiцентр".
2.30 "Ксена - принцеса воїн".
3.15 Т/с "Солдати 14".
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Переможний голос
вiруючого".
6.50 Х/ф "Увага! Всiм постам..."
8.30 "Легальний дохiд".
8.40,11.00,19.00,0.00,2.20
"Свiдок".
9.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас".
10.00 Т/с "Закон i порядок".
11.30 Т/с "Комiсар Мегре".
12.40 Т/с "Суто англiйськi
вбивства".
13.55 Х/ф "Петля"
15.20 Х/ф "Загiн спецiального
призначення"
16.55 Х/ф "Петля"
18.25 "Речовий доказ".
Велика вiсiмка. Шахраївинахiдники.
19.25 Х/ф "Смертоноснi землi".
21.30 "Свiдок".
22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас".
23.00 Т/с "Закон i порядок".
0.30 Т/с "Комiсар Мегре".
1.30 Т/с "Суто англiйськi
вбивства".
2.45 "Особистий погляд".
5.10 "Свiдок".
5.35 "Легенди бандитської
Одеси".

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

Владислав ВЕРСТЮК: “СИМОН ПЕТЛЮРА В
ІСТОРИЧНІЙ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

Симон Петлюра належить до
найбільш знакових мега-постатей
української історії. За кількістю згадувань в Інтернеті українських історичних діячів Петлюра (278 тис.)
помітно поступається лише Богдану Хмельницькому (460 тис.), дещо
Нестору Махну (301тис.), має приблизно однакові показники з Степаном Бандерою (237 тис.) та Іваном
Мазепою (272 тис.) і значно випереджає Володимира Винниченка
(81 тис.) та Михайла Грушевського
(80 тис.). Мазепинці, петлюрівці та
бандерівці є уособленням української національно-визвольної боротьби, її трьома складовими, за
допомогою яких конструюється
сучасний національний міф. Здавалося б подібне твердження автоматично знімає всяке різночитання
постаті Головного отамана. Робить
Симона Петлюру незаперечним
національним героєм, який консолідує і ідентифікує націю. Однак навіть найпалкіші прихильники
Петлюри розуміють і не приховують, що їх герой є ідейним водорозділом сучасного українського
суспільства, яке, незважаючи на
майже два десятиліття існування
суверенної Української держави,

лишається поділеним на два табори в сприйнятті українського минулого та у вибудові перспективи
майбутнього. Один з цих таборів
є національним, питомо українським, інший - постсовєцьким, для
якого характерне гостре несприйняття українського національного
дискурсу. Петлюра і Бандера були
уособленням не лише української
національно-визвольної боротьби,
але й антирадянськості. Обидва
були послідовними борцями з більшовицьким режимом, обидва були
підступно знищені цим режимом.
Імена обох у радянській пропаганді,
а відтак і історичній науці трактувались виключно негативно. Ця затята послідовність прослідковувалась
і в роки перебудови, коли історики
почали говорити про альтернативність історичних процесів та відшукувати “білі плями”. На Петлюру це
не поширювалось.
1990 р. “Український історичний журнал” № 3 опублікував
цілком одіозну статтю І.С. Хміля
“Петлюра і петлюрівщина”. Навіть
падіння совєцького режиму, розвал СРСР та проголошення України незалежною державою, яка
устами свого першого Президента
Леоніда Кравчука визнала тяглість
української державності від УНР
на перших порах суттєво не прискорило переосмислення постаті
Петлюри. Давався взнаки дефіцит
інформації, її довготривале перебування в режимі секретності та
спецзберігання. Тож відновлення
світлої пам’яті Петлюри почалося
з дайджестів його праць, переважно публіцистики і листування, а
також перевидання еміграційної та
діаспорної літератури про Петлюру.
Так 1991 р. видавництво “Бескид”
без жодного коментаря перевидало книгу Василя Іваниса “Симон

середа, 17 червня
УТ-1

6.00 "Доброго ранку, Україно!"
9.05 Дiловий свiт.
9.15 Прес-анонс.
9.35 "Спокуса владою".
10.50 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Український вимiр.
13.10 Служба розшуку дiтей.
13.20 Фольк-music.
14.20 Ситуацiя.
14.30 Новини.
14.45 Дiловий свiт.
15.00 Парламентськi слухання у
Верховнiй Радi України.
16.25 Український вимiр.
16.55 Футбол. Кубок
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
19.45 Свiт спорту.
20.00 Фольк-music.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Футбол. Кубок
23.30 Пiдсумки.
23.40 Спорт.
23.50 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Прес-анонс.

1.40 Парламентський день.
2.00 Служба розшуку дiтей.
2.10 Право на захист.
2.35 Ситуацiя.
2.45 Точка зору.
3.20 Життя триває...
4.10 Ситуацiя.
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.35 Хто в домi хазяїн?
5.05 Аудiєнцiя.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.50 Ситуацiя.

УТ-2

6.05 "Служба Розшуку Дiтей".
6.10 Т/с "Циганське серце".
7.00 "ТСН".
7.05 М/ф "Усi собаки потрапляють до раю".
7.45 "Шiсть кадрiв".
8.00, 9.00, 17.00 "ТСН".
8.05 Т/с "Район Беверлi-Гiллз".
9.20 Т/с "Мереживо".
10.25 Т/с "Любов - не те, що
здається".
11.25 Т/с "Циганське серце".
12.50 "Шiсть кадрiв".
13.00 Т/с "Район Беверлi-Гiллз".
14.00 Т/с "Район Мелроуз".
15.00 Т/с "Всi жiнки - вiдьми".
16.00 Т/с "Не родись вродлива".
17.20 Т/с "Дар Божий".
18.15 Т/с "Любов - не те, що
здається".
19.30 "ТСН".

четверг,18 червня
УТ-1

6.00 "Доброго ранку, Україно!"
9.00 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.15 Прес-анонс.
9.30 Д/ф "Попри все - хiрургiя".
10.00 Д/ф "Думки i серце. М.
Амосов".
11.00 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Український вимiр.
13.05 Хай щастить.
13.30 Кiно.ua.
13.55 Книга.ua.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Iндиго.
16.00 Футбол. Кубок
16.25 Український вимiр.
16.55 Футбол. Кубок
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
19.45 Свiт спорту.
20.00 "Знайдемо вихiд".
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Футбол. Кубок
23.30 Пiдсумки.
23.40 Спорт.
23.50 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.

1.30 Парламентський день.
1.50 Служба розшуку дiтей.
2.00 Благовiсник.
2.35 Ситуацiя.
2.45 Точка зору.
3.15 Життя триває...
4.00 Ситуацiя.
4.10 Телевистава "Украдене
щастя"
5.20 Громадська варта.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.50 Ситуацiя.

УТ-2

6.05 "Служба Розшуку Дiтей".
6.10 Т/с "Циганське серце".
7.00 "ТСН".
7.05 М/ф "Усi собаки потрапляють до раю".
7.45 "Шiсть кадрiв".
8.00 "ТСН".
8.05 Т/с "Район Беверлi-Гiллз".
9.00 "ТСН".
9.20 Т/с "Мереживо".
10.25 Т/с "Любов - не те, що
здається".
11.25 Т/с "Циганське серце".
12.50 "Шiсть кадрiв".
13.00 Т/с "Район Беверлi-Гiллз".
14.00 Т/с "Район Мелроуз".
15.00 Т/с "Всi жiнки - вiдьми".
16.00 Т/с "Не родись вродлива".
17.00 "ТСН".
17.20 Т/с "Дар Божий".
18.15 Т/с "Любов - не те, що
здається".

Петлюра - Президент України”. Це
ще раз свідчило про великий дефіцит петлюрознавців в Україні.
1992 р. видавництво “Фенікс” перевидало “Збірник пам’яті Симона
Петлюри”, вперше виданий 1930
р. у Празі українською еміграцією.
Молодий тоді історик В. Устименко в передмові до перевидання
чи не вперше в Україні подав короткий стислий нарис діяльності
Петлюри, який не містив гострих
ідеологічних випадів проти Головного отамана, а був побудований
на відтворенні фактографічної канви його біографії. До початку 90-х
років належить започаткування
видання матеріалів петлюрівських
читань “Полтавська петлюріана”.
Їх ініціатор Микола Кульчинський в
передмові до четвертого збірника
писав, що мета читань була побудована на прагненні “перебороти
той океан брехні, що нею окупаційна московсько-більшовицька влада
затопила Україну, аби ні в кого з
нас, українців, не зродилася думка
про Незалежність”. А далі він висловлював сподівання, що “постать
С. Петлюри, його жертовна й мужня
діяльність стане для тисяч молодих
людей взірцем того, на яких саме
цінностях будувати власне життя”.
Увага української громадськості до
постаті С. Петлюри була привернута у травні 1996 р. низкою заходів
патріотичних організацій, приурочених до 70-ї річниці вбивства Головного отамана. В Києві 29 травня
відбулася меморіальна конференція “Вшанування пам’яті Симона
Петлюри”, яку назвали “однією з
перших ластівок за останнє сімдесятиліття, що започаткувала справді нове ставлення до особистості
Симона Петлюри”. За кілька днів до
цього в Полтаві в будинку обласної
філармонії пройшли четверті “Пет-

20.15 Т/с "Мереживо".
21.20 Т/с "Дар Божий".
22.30 "ТСН".
23.00 "Проспорт".
23.05 Т/с "Секс i мiсто".
23.50 Т/с "Капкан".
0.55 "Документ".
1.55 Т/с "Секс i мiсто".
2.25 "ТСН".
2.55 "Проспорт".
3.00 Т/с "Циганське серце".
3.50 Т/с "Капкан".
4.35 "Документ".
5.35 "ТСН".

ІНТЕР

6.10 Д/ф "Залишитися живим".
7.00 Новини.
7.10 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.45 М/с "Смiховинки".
8.50 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.10 Т/с "Експерти".
10.10 Т/с "Обручка".
11.00 Т/с "Територiя краси".
12.00 Новини.
12.10 "Знак якостi". Холодний чай.
13.00 Т/с "Зачароване кохання".
14.00 Т/с "Циганки".
16.00 "Ключовий момент".
17.00 "Зрозумiти. Пробачити".
18.05 Новини.
18.20 "Судовi справи".
19.00 Т/с "Територiя краси".
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Обручка".
21.30 Т/с "Циганки".
19.25 "Погода".
19.30 "ТСН".
20.15 Т/с "Мереживо".
21.20 Т/с "Дар Божий".
22.30 "ТСН".
23.00 "Проспорт".
23.05 Т/с "Секс i мiсто".
23.50 Т/с "Капкан".
0.50 "Документ".
1.50 Т/с "Секс i мiсто".
2.20 "ТСН".
2.50 "Проспорт".
2.55 Т/с "Циганське серце".
3.45 Т/с "Капкан".
4.35 "Документ".
5.35 "ТСН".

ІНТЕР

6.10 Д/ф "Залишитися живим".
7.00 Новини.
7.10 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.45 М/с "Смiховинки".
8.50 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.10 Т/с "Експерти".
10.10 Т/с "Обручка".
11.00 Т/с "Територiя краси".
12.00 Новини.
12.10 "Знак якостi". Животики
лосося пiдкопченi.
13.00 Т/с "Зачароване кохання".
14.00 Т/с "Циганки".
16.00 "Ключовий момент".
17.00 "Зрозумiти. Пробачити".
18.05 Новини.
18.20 "Судовi справи".
19.00 Т/с "Територiя краси".
20.00 "Подробицi".

23.40 Д/ф "Росiйськi мiльйонери.
Розплата за успiх".
0.50 Д/ф "Залишитися живим".
1.50 "Подробицi" - "Час".
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.30 Т/с "Дiвчата шпигунки".
3.10 Х/ф "Кохання та iншi
катастрофи".
4.40 "Судовi справи".
5.20 "Ключовий момент".
6.00 "Уроки тiточки Сови".

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15 Дiловi факти.
6.20 Погода.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с "Леся+Рома".
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
7.55 Спорт.
Профiлактика.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с "Герої 2". Фiнал сезону.
14.00 Т/с "Вулицi розбитих
лiхтарiв 4".
15.00 Т/с "Сильнiше за вогонь".
16.00 Про-Ziкаве.ua.
16.35 Т/с "Павутина".
17.40 Т/с "Фаворський".
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с "Вулицi розбитих
лiхтарiв 4".
20.30 Т/с "Обручка".
21.30 Т/с "Циганки".
23.40 Д/ф "Свiтлана Тухачевська. Дочка червоного
Бонапарта".
0.50 Д/ф "Залишитися живим".
1.40 "Подробицi" - "Час".
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.20 Т/с "Дiвчата шпигунки".
3.00 Х/ф "Невгомонний".
4.40 "Судовi справи".
5.20 "Ключовий момент".
6.00 Уроки тiточки Сови.

ICTV

5.55 Факти.
6.10 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
6.55 Т/с "Леся+Рома".
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с "Фаворський".
10.10 Т/с "Леся+Рома".
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с "Павутина".
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с "Термiнатор: Хронiки
Сари Коннор".
13.55 Т/с "Вулицi розбитих
лiхтарiв 4".
14.55 Т/с "Сильнiше за вогонь".
16.00 Про-Ziкаве.ua.
16.35 Т/с "Павутина".
17.40 Т/с "Фаворський".
18.45 Факти. Вечiр.

люрівські читання”.
Загалом 90-ті роки пішли на накопичення фактографічної інформації, лише в 1999 р. до 120-річчя
від дня народження С. Петлюри
вдалося провести в Києві досить
помітну наукову конференцію, матеріали якої так і не були видані.
Окрім Києва, наукові конференції було проведено в Кам’янціПодільському, Кіровограді, Полтаві.
Цей ювілейний рік підняв петлюрівську тему, вивів її звучання за межі
академічного дискурсу, надав їй
громадського резонансу. Суттєві
позитивні зрушення в сучасному
петлюрознавстві відбулися лише на
початку ХХІ століття. Саме тоді суттєво розширилась джерельна база
дослідження діяльності С.Петлюри.
У травні 2001 р., до 75-річчя трагічної загибелі С. Петлюри, у приміщенні Центрального державного архіву громадських об’єднань
України відбулося відкриття документальної виставки, присвяченої
шануванню його пам’яті. В експозиції виставки були представлені
документи переважно із зібрання
“Празького українського архіву”,
всього понад 40 матеріалів. У тому
числі невідомі широкому загалу
оригінали особистих листів С. В.
Петлюри за 1920, 1922, 1925-1926
рр. до своїх соратників, колишніх
міністрів УНР К. Мацієвича та В.
Cадовського, в яких порушувалися
питання консолідації українських
самостійницьких сил в еміграції,
продовження боротьби за відновлення УНР.
Насамперед, завдяки старанням та праці професора В. Сергійчука були упорядковані і видруковані два томи збірника документів
під загальною назвою “Симон Петлюра. Листи, статті, документи”, а
також збірник, присвячений єврей-

21.00 Т/с "Сильнiше за вогонь".
22.00 Х/ф "Дженнiфер 8".
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.05 Спорт.
1.15 Т/с "Загубленi 2".
2.15 "Грошовий дощ".
3.45 Факти.
4.15 Х/ф "Сяйво"

СТБ

4.55 "Телешанс".
6.25 Т/с "Грейс у вогнi".
6.50 "Вiкна-новини".
6.55 "Бiзнес+".
7.00 Т/с "Вона написала
вбивство".
8.00 "Вiкна - Новини".
8.10 "Бiзнес+".
Профiлактика.
12.45 "Слiдство вели. Сатана".
13.55 Д/ф "Пастка для мисливця".
14.40 Т/с "Кулагiн i партнери".
15.05 Т/с "Комiсар Рекс".
17.00 "У пошуках пригод".
18.00 "Вiкна-новини".
18.10 Т/с "Доктор Хаус".
19.10 "Зоряне життя. Перший
сексуальний досвiд зiрок".
20.20 "Слiдство вели. Бiлий
хрест".
21.30 Т/с "Кулагiн i партнери".
22.00 "Вiкна-новини".
22.20 Т/с "Доктор Хаус".
23.15 "Фантастичнi iсторiї.
Паралельнi свiти. Таємна
брама".
0.50 Т/с "Вона написала
вбивство".
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с "Вулицi розбитих
лiхтарiв 4".
21.00 Т/с "Сильнiше за вогонь".
21.55 Х/ф "Миротворець".
0.40 Факти. Пiдсумок дня.
0.55 Спорт.
1.05 Т/с "Загубленi 2".
1.55 "Грошовий дощ".
3.25 Факти.
3.55 Х/ф "Сяйво".
5.25 Т/с "Офiс 2".

СТБ

4.55 "Телешанс".
6.25 Т/с "Грейс у вогнi".
6.50 "Вiкна-новини".
6.55 "Бiзнес+".
7.00 Т/с "Вона написала
вбивство".
8.00 "Вiкна-новини".
8.10 "Бiзнес+".
8.15 Х/ф "Кожен вечiр об
одинадцятiй".
10.40 "Зоряне життя. Перший
сексуальний досвiд зiрок".
11.50 "Фантастичнi iсторiї.
Паралельнi свiти. Таємна
брама".
13.00 "Слiдство вели. Бiлий хрест".
13.55 Д/ф "Дiд Мороз в законi".
14.35 Т/с "Кулагiн i партнери".
15.00 Т/с "Комiсар Рекс".
17.00 "У пошуках пригод".
18.00 "Вiкна-новини".
18.10 Т/с "Доктор Хаус".
19.10 "Моя правда. Iлля
Рєзник".
20.15 "Слiдство вели. Помста
зброяра".

ським погромам. Інститут історії
України підготував і видав великий
збірник документів та матеріалів
“Директорія, Рада Народних Міністрів УНР. 1918 - 1920”. В межах
біжучого десятиліття побачили світ
кілька монографій, присвячених
життю та діяльності С. Петлюри.
Насамперед, це “Суд історії” С.
Литвина, “Симон Петлюра” В. Сергійчука, і найбільш пізня за часом
видання праця В. Солдатенка “Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби”. Окрім
того, з’явилось велике число різноманітних досліджень дотичних
життю та діяльності С. Петлюри, це,
насамперед, розвідки про українізацію армії, діяльність Центральної Ради, роль і місце Директорії
у визвольних змаганнях, історію
інтернування армії УНР, діяльність
української міжвоєнної політичної
еміграції. Поява цієї літератури не
лише засвідчила помітні зрушення
в академічних інтерпретаціях, формування нового історіографічного
напрямку - петлюрознавства, але й
суттєво вплинула на суспільну свідомість, вгамувала інформаційну
спрагу суспільства, запропонувала
громадському загалу різні версії
прочитання життєпису нашого героя. Часто вони досить контраверсійні. Візьмемо праці присутнього
тут В. Сергійчука та В. Солдатенка. Професор В. Сергійчук бачить
у Петлюрі національного вождя,
який став синонімом української
самостійності і незламності. Для
В. Солдатенка С. Петлюра не є героєм, більше того у порівнянні з В.
Винниченком він постійно програє,
а часом відверто зображується антигероєм, який мусить перед судом
істориків відповідати за наслідки
програних змагань за державність.
Закінчення у наступному номері.

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Т/с "Солдати 13".
6.50 "Пiдйом".
6.55 Т/с "Друзi".
7.10 "Пiдйом".
7.35 "Пiдйом".
8.40 "Пiдйом".
9.00 Х/ф "Змученi походом".
10.50 Т/с "Кадетство".
11.50 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки 5".
12.45 Т/с "Друзi".
13.30 Репортер.
13.35 М/с "Веселi мелодiї".
13.45 М/с "Шаггi i Скубi-Ду ключ
знайдуть".
14.05 Земля до початку часiв".
14.40 Teen Time.
14.45 "Малкольм в центрi уваги".
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с "Друзi".
16.55 Teen Time.
17.00 Т/с "Батьковi дочки".
18.00 Т/с "Щасливi разом".
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с "Кадетство".
20.25 Т/с "Батьковi дочки".
21.25 Т/с "Щасливi разом".
22.25 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки 5".
23.20 Камедi-клаб.
0.30 Репортер.
0.45 Спортрепортер.
0.50 Погода.
0.55 Служба розшуку дiтей.
21.30 Т/с "Кулагiн i партнери".
22.00 "Вiкна-новини".
22.20 Т/с "Доктор Хаус".
23.20 "Паралельний свiт".
0.20 "Вiкна-спорт".
0.45 Т/с "Вона написала
вбивство".

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
7.35 “Пiдйом”.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Бiллi Медiсон”.
11.05 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 5”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ
знайдуть”.
14.05 “Земля до початку часiв”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Малкольм в центрi
уваги”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Teen Time.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.25 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 5”.

1.00 Х/ф "Братство вампiрiв".
2.25 "Ксена - принцеса воїн".
3.05 Т/с "Солдати 14".
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Казимир Велiкий, або
Мальович селянський.

НТН

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Переможний голос
вiруючого".
7.00 Х/ф "Загiн спецiального
призначення"
8.30 "Легальний дохiд".
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00,
2.25,5.10 "Свiдок".
9.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас".
10.00 Т/с "Закон i порядок".
11.30 Т/с "Комiсар Мегре".
12.40 Т/с "Суто англiйськi
вбивства".
13.45 Х/ф "Петля"
15.15 Х/ф "Загiн спецiального
призначення"
16.55 Х/ф "Петля"
18.25 "Правда життя". Велике тiло.
19.25 Х/ф "Кiбермисливець 2".
22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас".
23.00 Т/с "Закон i порядок".
0.30 Т/с "Комiсар Мегре".
1.30 Т/с "Суто англiйськi
вбивства".
2.50 "Особистий погляд".
5.35 "Легенди бандитської
Одеси".
23.20 Камедi-клаб.
0.15 Репортер.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Х/ф “Бiллi Медiсон”.
2.25 “Ксена - принцеса воїн”.
3.05 Т/с “Солдати 14”.
3.50 Студiя Зона ночi. Культур

НТН

6.00,2.50 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Загiн спецiального
призначення”
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00,
2.25,5.10 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30,1.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
13.35 Х/ф “Петля”
15.00 Х/ф “Загiн спецiального
призначення”
16.25 Х/ф “Сьома куля”.
18.25 “Легенди бандитської
Одеси”. Курлянд проти
банди людожерiв.
19.25 Х/ф “Смертельний вузол”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
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В І Д П О В І Д А Є М О

У НАШОМУ БУДИНКУ ЧОТИРИ КВАРТИРИ.
СПІЛЬНИЙ ДВІР СКЛАДАЄТЬСЯ З 24 СОТОК ЗЕМЛІ. ЧИ МОЖНА ПРИВАТИЗУВАТИ І РОЗДІЛИТИ ЦЮ
ЗЕМЛЮ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ
БУДИНКУ?
Спільне подвір’я, до якого
входять квартири одного будинку, вважається спільною частковою власністю відповідних квартировласників.
За законодавством, режим
поводження у такому випадку
визначається на засадах рівності прав співвласників (якщо
інше не встановлено законом
або не встановлено чинним договором між ними, укладеним у межах їх цивільних повноважень).
Таким чином, за загальним правилом, власники квартир у будинку мають право на рівні за розмірами частки
земельної ділянки подвір’я.
Права на використання майна, що знаходиться в осіб
на правах спільної часткової власності, реалізуються за
згодою всіх співвласників.
У разі відсутності згоди хоча б одного із співвласників на дії інших щодо приватизації або правочинів (відчуження землі тощо), місцевий суд 1-ої інстанції загальної
юрисдикції за позовною заявою про виділення частки у
спільному майні в натурі (яка може виходити від будь-кого
з чотирьох суб’єктів власності на зазначене подвір’я) вирішує питання про документально-юридичне закріплення за позивачем конкретного розміру та меж відповідної
частки землі у натурі.
Суд за складу певних фактично-юридичних обставин
по суті справи може дійти також висновку про неможливість виділення співвласнику частки майна в натурі. У
цьому випадку такий співвласник вправі вимагати через
суд від інших співвласників обов’язкову грошову чи іншу
матеріальну компенсацію її вартості за звичайною ринковою ціною.
У випадку, якщо зазначені квартировласники є членами однієї сім’ї, їхнє подвір’я є спільною сумісною власністю. Однак порядок виділення долі у натурі з майна у
спільній сумісній власності той же, що й порядок виділення частки із майна спільної часткової власності.
(УКРІНФОРМ).
ЯКЩО ПІДПРИЄМСТВО, ОРГАНІЗАЦІЯ, УСТАНОВА ЗАТРИМУЄ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ПРАЦІВНИКАМ НА
МІСЯЦЬ І БІЛЬШЕ (АБО НА ПІДПРИЄМСТВІ ІСНУЄ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ), ЧИ ПОТРІБНО БУХГАЛТЕРУ НАРАХОВУВАТИ КОМПЕНСАЦІЮ ЧЕРЕЗ ЗАТРИМКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ?
Згідно зі ст. 115 КЗпП України заробітна плата виплачується регулярно в терміни, встановлені колективним
договором, але не рідше двох разів на місяць і не більше,
ніж через 16 календарних днів.
При звільненні працівника виплата всіх сум, що йому
належать, проводиться в день звільнення, яким вважається останній день роботи на підприємстві, в установі,
організації. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше
наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Відповідно до ст. 117 КЗпП України у разі невиплати з
вини власника або уповноваженого ним органу належних
сум працівнику, що звільнився, за відсутності спору про
їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівнику його середній заробіток за весь час
затримки по день фактичного розрахунку. Слід звернути
увагу, що згідно ст. 34 Закону України "Про оплату праці"
від 24.03.2005 року та Закону України "Про компенсацію
втрати частини доходу в зв’язку з порушенням термінів їх
виплати" працівникам нараховується компенсація через
втрату частини заробітної плати у зв’язку із затримкою
термінів її виплати. Розмір компенсації обчислюється як
добуток нарахованого, але невиплаченого грошового доходу за відповідний місяць і приросту індексу споживчих
цін у відсотках для визначення суми компенсації.
Приріст індексу споживчих цін за будь-який період
та приклади обчислення компенсації бухгалтери можуть
знайти у газеті "Праця і зарплата".
За несвоєчасну виплату заробітної плати передбачена як адміністративна так і кримінальна відповідальність
(ст. 175 КК України).
Так, у відповідності до ст. 41 КУпАП порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплати її
не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю призводять до застосування
до посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності та громадян - суб’єктів
підприємницької діяльності відповідальності у вигляді
штрафу від 510 грн. до 1700 грн. Згідно зі ст. 175 Кримінального Кодексу України необгрунтована затримка у виплаті заробітної плати більше ніж на 1 місяць,
вчинена посадовою особою підприємства, установи,
організації незалежно від форм власності або громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, карається
штрафом від 1700 грн. до 5100 грн. з позбавленням
права займати певні посади або займатися визначеною діяльністю строком від 2 до 5 років або позбавлення волі до 2-х років з позбавленням права займати
певну посаду до 3-х років. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до її притягнення нею
здійснено виплату заробітної плати громадянам.
Трудові спори за заявами працівників розглядаються
у судовому порядку. В разі порушення законодавства про
оплату праці працівник має право звернутися до суду з
позовом про стягнення йому належної суми. При цьому
строк позивної давності на заборгованість по заробітній
платі не поширюється.
Олена ГРЕБЕНЮК,
державний інспектор праці
по Макарівському району.
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В УМОВАХ ВИМУШЕНИХ ЗАХОДІВ

ЯК УНИКНУТИ НЕПРИЄМНОГО
СЮРПРИЗУ ПРИ ВИХОДІ НА ПЕНСІЮ?

Не секрет, що сьогодні у зв`язку зі складною економічною ситуацією багато
підприємств та організацій, щоб остаточно не закритися, вимушені проводити
так звану “оптимізацію”, а, говорячи простіше, звільняти значну кількість працівників. Більш далекоглядні роботодавці застосовують на своїх підприємствах
інші методи виживання. Щоб зберегти трудовий колектив і кваліфікованих працівників, вони або відправляють співробітників у вимушені відпустки без збереження заробітної плати, або залишають працювати на неповний робочий день.
Звісно, при цьому доход такого співробітника істотно зменшується. А інколи він
навіть нижчий за встановлену мінімальну заробітну плату.
Особливо турбує цей чиєї зарплати виплачува- право доплатити до його
несподіваний і вкрай не- лися внески до Пенсійного повного розміру, щоб міприємний поворот долі лю- фонду.
сяць зарахували в стаж як
дей передпенсійного віку.
Зрозуміло, що при при- повний. Також у разі, якщо
Адже зарплата для них - це значенні пенсії враховуєть- підприємство з якихось,
не тільки джерело існуван- ся, як довго людина плати- нехай і поважних причин,
ня і благополуччя родини ла внески до Пенсійного за якийсь місяць не пересьогодні, але й показник, фонду (страховий стаж) і в рахувало внески до Пенвід якого залежатиме їхнє яких сумах. І оскільки вне- сійного фонду, він не увіпенсійне забезпечення і ски платять лише з офі- йде до страхового стажу
спокійна старість у най- ційних заробітків, то саме працівника. Відомості про
ближчій перспективі.
“біла бухгалтерія” і береть- всі сплачені внески наПроте, як відомо, згідно ся до уваги при розрахунку копичуються в базі даних
із законодавством Укра- суми пенсії. Якщо ж у спів- персоніфікованого обліку
їни, при виході на пенсію робітника при скороченні внесків Пенсійного фонду
враховуються і страховий робочого часу знизився України.
стаж, і зарплата, що, до рівень офіційної зарплати,
Отже, щоб не мати неречі, беруться для розра- це, звичайно ж, вплине на приємних “сюрпризів”, прохунку лише в тому випадку, розмір його пенсії в май- цес сплати підприємством
якщо за відповідний період бутньому.
внесків до Пенсійного фонсплачувалися внески до
Наскільки ця ситуа- ду раджу ретельно контрПенсійного фонду. Якщо ж ція серйозна, судіть самі. олювати. Але, на жаль, мало
людина, навіть не зі своєї Тільки в Київській області хто про цю проблему знає, а
вини, отримує зарплату близько 50 тисяч застра- з іншого боку, не всі можуть
меншу, то відповідно мен- хованих осіб отримують й доплачувати. Бо, коли
шим буде і внесок до Пен- заробітну плату меншу за людина, працюючи не посійного фонду зі всіма не- мінімальну. Тут слід розу- вний робочий тиждень, не
гативними наслідками, що міти, що страховий стаж отримує навіть мінімальної
з цього випливають.
- періоди, упродовж яких зарплати, а треба до того
Тож
які
неприємні громадянин платив внески ж за комунальні послуги засюрпризи можуть очікува- на обов’язкове пенсійне платити, виділити гроші на
ти на тих, хто не сплачує в страхування - вимірюється харчування, на навчання діповному обсязі внески, в місяцях. Місяць роботи тей, вона змушена вибирами попросили розповісти буде зарахований у стра- ти: чи про майбутнє дбати,
начальника головного ховий стаж як повний лише чи жити лише сьогоднішнім
управління Пенсійного за умови, якщо внесок за днем. Тому абсолютна більфонду України у Київ- нього виявиться не нижчим шість, звичайно, не доплаській області Миколу за мінімальну суму.
чує.
- Втративши роботу
ПАВЕЛКА.
Для роботодавців вона
встановлена на рівні 33,2 на виробництвах, сьо- Дійсно, така ситуація відсотка мінімальної зарп- годні все більше людей
існує. Але законодавством лати, а для працівників - 2 намагаються зайнятися
передбачена можливість відсотки. Тобто сумарний приватним підприємникожній людині, яка турбу- розмір пенсійного вне- цтвом. Багато з них пеється про своє майбут- ску складає 35,2 відсотка. реходять на спрощену
нє, вийти з неї. Статтею А мінімальний пенсійний систему оподаткування.
12 Закону України “Про внесок обчислюється із мі- Чи отримуватимуть вони
обов’язкове
державне німальної зарплати. Тобто пенсію в повному обсязі?
- Зрозуміло, що люди,
пенсійне
страхування” це - 35,2 відсотка мінімальпередбачена можливість ної зарплати, яка з квітня зайняті в приватному бізкожному працівникові до- 2009 року становить 625 несі, далеко не завжди доплачувати до мінімального гривень. Отже, мінімаль- статньо заробляють. Їх рострахового внеску само- ний внесок сьогодні - 220 бота пов’язана з великими
ризиками і потребує старстійно, якщо роботодавець гривень.
відраховує менше мініПроте, в Україні перед- тового капіталу - кредитів і
мального внеску. Звісно, бачено поетапне підвищен- їх повернення. Тому в своїй
це - вимушена міра. Адже ня мінімальної заробітної більшості ці люди зазвичай
страхові пенсії за віком плати. Відповідно до цього, не мають великого доходу.
призначаються за законом зростатиме і мінімальний Якщо в цій ситуації вони
лише тим працівникам, які внесок. Якщо сплачена за годують себе і свою сім’ю,
були застраховані в систе- місяць сума буде меншою то й це вже добре. Тому
мі загальнообов’язкового за мінімальний внесок, то для них законодавством
спрощена
пенсійного страхування і з у такому разі людина має передбачена

система
оподаткування.
Рішення про розмір єдиного податку приймають
місцеві органи влади, і в
різних населених пунктах
він різний - від 20 до 200
грн., а по фіксованому податку сплачується ще менше. Тому від цих внесків
до Пенсійного фонду надходить лише 42 відсотки
від суми єдиного податку і
6 або 10 відсотків від суми
фіксованого податку.
Ці суми, зрозуміло,
надзвичайно малі, якщо
порівняти їх із мінімальною пенсією - 544 гривні, а
право кожна людина на цю
мінімальну пенсію по нашому законодавству має.
Фактично ці люди утримуються за рахунок інших
пенсіонерів, які вносили
суми більші від мінімального страхового внеску. Іншими словами, Пенсійний
фонд до 1 травня дотував
цих людей. Зрозуміло, що
держава має допомагати
людям, але не за рахунок
інших пенсіонерів. Бо затрати колосальні. Порахуйте, середня пенсія по
Україні 912 грн.
Тож на сьогоднішній
день, згідно із Постановою
№ 366 від 14 квітня цього року, фізичні особи, які
займаються підприємництвом і обрали спрощену
систему
оподаткування,
повинні сплачувати до Пенсійного фонду не менше
мінімального
страхового
внеску, який розраховується як мінімальна заробітна
плата (сьогодні це 625 грн.)
помножена на тариф відрахування, який діє на сьогоднішній день. Зараз це
складає 33,2 відсотка від
фонду оплати праці плюс 2
відсотки від заробітної плати
кожного найманого працівника. У червні мінімальний
страховий внесок становить
207 грн. 50 коп. Отже, розмір доплати залежатиме
від того, за якою системою
оподаткування підприємець
працює. Наприклад, якщо в
місяць сплачується максимальний розмір єдиного податку - 200 гривень, то з них
до Пенсійного фонду надійде 84 гривні. Тобто потрібно
буде доплатити ще 123 грн.
50 коп.
Олександр
КОЗЛОВСЬКИЙ
(УКРІНФОРМ).

РОБОТА ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ В ОРГАНАХ
ДПС КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТРИВАЄ

Державна податкова адміністрація в Київській області на виконання програми Президента та Уряду
України про необхідність посилення боротьби з корупцією в органах
державної влади та правоохоронних
органах веде постійну роботу, спрямовану на виявлення та попередження фактів корупції, хабарництва
та інших посадових злочинів в органах ДПС. Ці функції покладені на відділ по боротьбі з корупцією в органах
державної податкової служби ДПА в
Київській області (ВБК, телефон довіри 246-23-55).
У нинішньому році працівниками
відділу складено 8 адміністративних
протоколів. За результатами її розгляду в судах 8 податківців притягнуто до адміністративної відповідальності.
Характерними адміністративними порушеннями з боку податківців

є надання незаконних переваг підприємцям під час здійснення податкових перевірок та прийнятті рішень,
пов’язаних з нарахуванням податкових платежів та штрафних санкцій,
притягнення порушників до адміністративної відповідальності.
Як приклад: 27 квітня відділом по
боротьбі з корупцією в ОДПС ДПА
в Київській області складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене п. «г» ч.З
ст.5 Закону України «Про боротьбу
з корупцією» стосовно працівника Переяслав-Хмельницької ОДПІ,
який не застосував обов’язкових
законодавчо закріплених рішень:
не склав стосовно порушників податкового законодавства адміністративні протоколи, за порушення
термінів сплати узгоджених податкових зобов’язань, що передбачено ст. 163-2 КУпАП.

5 травня Переяслав-Хмельницький міський суд виніс постанову про
його притягнення до відповідальності, піддавши адміністративному
стягненню - штрафу в розмірі 255
грн.
Цього року за матеріалами ВБК
було порушено 2 кримінальні справи
за скоєння злочинів, передбачених
ч.ч. 1,3 ст.358 КК України та 1 кримінальну справу за ознаками злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Крім того, за результатами перевірок звернень громадян та оперативної інформації, яка надходила до
відділу по боротьбі з корупцією, до
органів прокуратури в порядку ст. 97
КПК України направлено 7 матеріалів
за ознаками скоєння посадових злочинів.
За матеріалами ВБК в органах
ДПС ДПА в Київській області.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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П О РА Д И
МАРМЕЛАД
ІЗ ПОЛУНИЦІ

ДО

Ч АС У
ВАРЕННЯ ІЗ
ПЕЛЮСТОК ТРОЯНД

достатньо густою, додають
необхідну кількість цукру, 1
чайну ложку лимонної кислоти. На 3 кг ягід необхідно
1,5 кг цукру.

МАРМЕЛАД
ІЗ ЧОРНИЦІ

Ягоди сортують, миють,
видаляють плодоніжки, а
потім протирають через
сито. Перетерту масу варять при постійному перемішуванні. Коли вона стає

Чорницю
сортують,
миють, протирають крізь
сито. Отриману масу варять з цукром і водою до
готовності, яку визначають
по борозні, проведеній по
дну миски. На 5 кг чорниці
необхідно 2-2,5 кг цукру і 2
склянки води.
Готовий мармелад викладають у чистий сухий
посуд і залишають відкри-

НАШЕ ЗДОРОВ’Я

ТРАВИ - ПРОТИ РАДІАЦІЇ

Великого лиха завдала нашому народу чорнобильська
катастрофа. Багато людей опинилися в забрудненій зоні,
в їх організмі, особливо дитячому, накопичуються радіонукліди. Але лихові можна зарадити. Біологи, медики, інші
українські фахівці розробили методику швидшого виведення їх з організму. Для цього потрібне додаткове приймання
спеціальних радіопротекторів, сорбентів, пектинів і трав,
що мають сечогінну, потогінну та проносну дію.
Це: аїр (татарське зілля) — відвар і настій кореня;
безсмертник — настій і відвар квітів; брусниця — відвар
листя і ягід; бузина чорна — настій і відвар квітів, листя,
ягід, настій коріння, відвар кори; верес звичайний — настій трави; вишня — відвар плодоніжок; буркун лікарський
— настій і відвар трави; суниця лісова — настій і відвар
ягід, листя, всієї рослини; кропива — настій квітів, листя,
відвар кореня; жостір вільховидний — відвар кори; льон
— настій та відвар насіння; мати-й-мачуха — настій листя; сонях — настій жовтих пелюсток; чорна смородина —
настій листя, відвар ягід; толокнянка — відвар листя.
А ось чим лікувати щитовидну залозу (окремо з кожної рослини): настої коріння аїру, конвалії, подорожника,
відвари липового цвіту, перцевої м’яти, вівса, чистотілу,
полуниць. Соки з капусти, картоплі і червоного буряка.
Спиртові настої п’ють по 15—20 крапель, водяні і соки —
по півсклянки перед їдою — тричі на день.

ПИЙ МОЛОКО,
І ГЕРОЄМ БУДЕШ

Молоко
благотворно впливає на збільшення
м’язової маси, навіть якщо
не виконувати додатково
спеціальні фізичні вправи,
вважають австралійські дослідники.
Учені провели експеримент на мишах, завдяки
якому виявили, що склад
молока здатний скоротити
можливі клітинні порушення,
що призводять до серцевосудинних захворювань і діабету. Спеціалісти знайшли в
молоці пептид, який стимулює регенерацію тканин і клітин, і, вводячи його гризунам
щодня, переконалися в тому, що їх м’язи збільшувалися
без фізичних навантажень.
Експерти стверджують, що хороша м’язова маса дозволяє спалювати жири і знижує ризик розвитку метаболічного синдрому. Досліди на мишах підтвердили лікувальні властивості молока, а також було встановлено, що
воно благотворно впливає на травну систему людини.

У САДУ І НА ГОРОДІ

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ШКІДНИК

Неважко зрозуміти відчай господаря: ще вчора на
грядці радували око соковитою зеленню молоді пагінці
огірків, а сьогодні похилилися, зів’яли. Якщо уважно придивитися, то можна побачити, що стебло наче ножем зрізане під землею. Немає сумніву: «попрацював» вовчок.
Це досить велика за розмірами комашина — дуже небезпечний шкідник овочевих культур. Вона підгризає коріння
своїми міцними, як у рака, клішнями і рослина гине.
Найкращий спосіб боротьби із вовчком такий. Після
виявлення ходів, а їх дуже добре видно в землі, особливо
вранці, закип’ятіть відро води і додайте 2 ст. ложки соди.
Добре перемішайте і заливайте цим розчином ходи комахи до своїх гнізд. Якщо зробити це кілька разів, то навіть за один сезон можна знищити не тільки всіх дорослих
шкідників, а й потомство.
Восени проведіть ще один профілактичний захід. Літрову банку заповніть кінським гноєм і прикопайте трохи
нижче рівня грунту. Вовчок неодмінно влаштується тут на
зимову квартиру. Після перших морозів банку треба викопати, шкідників знищити, знову поставити цю пастку до
весни.
Помічено, що найбільше вовчок полюбляє вологі місця. Позбавитися зайвого зволоження допоможе дренажна система. Послідовність укладення дренажу, починаючи з нижнього шару, така: пісок — 15 см, глина — 10 см,
щебінь, керамзит або бита цегла — 10 см, а зверху на
35—40 см — родючий грунт.

тим до того часу, поки не
охолоне і не покриється
кіркою. Після цього посуд
обв’язують
целофаном
або пергаментним папером і зберігають в сухому
прохолодному місці.

З червоних і рожевих троянд знімають пелюстки, відокремлюють білу нижню частку, миють, потім
змішують пелюстки з половиною цукру і розчином
лимонної кислоти (1ч. ложка на 50 г води) і залишають у посудині на 4-6 годин. Із другої половини
цукру готують сироп і гарячим
заливають пелюстки (витримані у розчині 4-6 год.). Для пастеризованого варення на 0,5
кг пелюстки троянд необхідно
1,2 кг цукру, 1ч. ложка лимонної
кислоти і склянка води, для пастеризованого – 1,2 кг цукру, 1ч.
ложка лимонної кислоти і 200 г
води. Вихід варення 1,8 кг.

КВАС ПОЛУНИЧНИЙ

Зрілу, яскраво червону полуницю сортують, промивають у проточній воді,
видаляють плодоніжки і викладають в емальований посуд. Ягоди заливають водою (0,7л на 250 г полуниці), доводять до кипіння, знімають з вогню, витримують
10-15 хв., а потім фільтрують через тканину.
До відфільтрованої рідини додають 1 ст. ложку меду,
4 ч. ложки цукру, 1 г лимонної кислоти, все розмішують
і знову фільтрують через тканину. Розливають квас у
пляшки з-під шампанського, додають у кожну 3-5 родзинки. Наповнені пляшки пакують, пробки закріплюють шпагатом або дротом і виносять в холодне місце.
Через 7-10 днів квас готовий.
Для прискорення процесу дозрівання квас після
розливу і коркування витримують за температури 2527 градусів С (літня кімнатна температура) і на третій
день виносять у холодне приміщення або зберігають
у холодильнику. Квас готовий уже на 4 день. До столу
подають охолоджений.
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ГОСПОДИНІ
НА ЗАМІТКУ

Плівку, що загороджує кабінку літнього душу, навіть не дуже
сильний вітер легко зриває разом з штатними затискачами. Але
якщо обв’язати її мотузкою хоча
б у верхній частині, плівка залишиться на місці і при різких поривах.
Якщо під руками не знайшлося штангенциркуля, для вимірювання діаметра деталі можна скористатися розвідним ключем або
лещатами і лінійкою. Затисніть
деталь і поміряйте відстань між
губками.
Паста кулькової ручки добре
видаляється з одягу лаком для
волосся. Побризкайте лаком на
пляму, потім сильно потріть це
місце шматочком мила і сполосніть у холодній воді. Після цього
можна прати, як завжди.
Закріпивши шурупами білизняні прищіпки на віконній рамі,
можна, за необхідності, легко перевісити зовнішній термометр на
затінену сторону вікна.
Коли ви миєте шибки, протирайте їх із зовнішнього боку вертикальними, а з внутрішньою - горизонтальними рухами. Можна
і навпаки, головне, вам відразу
буде видно, на якій стороні скла
залишилися смуги і де потрібно
додаткове протирання.

.

.

.
.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

ДІТИ – ІНДИГО: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ
Мій племінник змалечку дивував, ба навіть, лякав батьків та рідню.
Так через неймовірну впертість він відмовлявся розмовляти до чотирьох
років, а коли йому виповнилося п’ять, під час материних напучуваньнастанов категорично заявив: дітей слід виховувати до 5 років, а потім їх
можна лише перевиховувати, але з ним у них нічого не вийде. Власне так
і сталося... До всього мій племінник згодом виявився талановитим програмістом, широко знаним у вузькопрофесійних колах. Нещодавно його
батько спересердя, коментуючи черговий обурливий, на його думку, вчинок сина, виніс свій присуд: він справжня дитина індиго! Аби розібратися
в цьому популярному нині соціальному явищі - ми звернулися за поясненнями до доктора медичних наук, професора й завідуючого кафедрою психіатрії НМАПО імені П.Л.Шупика Анатолія Павловича ЧУПРИКОВА.
- Звідки, власне, пішла ця назва видатних інтелектуалів і непримиренних борців з лицемірством?
- "Діти індиго" - термін, запроваджений у життя екстрасенсом Ненсі
Енн Тепп для визначення дітей, які,
на її думку, володіють аурою цього
кольору. Широку популярність цей
термін здобув наприкінці 1990-х років, завдяки згадці у джерелах, що
мають відношення до руху нью-эйдж
- нова ера. Дітям індиго приписують
безліч різних властивостей, починаючи від високого рівня інтелекту і
закінчуючи телепатичними здібностями. Стверджується також, що саме
вони є "новою расою людей". Як відомо, цьому явищу було присвячено
декілька фільмів, а також велику кількість книг.
- У цих книжках, до речі, я прочитав вельми цікаві речі. Зокрема,
автори стверджують: кількість дітей індиго постійно зростає. Хтось
порахував, що серед тих, кому
зараз 50, індиго зустрічаються у
пропорції один на 2000-5000 осіб,
серед тих, кому зараз 30, один - на
600, у віковій групі від 17 до 29 років на їх частку припадає вже 6-12
відсотків, а серед тих, хто пішов до
школи в 2005 році, першокласниками "кольору індиго" виявилися
понад 90 відсотків дітей. Що думають психіатри та психологи з приводу цієї гіпотези?
- Абсолютна брехня! Так звані
дослідники явища займаються підтасовками й перекрученнями. Дійсно,
стереотипи соціальної поведінки людей змінюються протягом останніх
десятиріч дуже швидко. Саме через
це 50-річні наші сучасники мають
відмінні уявлення про переважну
більшість життєвих явищ у порівнянні зі своїми дітьми, а наші онуки, котрим нині 5-10 років так само інакше
сприймають світ, ніж їхні батьки. Ці
відмінності корелюються зі змінами в науково-технічному розвитку
людства, морально-психологічними
трансформаціями суспільства тощо.
Вони жодним чином не пов’язані із

появою "нової раси людей", як стверджують окремі автори бульварних
видань та жовтих таблоїдів.
- Але ж, справді, існують особливі діти?
- Оглядаючи таких особливих, як
ви кажете, дітей, лікарі, як правило,
діагностують мінімальну мозкову дисфункцію, а психологи відзначають
синдром дефіциту уваги із гіперактивністю або без неї. Втім іноді саме
такі діти демонструють суперінтелект.
Більше того, останніми роками стали
з’являтися підлітки, в яких ліва і права
півкулі головного мозку можуть працювати автономно (або, як вони самі
говорять, вони здатні одночасно думати про дві проблеми). Раніше таке
спостерігалося лише в особливо обдарованих і геніальних особистостей.
Утім, незважаючи на широку популярність, не існує жодного наукового
доказу існування такого масового
феномену. В середовищі фахівців побутує тверде переконання, що саме
явище "діти індиго" носить характер містифікації. Крім того, велика
частина властивостей давно відома
психологам і описується діагнозом
СДВГ (синдром дефіциту уваги і гіперактивність).
- Ось ви згадали про їхній суперінтелект, але ж часто-густо у
школі ці діти вчаться погано?!
- Немає нічого дивного, адже
для них це - не показник. Насправді,
серед них зустрічаються надінтелектуали, в яких індекс IQ, що дорівнює
160 пунктам, - звичайна справа.
Просто у дітей формується багатовимірне мислення (а не лінійне, як
у більшості дорослих). Звідси легко
стає зрозумілою їхня здатність легко
орієнтуватися в системі незнайомого мобільного телефону і програмах
комп’ютера. На цьому ж зав’язаний
і їхній конфлікт зі школою: більшість
нинішніх освітніх систем викликають
у таких дітей лише нудьгу. При цьому
вони інтуїтивно відчувають будь-яку
нещирість і лицемірство дорослих,
хворобливо на них реагують. Втім
ще раз хочу наголосити, що сучасною наукою термін "діти індиго" не

використовується. Хоча окремі дослідники вдаються до спробу вивчити зв’язок між творчими здібностями
людини й психічними розладами.
- Невже й виявлений у дітей
"феномен розбитого дзеркала",
при якому сприйняття простору
нагадує дзеркальну поверхню з
однією або двома вертикальними
тріщинами і зміненим кутом віддзеркалення слід розглядати як
психічне відхилення?
- Чом би й ні? Поняття психічної
норми сьогодні дуже широке, тому
наявність психічних кореляцій у дитини зовсім не свідчить про її неповноцінність. Між тим хочу нагадати,
що "феномен розбитого дзеркала"
дуже заважає читанню, але при цьому ніяк не усвідомлюється і виявляється лише при спеціальному психофізіологічному дослідженні. Такі
діти мають труднощі із читанням. Тут
справа може доходити до дислексії,
коли прочитане сприймається насилу, і навіть до алексії - повного нерозуміння прочитаного тексту. То про
яку геніальність ми говоримо?
А ось ще одна особливість "нових" дітей - короткочасне відключення свідомості. Таке явище пов’язане
із незрілістю мозку та інформаційними перевантаженнями (раніше мозок дитини дозрівав до 9 років, зараз
- лише до 15-16). Подібні "відключення" можна порівняти із швидким перезавантаженням комп’ютера, у цей
момент дитячий мозок відпочиває,
відновлюючи сили. До 4-5 уроку діти
можуть вимикатися навіть на 15-20
хвилин. До всього слід додати, що, як
і у випадку із "тріснутим дзеркалом",
короткочасні відключення свідомості самій дитині непомітні. Часом, це
провокує комічні ситуації.
Якось на прийомі в мене була
мама із сином років 11. Вона розповіла мені історію: прибігає син зі школи і, захлинаючись, розповідає, що
сьогодні почув на уроці: "Везе Іван
Сусанін дрова на "КамАЗі", і раптом
на трасу виходять бандити-поляки!".
Далі історія про героя-селянина викладається у тому ж дусі. Нова версія сусанінської історії пояснюється
просто. Час від часу хлоп’я відключалося, а потім пропущені місця заповнило на власний розсуд.
Одне слово, ніяких нових людей
не існує, адже люди завжди були
різними за інтелектом, зовнішністю,
кольором шкіри, естетичними уподобаннями. Хтось з нас виявляється
більшим конформістом, а хтось меншим. Ото й усе!
Ярослав ШЛАПАК
(УКРІНФОРМ).

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ - І РАК ПРОЩАВАЙ?

Американські вчені з клініки Mayo в штаті Міннесота
з 1970-х років вивчають антиракові властивості зеленого
чаю. В результаті їм удалося прослідити таку закономірність - у країнах, жителі
яких люблять пити зелений чай, нижчий рівень захворюваності на
рак.
Дослідження на мишах, які проводилися
ще в 2004 році, показали, що антиоксиданти,
які містяться в зеленому чаї, здатні вбивати
ракові клітини при лейкемії. Попередні результати також
говорять про те, що такий же ефект чай може справляти
на пацієнтів, які страждають на лейкоз.
А рік тому лікарі призначали пацієнтам з цим захворюванням 2 рази на день екстракт зеленого чаю (400 - 2000
міліграмів). Як результат у більшості з них дослідники відзначили зменшення лімфатичних вузлів, приблизно, на
50 відсотків і навіть більше. На думку експертів, зелений
чай може стабілізувати стан хворих на ранній стадії раку і
сповільнити його розвиток.

17 ЧЕРВНЯ ДЕНЬ
ДОНОРА!
ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ
(ВІКОМ ВІД 18 ДО 59 РОКІВ)!

17 червня 2009 року о 9 годині у
відділенні переливання крові Макарівської центральної районної лікарні
буде проводитись платний забір крові
(16 гривень за 100 мл крові та 25 грн.
44 коп. - талон на харчування)
Чекаємо на вас!
При собі мати паспорт.
Адміністрація ЦРЛ.
ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.

КОРИСНО ЗНАТИ

В С І С И ГА Р Е Т И О Д Н А К О В О Ш К І Д Л И В І !
Багато хто віддає перевагу легким сигаретам,
вважаючи, що вони більш
безпечні для здоров’я.
Проте таке переконання
абсолютно помилкове, заявили турецькі вчені.
Фахівці попереджають,
що легкі сигарети нічим не
безпечніші ніж звичайні. На
додачу до нікотину і моноксиду вуглецю, у сигаретному димі існують тисячі
шкідливих речовин, і клітинна оболонка кровоносних судин серця є основною ціллю їх шкідливої
дії, розповів доктор Ozgur

Ciftci з університету Баскента у Кон’є.
У ході експерименту фахівці порівняли
дію легких і
звичайних сигарет на коронарні мікросудини, використовуючи параметр, що
називається
“резервом
коронарного кровотоку”,
який вказує на здатність
збільшувати приток крові
до серцевого м’яза у відповідь на фізичні навантаження. Дослідники за-

ЧИ ВАРТО ЧАСТО
ПЕРЕЇЖДЖАТИ?

Датські вчені виявили, що діти, які змінювали місце проживання більше трьох разів, володіють підвищеною схильністю до суїциду. Безпосередніми причинами цього стають втрата
контакту з друзями, а також нестача батьківської уваги до почуттів дитини під час прийняття рішення про переїзд.
Дослідники з Університету міста Орхус,
проаналізувавши дані статистики щодо дітей,
народжених з 1978-го по 1995 рік, з’ясували,
що 4 160 з них здійснювали спробу самогубства у віці від 11 до 17 років. У 79 випадках
спроби увінчалися успіхом.
Виявилося, що спроби суїциду набагато
частіше спостерігалися серед дітей, сім’ї яких
часто переїжджали. Більше половини дітей,
які здійснювали такі спроби, змінювали місце
проживання більш як три рази. Сім відсотків
потенційних самовбивць переїжджали більше
10 разів.
За словами керівника дослідження, лікаря
Пін Циня, розрив з однолітками, припинення
колективних занять і неспокій, пов’язаний з
новим середовищем, є психологічно важкими
для дитини. Часте повторення подібних ситуацій призводить до постійного стресу, який викликає суїцидальні думки, вважає вчений.
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міряли резерв
коронарного
кровотоку у 20
здорових волонтерів,
які
не палять, до і
після того, як
вони викурювали дві звичайні сигарети, а також
після викурювання двох
легких сигарет. Експерименти проводилися з інтервалом у 15 днів.
В результаті виявилось, що обидва види
сигарет однаково діють
на коронарний крово-

тік. Учені зазначають,
що завзяті курці часто
“трансформують
навіть сигарети з низьким
вмістом смол у сигарети з високим вмістом
смол”. Роблячи глибші
затягування або прикриваючи дірочки на фільтрі, які зменшують об’єм
диму, який вдихається.
На думку експертів, легкі сигарети мають такий
же негативний ефект на
функцію коронарних мікросудин і резерв коронарного кровотоку, як і
звичайні сигарети.

ЗЛОВЖИВАННЯ
СОНЦЕМ ШКІДЛИВО

Так вважає головний лікар Інституту дерматокосметології, координатор Європейської асоціації лазерної дерматології в Східній Європі професор Ольга Богомолець, яка оглянула і продиагностувала
понад 100 дітей - вихованців інтернатних закладів Криму. В рамках
першого туру Всеукраїнського марафону здоров’я.
На прес-конференції в Сімферополі вона повідомила журналістам, що безкоштовний огляд пацієнтів проводився за допомогою
унікального обладнання, призначеного для ранньої діагностики
раку шкіри - епілюмінісцентного дерматоскопу.
За словами професора, основною причиною раку шкіри, що
став найбільш поширеним захворюванням в Україні, є зловживання перебуванням на сонці та захоплення новомодними соляріями.
Особливо небезпечні сонячні опіки для дітей, вважає Ольга Богомолець, відзначивши, що віком до 3-х років загоряти категорично
заборонено.
Професор повідомила, що у ході другого туру марафону
здоров`я, який пройде в Криму у вересні цього року, вона планує
провести навчальні курси для лікарів, чия практика пов’язана з лікуванням раку шкіри.
За даними Міністерства охорони здоров’я АРК, у Криму з діагнозом "рак" на диспансерному обліку перебуває 44 тис. осіб. Щорічно ця цифра збільшується на 2-3%. Перше місце серед онкозахворювань займає рак шкіри та меланома.
Інститут дерматокосметології лікаря Богомолець (м. Київ) працює з 1994 року. На сьогодні на базі інституту діють центр діагностики раку та меланоми, а також клініки дитячої дерматології та лазерної медицини.

ЧОМУ УЧНЯМ ЗАБОРОНИЛИ
МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ?

У французьких початкових школах у рамках урядових заходів щодо зниження ризику для здоров’я дітей
буде заборонено користуватися мобільними телефонами. Крім того, згідно з цими заходами, виробники
мобільників повинні будуть пропонувати пристрої, розраховані лише на відправку текстових повідомлень, і телефони, що працюють лише із зовнішнім навушником і
мікрофоном, для зниження небезпечної дії електромагнітного випромінювання.
Нині у Франції діє заборона на використання мобільних телефонів у класах, але не в інших приміщеннях
шкіл. Нові правила не заборонятимуть учням мати телефони. Але користуватися ними не дозволятиметься.
На подібні заходи уряд країни вирішив піти, керуючись
результатами шеститижневого дослідження випромінювання мобільних телефонів і wi-fi пристроїв. Проте,
обмеження на використання мобільних телефонів у школах можуть змінитися залежно від результатів нових досліджень, які будуть завершені восени.
Активісти пропонували повністю заборонити користування мобільниками всім дітям до 14 років, а також ввести жорсткі обмеження на розміщення і потужність вишок
мобільного зв’язку, проте уряд відхиляв поки що ці пропозиції. Зараз у трьох французьких містах планується провести дослідження можливого зниження потужності
ретрансляторів.

ОДЯГ З КИТАЮ
НЕБЕЗПЕЧНИЙ
ДЛЯ ДІТЕЙ

Російські вчені провели офіційне дослідження,
в результаті якого встановили, що майже половина
всього дитячого одягу, що
виготовляється в провінції Гуаньдун, небезпечна
для здоров’я. Китайська
продукція може викликати шкірні і респіраторні
захворювання, оскільки
в її склад на фабриках
Китаю додають речовину
формальдегід.
Раніше
удалося
з’ясувати, що меблі, які
виготовляються в тій же
китайській провінції Гуаньдун, також небезпечні для
здоров’я людей, заявили
дослідники.

З нагоди славного ювілею – 80-річчя від Дня народження щиросердечно поздоровляємо наших
ветеранів:
ЛАЗНЮК Ганну Іванівну з Макарова,
КУЗЬМЕНКО Марію Костянтинівну з Бишева,
ГАЛАНЗОВСЬКУ Анатолію Францівну з Кодри,
ЛЕБІДЬ Марію Опанасівну з Ясногородки,
ШИТ Катерину Федорівну з Королівки та
ЗАХАРЧЕНКА Дмитра Карповича з Ситняків.
Бажаємо родинного добробуту й достатку.
І від життя – усіх щедрот земних.
Хоч кожен день не може бути святом,
Хай буде більше днів щасливих і ясних!
Міцного Вам здоров’я, шановні ювіляри,
миру, злагоди, радості, сонця, тепла, добра, а також любові від рідних людей.
Президія районної організації ветеранів
України.

*****
Усім теплом наших сердець та від щирої душі поздоровляємо із 80-річчям від Дня народження дорогого батька та дідуся
БОЖКА Михайла Степановича з Макарова,
який буде відзначати його 15 червня.
Літа цвіли не просто цвітом, а проростали у труді.
Дорослими вже стали діти, а Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
і вже минає 80!
Хоч як прожитих дуже шкода,
та не повернуться вони назад.
Хай щастя панує у Вашому домі і радість у ньому живе, здоров’я міцного і
щирої долі хай Бог посилає і Вас береже!
Сім’я СМЕТАНИ.

*****

Адміністрація та трудовий колектив Макарівської ЗОШ №1 сердечно вітають з ювілейною
датою від Дня народження свою колегу
СЕНЧЕНКО Надію Іванівну
і щиро їй бажають:
Нехай волошками цвітуть яскраві
ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!

*****

Колектив Макарівського РП ЗАТ А.Е.С. «Київобленерго» адресує найщиріші привітання з нагоди
золотої ювілейної дати – 50-річчя від Дня народження
СОЛОМЕНКУ Володимиру Сергійовичу.
Хай життя Ваше буде наповнене щасливими буднями, повагою і відданістю дорогих людей. Від щирого серця зичимо ласкавої долі, доброго самопочуття,
душевної молодості, міцного здоров’я та довголіття.
Хай щастя й достаток живуть
в Вашій домі,
Хай люди приходять до Вас
із добром,
Хай в день ювілею і друзі,
й знайомі
Вас привітають за щедрим столом!

З ОДРУЖЕННЯМ!

Колектив Пашківської ЗОШ щиро вітає з найщасливішим днем у житті – одруженням – вчителя
КАШТАНА Юрія Васильовича
та його наречену Інну.
Шановні молодята. Хай усміхаються Вам тихі вечори і задумливі ранки, чисте небо і ясне сонце, ніжна мелодія кохання і синя
птиця щастя. Нехай горе з бідою
обходять Ваш дім, а любов, вірність, мир і злагода поселяться в
ньому навічно.
ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення тракториста-машиніста серії АГ
№339321 категорії АБВГ, видане 28 грудня 1993 року Інспекцією Держтехнагляду в Макарівському районі на ім’я
ПРИХОДЬКА Олександра Сергійовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право приватної власності
на земельну частку (пай) серії РН №383023, виданий Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації по Забуянській сільській раді 23 лютого 2001 року
за №0461 на ім’я ФОНТАНІЙ Юлії Валеріївни, вважати
недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на житловий будинок, який знаходиться в селі Ситняки по вулиці
хутір Луговий, 9, видане 5 січня 1994 року на підставі рішення виконкому Ситняківської сільської ради на ім’я ЗАХАРЧЕНКО Анастасії Іванівни, вважати недійсним.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ТОРГОВИХ
П Р Е Д С ТА В Н И К І В

з власним автомобілем по Києву та
Київській області. МАКАРІВ, БОЯРКА.
8-044-232-55-14.

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

З 25 травня 2009 року за рішенням народних депутатів України, які входять до Міжфракційного депутатського об’єднання "Контрабанді — СТОП" у Верховній Раді України, розпочала
працювати безкоштовна цілодобова телефонна «гаряча» лінія - 8-800- 300-77-70.
За номером приймається інформація про
протиправні та корупційні дії співробітників
митниці, порушення митних правил, а також
факти переміщення контрабанди на (або) з
митної території України.
Всі дзвінки приймаються конфіденційно по
всій території України.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,

Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067173-92-92, 8-097-742-20-80.

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.

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

ЯБЛУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на оренду кімнати (9 кв. м) у
приміщенні блоку соціальнопобутового
обслуговування,
яке розташоване за адресою:
с. Яблунівка, вул. Радянська,1.

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).

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.

2 - 2 4 - 3 1 .

ВСЕ ДЛЯ БІЛЬЯРДУ. Виготовлення.
Доставка. Монтаж. Демонтаж. Реалізація окремих складових для більярдної гри. Безкоштовна консультація.

ПРОДАЮ в селі Почепин садибу (хата і земельна ділянка) або ОБМІНЯЮ на квартиру в Києві. Телефон - 8-098-477-51-30.
ПРОДАЮ продуктивну корову. Село Фасова, вул. Колгоспна, 12. Тел.: 8-066246-51-53, 8-066-339-02-33.

ЗАГУБЛЕНИЙ держаний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯГ №221416, виданий
Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації по Соснівській сільській раді 1 серпня
2007 року за №010733000096 на ім’я ГРИЩЕНКО Марії Дмитрівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ держаний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯГ №221417, виданий
Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації по Соснівській сільській раді 1 серпня
2007 року за №010733000097 на ім’я ГРИЩЕНКО Марії Дмитрівни, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНИЙ акт про передачу житлового будинку садибного типу з надвірними будівлями, який знаходиться в селі Чорногородка по вулиці Київська, 21, виданий
15 вересня 1992 року за №12 на підставі рішення виконкому Чорногородської сільської ради на ім’я ДЕНИСЕНКА Михайла Петровича, вважати недійсним.

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН,
ДВЕРЕЙ ТА БАЛКОНІВ. Знижка до 20%.
ВХІДНІ БРОНЕДВЕРІ. ПП «Харчук» .

В смт Макарів відкривається магазин

Виїзд на заміри, консультація - безкоштовно.
ТЕЛ.: 8 (097) 461-96-17; 8 (095)-194-85-62.

ВІКНА

ВІКНА ВІКНА ВІКНА

ПРОДАЮ автомобіль “Опель-Аскона”,
1982 р. випуску в нормальному стані.
Техогляд - 2010 рік. Макарів. Телефон
8-066-626-30-59.

ТЕЛ. (067) 915-52-13; (044) 221-74-94.

ВІКНА

ВІКНА

ВІКНА

ТІЛЬКИ ТУТ
НАЙНИЖЧІ ЦІНИ

ВІКНА

ВІКНА ВІКНА ВІКНА

ПРОДАЮ автомобіль “Москвич” - М-412 у
хорошому стані, 1988 р. випуску, пробіг 67
тисяч км. Село Копилів, вул. Білоцерківська,
15. Тел. 38-067-869-38-93.

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

НА ЯКІСНІ ВІКНА.
ШВИДКО. ЯКІСНО.НАДІЙНО.
8-095-575-99-64, 8-097-507-10-01.
смт. МАКАРІВ, вул. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6-А
(в приміщенні колишньої колгоспної контори).

ВІКНА

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

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

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЛІВ.

•
•

ВІКНА

м . К и ї в , в у л . Та т а р с ь к а , 1 8 - Б .

ТЕЛ.: 8-044-221-65-65, 8-067-486-06-20.

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

- 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.

ВІКНА

–

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5-14-64.

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.

ВІКНА

Т Е Л Е Ф О Н

Професійні та кваліфікаційні вимоги до
претендентів:
- вища освіта відповідно-професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем;
- стаж роботи за фахом не менше 5-ти років;
- знання комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про
участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з
відповідними додатками, копії документів про освіту
та паспорта, відомості про доходи та зобов’язання
фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за
2008 рік.
Особи, документи яких відповідають встановленим вимогам, складають іспит.
Заяви приймаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення за адресою:
смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, селищна рада

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

ТОВ «ГЕО-СЕРВІС ПЛЮС»пропонує:

- Виготовлення державних актів на земельні ділянки.
- Розробка проектів із землеустрою.
- Виготовлення технічної документації із землеустрою
для укладання договорів оренди на землю.
- Виконання топографо-геодезичних робіт.
- Експертна та нормативно-грошова оцінка земельних
ділянок. ВИКОНАННЯ РОБІТ У СТИСЛІ СТРОКИ.
Звертатись: Макарів, вул. Фрунзе, 23.
Тел.: 5-31-88; 8 (068) 358-76-15; (044) 227-02-09.

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
головного бухгалтера

ТОВ “БЮРО ЗЕМПРОЕКТ”

ВІКНА

ТЕЛЕФОН

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Дистриб’ютор «ТМ Wrigley»
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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.).

ТОВ "СЛОБОДА КО"

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

ВОДІЯ КАТЕГОРІЇ “В”, “С”, “Е”.

Оплата - згідно штатного розкладу.
Звертатися: с. Червона Слобода,
вул. Заводська, 1.

ТЕЛЕФОНИ: (04478) 90-103; 90-205.

(Ліцензія серії АВ №305396 від 26.02.2007р.)

“КОМІСІЙНА ТОРГІВЛЯ”

На комісію приймаються: побутова техніка, одяг різних сезонів, весільні сукні, костюми і т. д., а також
меблі, посуд та антикварні речі.
За довідками звертатись за телефонами:
8 - 0 5 0 - 3 5 6 - 7 1- 6 4 ; 8 - 0 9 7 - 8 8 6 - 7 1 - 2 5 .

ДП "МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

потрібен водій із власним автомобілем
(пиріжок) для розвезення хлібобулочних виробів по Макарову.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК - 8-050-901-51-65.

Колектив Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації висловлює глибоке
співчуття головному спеціалісту Левченко Ользі Іванівні з приводу тяжкої втрати – смерті батька
ЧУХРАЯ Івана Несторовича.
Виконком Фасівської сільської ради глибоко сумує з
приводу передчасної смерті завуча Фасівської ЗОШ
КИРПАЧ Тамари Іванівни
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.
Макарівський райком компартії України глибоко сумує з приводу передчасної смерті секретаря партійної організації села Андріївка
ІЩЕНКА Степана Авксентійовича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Колектив Фасівської ЗОШ глибоко сумує з приводу
передчасної смерті завуча школи
КИРПАЧ Тамари Іванівни
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
15-21 ЧЕРВНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Хорошi часи не можуть тривати вiчно. Зараз належить пройти
перевiрку на мiцнiсть, здатнiсть витримати удар i зробити все можливе для збереження стабiльностi. Не найкращий час для прояву активностi. У понедiлок
покваптеся зробити те, що у вас на повiстцi.
Несподiванi повороти подiй сприятливi. З
четверга i до кiнця тижня займайтеся поточними справами. Все, що вiдбудеться,
вимагатиме вiд вас уваги, турботи i великих
витрат сил. У складних обставинах є ймовірність знайти нових друзiв.
Сприятливi днi: 18; несприятливi: 20.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Зустрiчi, подiї, змiни цього
тижня доленоснi. Подiям краще
дати вiльний хiд, але не йти убiк
вiд вирiшення проблем. До четверга плануйте провести всi важливi зустрiчi,
оформити документацію i здiйснити все те,
що працюватиме на вас деякий час. Пiсля
четверга займайтеся тiльки необхiдними
справами, вiдкладiть великi покупки i не
затiвайте перетворень у будинку. В разi
потреби за порадою i пiдтримкою можна звернутися до друзiв. Нова тема може
об`єднати вас в цей час.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 16.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Витривалiсть, наполегливiсть i витримка допоможуть не тiльки вам,
але й найближчому оточенню
протистояти планетному шторму,
що насувається. Венера в знаку
Тiльця приведе в рух захиснi механiзми, i
ви не втратите нi за яких обставин твердого грунту пiд ногами. Але небезпека чатує
на вас у сферi почуттiв, де можуть бути
свої спокуси й iлюзiї. Намагайтеся дiяти
рацiонально i з основними планами тижня
впоратися до четверга. Вихiднi краще провести вдома, дотримуючись звичного ритму i розпорядку життя.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 19.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Здатнiсть справлятися з
форс-мажорними обставинами
допоможе вийти з подiй цього тижня переможцем. Будьте
уважнi, iнтуїцiя підкаже, якi сторони життя потребують змiцнення i уважнiшого
ставлення. Небезпечна конфронтацiя з
партнерами або конкурентами. Але корисно знаходити взаємовигiднi iнтереси,
особливо з розрахунком на перспективу. Зберiгайте елегантнiсть i спокiй,
вiдчувайте себе комфортно в будь-яких
ситуацiях. Це необхiдно не тiльки вам,
але й оточуючим.
Сприятливi днi: 17, 20; несприятливi:
16.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вас може глибоко зачепити якась
iнформацiя, але прагнiть демонструвати оптимiзм та спокiй. Вiд
вашого настрою багато в чому залежить хiд справ у найближчому
оточеннi. Поїздки плануйте тiльки на першу
половину тижня. Друга вимагатиме вiд вас
хорошої реакцiї на все, що вiдбувається.
Надихайтеся самi i надихайте навколишнiх
на пошук креативних рiшень у подоланнi
труднощiв. Подiї цього тижня визначать
для вас новi умови i групу пiдтримки, з
якою ви почнете наполегливо рухатися до
своїх цiлей через пару тижнiв.
Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 15.
РАК (22.06-22.07)
Вам доведеться вiдчути новий ритм
життя, коли все навколо приходить в активну взаємодiю, а iнодi
- i зiткнення. Вiд взаєморозумiння в
дiловому i особистому партнерствi
зараз залежить багато чого. Iнiцiативою у
вирiшеннi питань, що виникають, ви можете
поступитися, але реальнi зусилля щодо збереження стабiльностi доведеться робити, як
завжди, вам. З четверга зосередьте свою
увагу на сiмейних iнтересах i цiнностях. Опiка,
пiдвищена увага до членiв сiм`ї будуть зовсiм
не зайвими. "Мiй будинок - моя фортеця" це, як нiколи, актуально.
Сприятливi днi: 16; несприятливi: 17.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Прийшов час розкрити свої сили i
здiбності. Можливо, умови для
самореалізації вас можуть не
зовсiм влаштовувати або вам доведеться взяти на себе велике
додаткове навантаження. Але саме зараз
формуються перспективи на тривалий
термiн. Цей тиждень i наступний - один з
визначальних перiодiв у поточному роцi.
Шукайте союзникiв, об`єднуйте досвiд. Не
поспiшайте нiчого змiнювати в особистому життi, цiнуйте тепло, яке дарують вам
близькi. Дотримуйтеся звичного режиму
життя, якi б пристрастi не бушували навколо.
Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 17.
ДIВА (24.08-23.09)
З основними планами на тиждень
спробуйте впоратися до четверга.
Не розслабляйтеся, ущiльнюйте
свiй робочий графiк. Несподiванi
змiни на роботi можуть пiти вам
на користь, якщо не зараз, то через деякий час. Починаючи з четверга, ймовірні
подiї, якi поставлять вас перед вибором.
Не виняток втрати i розлучення, але все,
що вiдбувається зараз, вiдкриває шлях до
нових можливостей. Якщо змiни торкнуться не вас, то не залишайтеся осторонь, допомагайте iншим впоратися з труднощами.
Посиденьки з друзями даватимуть хорошу
розрядку.
Сприятливi днi: 15, 21; несприятливi: 17.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Цей тиждень готує вам випробування. Ви не зможете дозволити
собi вiльно розпоряджатися своїм
часом. Подiї ущiльнюються i потрiбно буде
приймати швидкi рiшення i нести тягар додаткових турбот. У першiй половинi тижня
подбайте про справи й iнтереси, якi вас
пов`язують iз зарубiжними партнерами. З
четверга можливi проблеми, якi займуть
весь ваш час i увагу. Цей день є поворотним, i вiд нього починайте коректувати свої
плани. Прагнiть зберегти командний дух у
своєму оточеннi.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 16.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Концентруйтеся на тому, що
вiдбувається навколо. Цей тиждень може перевернути ваше життя i примусити проявити тi якостi, яких ви в
собi не пiдозрювали. У понедiлок ймовірні
несподiванi змiни, якi стануть першими
сигналами майбутнiх подiй. Якщо у вашому
пiдпорядкуваннi є люди, створiть атмосферу спiльностi, але тягар вiдповiдальностi
зараз доведеться повнiстю взяти на себе.
Кульмiнацiя очiкується у четвер. Перевiрка
почуттiв може призвести до початку нового
етапу не тiльки в дiловому, але й особистому життi.
Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi:
18.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
У понедiлок можете пуститися в iмпровiзацiї, якщо вiдчуєте
вiдповiдний настрiй. Розширюйте сферу контактiв, зустрiчайтеся
з рiзними людьми - у спiлкуваннi може
народитися щось цiкаве. У четвер
проявiть зiбранiсть i обережнiсть, якщо
є можливiсть, виключте всi ситуацiї
ризику. Не пiддайтеся на провокацiї
конкурентiв. Продовжуйте займатися улюбленою справою, змiнюйте
iмiдж, захоплення, але залишайтеся
вiрними партнерам i друзям. У разi
потреби йдiть на компромiс i спокiйно
спостерiгайте за тим, що вiдбувається.
Сприятливi днi: 18; несприятливi: 17.
РИБИ (20.02-20.03)
На
цьому
тижнi
вам
гарантованi несподiванi повороти
i незабутнi враження. Але, щоб витримати пiдвищене навантаження, добре
розплануйте основнi справи тижня. Всi
важливi заходи здiйснюйте до четверга.
Має сенс зайнятися тим, що ранiше ви
iгнорували або на що не вистачало часу.
З другої половини тижня можете вiдчути
сильний тиск з боку начальства або
партнерiв. Ваше тверде "нi" має сенс,
якщо ви впевненi в своїй правотi i у вас є
актуальнiшi справи.
Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi:
16.
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НОВИНИ СВІТУ

ПІШЛА ОСТАННЯ
ПАСАЖИРКА "ТИТАНІКА"

Міллвіна Дін померла на 98-му року життя в притулку для старих в Англії. Про це повідомили її близькі,
передає Бі-бі-сі.
Міллвіна Дін була наймолодшою пасажиркою на
рейсі - їй виповнилося всього два місяці, коли в ніч на
15 квітня 1912 року в північній Атлантиці затонув трансатлантичний пасажирський лайнер "Титанік" після зіткнення з айсбергом.
Сім’я Міллвіни прямувала на борту "Титаніка" до
Нью-Йорка, а звідти - до Канзасу, де її батько сподівався відкрити тютюнову лавку. Після зіткнення корабля з айсбергом загинуло 1517 людей, що перебували на борту, включаючи й батька Міллвіни. Самій
двомісячній дівчинці, а також її дворічному братику і
матері вдалося врятуватися.
Протягом останніх кількох років життя Дін через
фінансові труднощі не могла щомісяця сплачувати
своє перебування в притулку для старих. Для вирішення цієї проблеми Міллвіна була змушена навіть
розпродати пам’ятні речі, пов’язані з катастрофою.
До створеного друзями Міллвіни Дін фонду її допомоги вносили пожертвування й автори фільму "Титанік" - режисер Джеймс Кемерон та актори Кейт Уїнслет і Леонардо Ді Капріо.

ДИВО ДИВНЕ

НА ПОКЛІН ДО БОЖОЇ
МАТЕРІ

Село Старицківка Машівського району Полтавщини, де на зрізу дерева з’явився образ Божої Матері, не витримує потоку прочан, які їдуть
з усієї України.
Старицківка стала місцем паломництва віднедавна, коли в садибі Литовченків на зрізаній
гілці сорокарічної груші з’явився кольоровий силует жінки з дитиною на руках. Господар обійстя
Григорій Павлович розказує, що бензопилка
грушу не брала. І лише в одному місці зайшла в
дерево. Тоді на зрізі нічого особливого й не було.
Пізніше там проявилася наче ікона, яка викликала шалений резонанс серед вірників. До садиби
Литовченків з молитвами стали приходити тисячі людей. Прочани залишають біля освяченого
дерева з образом чималі гроші. На думку місцевих депутатів, їх треба вкласти у благоустрій
освяченого місця та села.
Зображення на дереві обстежила комісія із
обласної православної єпархії УПЦ МП. На місці
відправили Богослужіння, які триватимуть до кінця червня. Якщо за сорок днів служби образ на
деревині не зникне, єпархією порушуватиметься
питання про будівництво на цьому місці каплички.

ЦЕ ЦІКАВО

ЗАКАРПАТЦІ ПРОМІНЯЛИ САЛО НА... ЖАБ’ЯТИНУ

Завершився сезон "полювання" на жаб у закарпатському селі Тур’ї Ремети. Цей промисел тут такий
же звичний, як, наприклад, риболовля чи збирання грибів. Селяни заготовляють жаб не тільки для власного столу, але й на продаж. За кілограм жаб’ячих задніх ніжок (тільки вони вважаються гастрономічним
делікатесом) у супермаркетах дають 100-120 гривень, а продають їх - за 230-260.
Тур’ї Ремети - чи не єдине село на Закарпатті, де в такій пошані жаба. Їдять тут земноводних уже два
століття: навчили їх французькі вояки, які після битви під Ватерлоо створили поселення у цій місцині колишньої Австрії. Відтоді жаб’ячі стегна в селі цінують не менше, ніж у сусідніх - сало. Делікатес сушать,
заморожують, а потім готують різні страви - бульйон, засмажують, як рибу...
Жаба ніколи не зашкодить здоров’ю, оскільки водиться тільки в чистих водоймах, переконують селяни. Ковбасою отруїшся скоріше. Промишляють у високих риболовних чоботях із сачками у старому
руслі річки Туричка. Цією справою займаються цілими сім’ями: батько ловить жаб, син носить додому,
мати - чистить. Такий сімейний підряд дозволяє за сезон заробити до 3-5 тисяч гривень. Утім, щоб мати
такий заробіток, треба цілими днями стояти у холодній весняній воді. До столу підходять тільки весняні
земноводні. Влітку жаб’ятина гірчить. А в квітні-травні і попит є: беруть ресторани, супермаркети і навіть
перекупники із сусідньої Словаччини. Годяться тільки окорочки бурих жаб. За смаком їхнє м’ясо нагадує
ніжну молоду курятину. В Європі з давніх-давен воно вважалося делікатесом і прирівнювалося за харчовою цінністю до морепродуктів.

ПОСМІХНІТЬСЯ

Лікар підходить до ліжка
хворого і оглядає його. Після
огляду хворий запитує:
- Лікарю, я хочу почути
від вас правду, я обіцяю бути
мужнім, якою б не була ця
правда, скажіть мені прямо:
скоро на роботу?

ЯПОНСЬКИЙ КРОСВОРД
Пропонуємо вам створити витвір мистецтва власними руками. Це
японський кросворд, в якому зашифровано зображення, а не слова.
Ваше завдання – відновити малюнок за числами, які стоять зліва
від рядків і над колонками. Числа вказують скільки груп замальованих
клітинок знаходиться у відповідному рядку чи колонці та скільки разом замальованих клітинок у кожній групі. Між групами замальованих
клітинок повинна бути хоча б одна пуста. Пусті клітинки можуть бути з
країв рядів. Необхідно визначити розміщення груп клітинок.

* * *

Розмовляють дві дружини.
- Не розумію, чому ти не
задоволена своїм чоловіком? Він же тобі віддає всі
зароблені гроші, до останньої копійки!
- Так, але потім він всі ці
гроші виграє у мене в карти!
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* * *

- Куме, в мене ото вчора
на город з неба камінь впав.
Я так собі думаю, що то певно метеорит!
- Ну, а ви, куме, хоч віддали його в якусь лабораторію?
- Та яку лабораторію?!
Мені ним файно квашену капусту прижимати.

* * *

Маленький хлопчик:
- Бабуся, купи мені велосипедний шлем!
- Це що ще за напасть?
- Це не на пасть, це на голову!

* * *

- А ти на боїшся, що за
5 років, які ти сидітимеш у
в’язниці, твоя дружина піде
від тебе?
- Звісно ні. По-перше,
вона хороша жінка, подруге, вона мене дуже любить, а по-третє, вона теж
сидить у в’язниці!
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