№ 25 19 червня 2009 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

1

ГАЗЕТА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, РАЙОННОЇ РАДИ ТА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ
П’ЯТНИЦЯ,
19 червня
2009 року
№ 25 (10560)

Газета виходить
з 10 січня 1932 року
Ціна договірна

:::

ОФІЦІЙНО

ЗА ДОРУЧЕННЯМ ГОЛОВИ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

10 червня голова райдержадміністрації В.Горбик провів прийом громадян
(17 осіб), які звернулися з приводу реконструкції дитячого садка в с. Бишів; землекористування; порядку оформлення документації на земельні ділянки тощо.
Голова райдержадміністрації дав доручення заступнику голови райдержадміністрації П.Левковському провести
розширену нараду з питання відкриття
дитячого садка в с. Бишів до 1 вересня
2009 року, а також тримати на контролі
хід робіт з реконструкції закладу.
На виконання даного доручення,
12 червня, Петро Іванович з головним
санітарним державним лікарем району В.Тарасенком, заступником головного санітарного державного лікаря
О.Запольською, депутатом районної
ради V скликання М.Швидким, начальником відділу містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації В.Карпцем побували в Бишеві з метою ознайомлення з ходом ремонту дитячого садка та
вирішення питання про використання
приміщення пришкільного інтернату
для тимчасового перебування його вихованців.

ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

11 червня голова райдержадміністрації В.Горбик провів виїзне засідання
колегії райдержадміністрації у с. Наливайківка, на якому були розглянуті підсумки двомісячника благоустрою населених пунктів району; стан роботи щодо
забезпечення в районі своєчасності і
повноти сплати податків, погашення
заборгованості із виплати заробітної

Про Марину Дем’янівну
Ільченко з Грузького вже
писала наша газета, коли
їй в 2005 році виповнилося
100 років. І ось 16 червня
вона відсвяткувала 104
роки від Дня свого народження. Сьогодні Марина
Дем’янівна – найстаріша
жителька Макарівщини.
- Сиротою в дитинстві
залишилася, а вдовою в
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плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
У засіданні взяли участь сільські та
селищні голови, керівники установ, організацій району та представники районних ЗМІ.
Під час проведення заходу всі учасники колегії відвідали також ще села Липівка, Забуяння та Ніжиловичі з метою
огляду стану благоустрою цих населених пунктів, які були визначені методом
жеребкування.

ГРОМАДА МАЄ ЗНАТИ

12 червня перший заступник голови райдержадміністрації С.Грамушняк
провів засідання, на якому розглянуто
питання про несанкціоноване збільшення поголів’я птиці у ТОВ „Макарівська птахофабрика”. За результатами
розгляду дано доручення Макарівському селищному голові Г.Здольнику в
термін до 15 червня розібратися з ситуацією, яка склалася, та повідомити
громаду селища через громадські слухання про вжиті заходи щодо вирішення зазначеного питання.

ВІДВІДАЛИ БОЛГАРІЮ

На початку червня делегація у складі заступника голови районної ради
Г.Невмержицького, заступника голови районної державної адміністрації
О.Майстренка та Копилівського сільського голови В.Фатюка побувала в м.
Попово Республіки Болгарія та взяла
участь в урочистостях, присвячених
Дню міста. Делегація також ознайомилася з територіальним устроєм
общини, освітнім та культурним розвитком м. Попово, історичною спадщиною
Республіки Болгарія.

молодості, - пригадує старенька. – Чоловік помер у
39-му році, рівно в 30 годків. Як вінчали нас у церкві,
свіча в його руках згасла.
То знак недобрий – не довго нам судилося бути разом.
Чоловік красенем був.
Причарувала ж його веселою, щирою вдачею.
Танцюристкою була на все

ОФІЦІЙНО

:::

ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ
ПОПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ

16 червня голова районної ради
М.Вараницький разом із депутатами районної ради: А.Соломенком
- членом постійної комісії з питань
соціально-економічного та культурного розвитку, Т.Туряницею - членом
постійної комісії з питань бюджету
та фінансів, Н.Демченко - головним
державним податковим ревізоромінспектором ДПІ у Макарівському
районі та радником голови районної ради Д.Бондаренком відвідали
Великокарашинську сільську раду.
Зустрілися із сільським головою
П.Волошиним та підприємцями села
стосовно наповнення доходної частини місцевого бюджету. Цього ж
дня заступник голови районної ради
Г.Невмержицький разом із депутатами районної ради М.Онищуком
- членом постійної комісії з питань
соціально-економічного та культурного розвитку, М.Головченком - членом постійної комісії з питань бюджету і фінансів та радником голови
районної ради Л.Олійник відвідали
Пашківську сільську раду. При зустрічі із сільським головою В.Каштан та
апаратом сільської ради обговорено
проблеми наповнення доходної частини бюджету сільської ради та шляхи
їх вирішення.

ДІЛОВА ЗУСТРІЧ

17 червня голова районної ради
М.Вараницький зустрівся із головою Київської обласної ради В.Майбоженком.
Відбулася розмова про соціальноекономічний розвиток та інвестиційну
діяльність у районі.

село. А що вже поспівати, то жоден дівочий
гурт без неї не обходився.
Після смерті чоловіка залишилася Марина
Дем’янівна з чотирма
дітьми. Перенесла і
голод, і війну. Поставила на ноги дітей, всі
в житті знайшли свою
дорогу. Має внуків, підростають правнуки.
Родом довжителька
з Чорнобильщини. Переселилася у Грузьке
після аварії на атомній
станції.
До 100 років бабуся Марина серйозно
не хворіла, у лікарні не
була. Та й зараз намагається доньці підсобити у господа-рстві. У
свої 104 роки має гарну
пам’ять.
- Якби не вірила в
Бога, то хіба б прожила стільки, - пояснює
секрет свого довголіття Марина Дем’янівна.
– Відмучилася в житті
змолоду. Ото й думаю:
Господь дав мені віку,
щоб пожила в достатку
зі своїми дітьми.
Щиро
привітали
довгожительку з Днем
народження заступник голови райдержадміністрації Олег Майстренко та начальник управління праці
та соціального захисту
населення райдержадміністрації Світлана Шабанова та вручили від імені
райдержадміністрації і районної ради вітальну листівку, квіти і подарунки.

21 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ МЕДИЧНИХ
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КИЇВЩИНИ!
Прийміть найщиріші вітання з
нагоди професійного свята.
Професія, яку ви обрали, заслуговує на найвищу похвалу, найтепліші слова, захоплення й повагу. Знання і вміння лікаря, який
рятує життя, захищає радість і
щастя тисяч людей, завжди користувалися пошаною і цінувалися як
особливий талант. У скрутну мить
ми всі з надією вдивляємось саме
в очі лікарів.
Висловлюємо безмежну вдячність за натхненну працю, чуйність,
милосердя, самовіддане служіння
своїм землякам, за високу моральність та вірність обов’язку. Низький
уклін та всенародна шана за те, що повертаєте своїм пацієнтам здоров’я, даруєте оптимізм та віру в
себе.
Від щирого серця поздоровляємо: науковців і лікарів, фельдшерів і медсестер, водіїв “швидкої допомоги”, санітарок і лаборантів, всіх, хто щохвилини
стоїть на охороні здоров’я своїх співвітчизників. У
медицині немає другорядних професій - від кожного з вас залежить життя мільйонів людей. Будьте ж і
самі здорові, зберігайте бадьорість і оптимізм! Нехай кожен день наповнюється щастям і любов’ю, а
праця приносить задоволення і радість. Нових ідей і
перемог, надійних партнерів і вірних друзів, процвітання, удачі і добробуту вашим родинам!
Віктор ВАКАРАШ,
Володимир
виконуючий обов’язки
МАЙБОЖЕНКО,
голови Київської обласної
голова Київської
державної адміністрації.
обласної ради.

ДОРОГІ ПРАЦІВНИКИ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ!
З нагоди вашого професійного свята - Дня медичного працівника прийміть щирі вітання та
вдячність за вашу невтомну
працю і щире відкрите серце. Завдяки вашій турботі та
професійній майстерності у
людини з’являються віра та
надія на одужання і це найголовніше.
Роль медичного працівника в нашому суспільстві завжди буде важливою і необхідною. І кожний лікар роВолодимир ГОРБИК,
голова райдержадміністрації.

зуміє: здоров’я суспільства залежить
від професійності, порядності і душевної доброти.
Хай усе хороше, зроблене
з душею та натхненням,
повертається до вас сторицею! Нехай кожна мить
життя радує своєю неповторністю!
Зі святом вас! Щастя
вам і добра! І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а
лише приємною місією!
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

РАДІЮ І Я, ДИВЛЯЧИСЬ НА
ЩАСЛИВИХ БАТЬКІВ

До роботи у людей ставлення різне. Дехто працює,
бо необхідно заробляти
на прожиття, інші з почуттям сумлінного виконання
обов’язку за велінням совісті. А з любов’ю? Бути закоханим в обрану професію, хоч і нерідкісне явище,
але все ж таки притаманне
не кожному. Валентина
Сергіївна Калмикова саме
з тих, хто любить свою роботу. Любить своїх маленьких підопічних, які з першої
хвилини свого народження
стають її пацієнтами. Часто
хворіючи сама в дитинстві,
мріяла стати лікарем.
- Вона, - говорить про
неї головний лікар центральної районної лікарні
Петро Сидоренко, - педіатр
від Бога. Валентина після
закінчення в 1983 році Київського медінституту іме-

ні О.Богомольця прийшла
до нас працювати. Останні шість років Валентина
Сергіївна є заступником
головного лікаря з питань
дитинства та пологової допомоги. Одночасно веде
розділ неонатології, тобто
опікується
немовлятами,
з першої хвилини й до дня
виписки з пологового відділення. Цей період особливо найважливіший і, без
перебільшення скажу, найважчий. Валентина Сергіївна, відповідно покладених
обов’язків, контролює роботу дитячої та жіночої консультацій, фельдшерськоакушерських пунктів. Як
спеціаліст – фахівець вищого класу, як людина – безвідмовна,
неконфліктна.
Але вміє відстоювати свою
думку й визнавати помилки.
Відверто кажучи, мені з нею

працювати комфортно.
І не тільки Петро Андрійович, а й медпрацівники,
котрі трудяться під її керівництвом, відчувають себе
поряд з нею комфортно.
Хоча не скажеш, що Валентина Сергіївна поблажлива
до них, навпаки, вимоглива в усьому, що стосується
роботи, а особливо у ставленні до людей.
- У випадках, коли виникає непорозуміння і своє
роздратування відвідувачі
лікарні прагнуть перекласти на медпрацівника, - розповідає старша медична
сестра дитячого відділення
ЦРЛ Анна Швецова, - Валентина Сергіївна зауважує
нам: „Уявіть себе на місці
тих людей, які чекають від
нас допомоги”.
(Закінчення на 2 стор.)
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ДВОМІСЯЧНИК ЗАВЕРШИВСЯ,
ПРО ЧИСТОТУ Й ПОРЯДОК СЛІД ДБАТИ Й ДАЛІ

(З доповіді заступника голови райдержадміністрації П.І.Левковського на засіданні колегії райдержадміністрації)
У районі з 23 березня по 25
травня проходив двомісячник благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій.
З метою організації його був
утворений районний штаб, затверджені заходи, спрямовані на поліпшення стану довкілля, погоджено
перелік питань для вивчення стану
проведення благоустрою. У рамках заходів 11 квітня пройшла акція
«Посади своє дерево», місячник
облаштування стадіонів, спортивних майданчиків та інші заходи.
Проведено нараду з сільськими, селищними головами за участю першого заступника начальника інспекції Держархбудконтролю
в Київській області, державного
інспектора з охорони навколишнього природного середовища,
лікаря районної санепідемстанції
щодо вимог законодавства у сфері благоустрою. Відбулася також
нарада за участю закріплених відповідальних працівників територіальних органів влади, районних
підприємств, установ, організацій
за сільськими, селищними радами
щодо основних завдань реалізації
виконання заходів з благоустрою.
Відповідно до затвердженого графіка проведені зональні наради за
участю сільських, селищних голів,
керівників закладів освіти, культури, охорони здоров’я, громадських
та дільничних інспекторів.
Увагу сільських та селищних
голів акцентували на забезпеченні
належного санітарного стану територій через організації подвірновуличного вивозу побутових відходів, облаштування сміттєзбиральних майданчиків (санкціонованих місць) для тимчасового збирання та зберігання твердих побутових
відходів, укладення договорів на
вивезення твердих побутових відходів фізичними, юридичними особами всіх форм власності і завдяки
активізації роботи адміністративних
комісій при виконкомах.
Як результат, благоустроєні
території всіх закладів соціальної
сфери: висаджено 150 070 дерев,
1620 кущів, у тому числі в рамках
проведення обласної акції «Посади

своє дерево» 3580 дерев та кущів,
видалено 140 сухостійних дерев
та вражених омелою, очищено від
сміття біля 235,5 км придорожніх
смуг, впорядковано парки та сквери; відремонтовано 509,26 тис.
кв.м. доріг, з них капітально 29,33
тис. кв. м; створено нові зелені
зони на території 6 сільських рад
(Вільненської, Копилівської, Людвинівської, Маковищенської, Рожівської, Ситняківської) загальною
площею 3, 62 га. Зокрема, у Рожеві
висаджений хвойний ліс на площі
0,6 га. Ліквідовані також 92 з 124
(75 %) стихійних сміттєзвалищ на
територіях населених пунктів, лісосмуг.
На виконання заходів з благоустрою використано 2190,51 тис.
грн., з них бюджетних коштів 750,51 тис. грн., 1440,0 тис. грн. - з
інших джерел фінансування.
У рамках двомісячника лісництва держлісгоспу виконали роботи з озеленення та благоустрою
садиб, меж і прилеглих територій,
упорядкували 0,25 га квітників та
газонів, висадили 1200 дерев й
650 кущів, очистили 8 км берегів
водоймищ, розчистили 6 джерел.
До робіт вони залучали учнів шкіл
району. Відповідно до планових
завдань створено лісових культур
у лісовому фонді на площі 101 га 800 тис. шт. та доповнено лісових
культур на площі 230 га 370 тис.шт.
на суму понад 1,0 млн. грн.
Здійснені профілактичні та попереджувальні заходи щодо охорони лісів від пожеж.
Районна санепідемстанція обстежила 20 водопровідних мереж
району. За результатами деяким
керівникам направлено приписи,
на чотирьох накладено штрафи.
Протягом квітня-травня філія «Макарівське районне дорожнє управління» (в. о. начальника
В.М.Халамовський) відремонтувала 405 дорожніх знаків; спланувала
узбіччя на 302,5 км доріг; здійснила
ремонт 132 п.м. бар’єрного огородження; ямковий ремонт на 1670,76
кв. м дорожнього полотна, прибрала сміття на 390,8 тис. кв. м узбіччя та розподільних смуг; очистила

У В А ГА !
Запрошуємо уболівальників на районний стадіон смт Макарів, де у
суботу, 20 червня, о 17-й годині відбудеться матч чемпіонату області з
футболу між командами «Макарів» та
«Діназ» (Вишгород).

ОЛІМПІЙСЬКИЙ
ДЕНЬ БІГУ
20 червня 2009 року в м.Бровари пройде святкове відкриття та спортивні змагання, присвячені
Олімпійському Дню бігу в Київській області.
Старт на пл. Свободи. З 9-00 до 10-30 - реєстрація учасників заходу, 11-00 - урочисте відкриття Олімпійського Дня бігу. В даному заході планується участь
близько 3000 учасників.
Олімпійській день бігу в Київській області - це щорічний спортивно-видовищний захід, який проводиться за ініціативи Міжнародного Олімпійського комітету
Національним Олімпійським комітетом України, Київським обласним відділенням НОК України спільно з
управлінням з питань фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації, обласною федерацією легкої атлетики, обласним центром “Спорт
для всіх”, обласними організаціями фізкультурноспортивиих товариств і направлений на:
- поширення ідей олімпізму в Київській області;
- подальшого розвитку легкоатлетичного спорту в
області;
- пропаганди здорового способу життя;
- залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом;
- посилення пропаганди спортивного бігу, як важливого засобу виховання, оздоровлення населення
області.
Програма заходу обов’язково включає пробіг, а також різноманітні конкурси та вікторини на олімпійську
тематику, святкові концерти і спортивно-видовищні
дійства, направлені на популяризацію здорового способу життя, поширення ідей олімпізму та культурне
збагачення населення.

1057,5 тис. кв. м проїжджої частини
доріг.
Протягом двомісячника складені та розглянуті 104 протоколи
про адмінпорушення, на 44 громадян накладені штрафи на загальну
суму 2242,0 грн. компенсаційних
збитків, інші порушники отримали
попередження.
Працівники ТРК «АВІС» (директор Ю.О.Вареник), колектив
редакції районної газети «Макарівські вісті» (редактор П.Й.Сухенко)
активно висвітлювали проведення
благоустрою та озеленення населених пунктів.
Однак необхідні заходи з благоустрою не в повному обсязі виконані. Зокрема, невпорядковані
колодязі загального користування Бишева, Козичанки, Забуяння,
Грузького, не здійснений тампонаж недіючих свердловин у Плахтянці, Липівці, Козичанці, Новосілках, Людвинівці, Гавронщині.
Незважаючи на погіршення якості
питної води, більшість виконкомів
сільських та селищних рад не здійснили промивку та дезінфекцію
водопровідних мереж і колодязів
загального користування, що призвело до зриву графіка, затвердженого головою райдержадміністрації. Не вирішені питання належного
утримання огорож будинкових територій багатоквартирних будинків
у Бишеві та Макарові.
У багатьох населених пунктах
незадовільний стан покажчиків вулиць, нумерації будівель, відсутні
дошки оголошень.
Органи місцевого самоврядування протягом останніх років
зробили чимало щодо забезпечення благоустрою кладовищ,
однак рівень їх благоустрою не
відповідає вимогам доулаштування та утримання цих місць: відсутнє освітлення, незадовільний
стан або немає водопостачання,
належних під’їздів. На багатьох
кладовищах не організоване регулярне прибирання територій, вивезення сміття.
Під час двомісячника було виявлено чимало стихійних сміттєзвалищ. Ліквідовані лише 75 % з них.

Виконкоми сільських, селищних
рад не забезпечили на належному
рівні організацію виконання вимог
щодо забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах району. Чимало несвідомих громадян вивозять
і звалюють у невідведених для цього
місцях відходи, траву, гілля, деревину, складують будівельні матеріали, конструкції, обладнання на
територіях загального користування.
Деякі мешканці сіл самовільно встановлюють об’єкти зовнішньої реклами, використовуючи дерева, споруди громадського призначення.
Слід також відзначити й низький рівень громадської позиції відповідальних працівників державних
установ, закріплених за сільськими
та селищними радами, надання
дієвої допомоги виконкомам у виконанні заходів, спрямованих на
поліпшення довкілля.
Виконкоми сільських та селищних рад повинні забезпечити:
• інвентаризацію кладовищ,
пам’ятників, братських могил, інших поховань та розроблення заходів щодо належного їх утримання;
• подвірно-вуличний вивіз побутових відходів;
• облаштування сміттєзбиральних майданчиків (санкціонованих
місць) для тимчасового збирання та
зберігання твердих побутових відходів та роздільного збору твердих
побутових відходів у подальшому;
• укладання договорів на вивіз
твердих побутових відходів фізичними та юридичними особами всіх
форм власності;
• належне утримання об’єктів
благоустрою.
Двомісячник благоустрою, як
захід активізації діяльності місцевих органів державної влади із застосування нових форм і методів
роботи і широкого залучення до
неї громадськості, закінчився, але
робота сільських, селищних голів
та очолюваних ними виконавчих
комітетів у цьому напрямі повинна
продовжуватися в рамках виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 5.05.2009 №672
«Про районний конкурс «Кращий
населений пункт району».

ДОРУЧЕННЯ
Голова районної державної адміністрації за
підсумками
розгляду
питання “Про підсумки
проведення двомісячника благоустрою населених пунктів району” дав
доручення:

1. Відділу організаційнокадрової роботи та юридичному відділу апарату райдержадміністрації постійно
забезпечувати надання консультативно-методичної
допомоги виконкомам сільських та селищних рад щодо
активізації діяльності адміністративних комісій;
2. До 1 грудня 2010
року відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації забезпечити проведення перевірки
стану військових поховань
та надання консультативнометодичної допомоги виконкомам сільських та селищних рад щодо складання
детального опису їх впорядкування та збереження з кошторисом витрат;
3. Сільським та селищним головам до 1 грудня
2010 року забезпечити складання детального опису впорядкування та збереження
військових поховань з кошторисом витрат;
4. До 20 червня 2009
року забезпечити проведення промивки та дезинфекції
водопровідних мереж. Активізувати роботу щодо забезпечення виконання заходів,
спрямованих на поліпшення
стану довкілля населених
пунктів району та прилеглих
до них територій;
5. До 10 липня 2009 року про проведену роботу
проінформувати райдержадміністрацію через відділ житлово-комунального
господарства райдержадміністрації.
6. Контроль за виконанням доручення покладено
на заступника голови райдержадміністрації П.І.Левковського.

РАДІЮ І Я, ДИВЛЯЧИСЬ НА ЩАСЛИВИХ БАТЬКІВ

(Зак. Поч. на 1 стор.)
У заступника головного
лікаря навантаження надзвичайно велике і, не дивлячись
на це, вона безвідмовно консультує (хоча це не входить
у її обов’язки) батьків, які
звертаються до неї за порадою з приводу захворювання
дитини. У складних випадках
особисто потім зателефонує
й поцікавиться перебігом видужування.
- Нездорові молоді мами, - розповідає Валентина Сергіївна, - народжують
кволих немовлят. За їх життя
доводиться боротися. Ось
тільки, на жаль, у ЦРЛ немає
такої діагностичної апаратури, щоб у перші хвилини їх
життя можна було встановити патологію, яку своєчасно
не завжди можна виявити
під час вагітності жінки. У
випадку погіршення стану
дитини доводиться транспортувати в спеціалізовані
дитячі заклади вищого рівня
для надання медичної допомоги.
Скажімо, був такий випадок. Дитина народилася з
проявами гемолітичної хвороби (кров матері й дитини
за резусом фактора не співпадали). Терміново потрібно
було проводити операцію
замінного переливання крові. Це серйозне втручання
для дитини і триває близько п’яти годин. Дитину було
врятовано. А лікар не заспокоїлася, доки не перекона-

лася, що маленького життя
поза небезпекою.
Сьогодні маємо непоодинокі факти, коли молоді мами
залишають новонароджених
у лікарні. Це, вважає Валентина Сергіївна, протиприродно. Дитина має зростати
в сім’ї. Дана проблема вирішується на державному рівні.
З такими жінками проводять
виховну роботу працівники
відповідних районних служб.
Валентина Сергіївна активно
в цьому їм допомагає. Вона
є членом комісії захисту прав
дитини при райдержадміністрації. А поки мами „дума-

ють”, малюки перебувають
у дитячому відділенні лікарні
під наглядом медпрацівників. Для них тут облаштована
окрема палата, встановлені
відповідні ліжечка, дбають
про харчування. До речі, про
дотримання
правильного
харчування немовлят. Це
особлива вимога до мам і на
ній загострює педіатр увагу
сільських фельдшерів, які
ведуть патронаж дитини до
року. Під пильним контролем
малозабезпечені та неблагополучні сім’ї.
- Як сприймають у родині, що інколи доводиться в

лікарні перебувати цілодобово біля хворого? – запитую Валентину Сергіївну.
- Нормально. Із розумінням.
- Ваша колега Анна Василівна роботу педіатра назвала „незавидною”. Через це ні
ваша донька, ні син не пішли
вашим шляхом. А як ви вважаєте?
- Я люблю свою роботу,
мені завжди радісно бачити
усміхнені обличчя щасливих
батьків. І гірко, боляче, коли
не вдається врятувати дитину (такі випадки рідкісні, але
вони є, коли народжена дитина з численними уродженими вадами, які несумісні
з життям), хоча, здається,
зробила все можливе й неможливе.
- Доводилося вислуховувати несправедливі звинувачення?
- Так. Але на те є суд Божий. Перед ним я у відповіді
за свої дії.
Одна з десяти Божих
заповідей говорить: „Люби
ближнього, як самого себе”.
На прикладі ставлення Валентини Сергіївни до людей
розумієш, як потрібно це
робити.
За сумлінну багаторічну
працю В.С.Калмикова відзначена Грамотою Головного управління охорони
здоров’я Київської облдержадміністрації та Міністерства охорони здоров’я.
Світлана ТРИГУБ.
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МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН
ВЖЕ МАЄ ВЛАСНУ
„ГРОМАДЯНСЬКУ ПОЗИЦІЮ”

У Макарівському районі відкрився офіс представництва Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція», який на всеукраїнському рівні очолює
народний депутат України, голова Комітету Верховної
Ради України з питань національної безпеки та оборони
Анатолій Гриценко.

Організація об’єднує громадян України з метою сприяння втіленню в життя принципу
верховенства права, сприяння
розбудові правової держави та
удосконалення законодавства
України.
Члени організації в районі висловили впевненість у тому, що
представництво «Громадянської
позиції» буде брати активну участь
в житті району. Представництво
«Громадянська позиція» формує
команду однодумців, до якої вже
сьогодні входять вчителі, лікарі, посадові особи органів місцевого самоврядування, юристи та адвокати
- професіонали у своїй справі.
Вже зараз осередок «Громадянської позиції» в Макарівському районі викликає неабиякий
інтерес з боку населення та інших
громадських організацій.
Пріоритетними
напрямками
діяльності, очолюваної Анатолієм
Гриценком організації, є:
- безпека,

- сильна влада,
- зміцнене місцеве самоврядування,
- якість життя
людини.
«Коли
говорять про безпеку,
зазвичай на думку
спадають слова:
служба безпеки,
внутрішні війська,
армія. Насправді поняття набагато
ширше», - зазначив Гриценко. За
словами народного депутата України, згідно закону, головний об’єкт
безпеки - людина, громадянин, потім суспільство і лише потім держава. «Сьогодні держава більше дбає
про свою власну безпеку. Людина
ж залишилася в стані постійного
відчуття лиха і це відчуття потрібно
долати», - наголосив він.
Члени представництва ВГО
«Громадянська позиція» переконані в тому, що має бути сильна
виконавча вертикаль, а уряд має
очолювати особисто президент.
«В країні має бути не три уряди,
як сьогодні, а один на чолі з президентом, якого обирають всенародно, якому дають мандат і який
вже на другий день після інавгурації своїм указом формує уряд і сам
відповідає за всі прийняті рішення,
- вважає Гриценко. - По-іншому
навести порядок в ситуації, коли
навколо не прориви, а прірва, неможливо», - наголосив він.

Н А В І Щ О

ВИБІР

Представництво ВГО «Громадянська позиція» в Макарівському районі спрямовує свої зусилля
та професіональні навички для
наведення порядку на рівні органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району. «Мер
міста чи сільський голова краще
за міністрів знають, яку школу, яку
дорогу, яку лікарню і як треба ремонтувати. На місця потрібно передати реальні повноваження та
ресурси», - впевнений Гриценко.
Активісти «Громадянської позиції» вже займаються вирішенням проблемних питань жителів
району в правовій та соціальній
сферах, в сфері поліпшення
якості життя громадян, і така діяльність вже дає позитивні результати. «Людина повинна жити
в безпеці, не боятися дихати повітрям, пити воду, купувати ліки і
їжу, звертатися до міліціонера чи
тримати гроші у банку», - переконаний Гриценко.
Члени представництва ВГО
«Громадянська позиція» в Макарівському районі закликають всіх
небайдужих до співпраці заради
майбутнього району та країни в цілому.
Представник будь-якої партії або
громадської організації може стати
членом ВГО «Громадянська позиція». Головне – мати активну позицію
та поділяти принципи організації.
Представництво ВГО «Громадянська позиція» в Макарівському
районі знаходиться за адресою:
смт. Макарів, вул. Фрунзе, 26.
Олексій Леонідович КОБА,
координатор представництва
ВГО «Громадянська позиція»
в Макарівському районі.
www.grytsenko.com.ua.
ЗА
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ТАЛАНТИ МАКАРІВЩИНИ
НА ЖИТОМИРЩИНІ

7 червня у с. Неділище Житомирської області на заклик Народної артистки України Ніни
Матвієнко «Відгукніться, юні таланти» відбувся III
відкритий дитячий фестиваль «Лелеченьки». Він
проходить один раз у два роки і своєю метою має
збереження та популяризацію української народної пісенної спадщини, звичаїв та обрядів. Організатором проведення виступає Ємільчинське
добровільне дитяче об’єднання «Діти Чорнобиля
- у фонд милосердя» Житомирської області.

Цього року у фестивалі взяв участь колектив
художньої самодіяльності районного будинку
культури у номінації «естрадний спів».
У склад журі входило по одному представнику від кожної області, заявленої у фестивалі. Очолила журі Народна артистка, герой України - Ніна
Матвієнко. Майданчик фестивалю в сонячний
літній день зібрав представників п’яти областей Рівненської, Житомирської, Полтавської, Волинської та Київської.
Глядачі дуже тепло зустрічали представників нашого району. Шквал бурхливих аплодисментів отримали Андрій Цвіліхівський за
композицію «Мамина криниця», Таїсія Марчук
за пісню «Бойківчанки», Крістіна Ковеньова за
композицію «Чарівна скрипка», Олеся Кириленко за пісню «Кувала зозуля», Альона Богдан за авторський твір О. Гудовського «Україна моя», Ярослава Шамало за композицію
«Квітка-душа», вокальний ансамбль «Акварель»
за пісню « Спомин про Україну». До речі, пісня
«Спомин про Україну» виконувалася вперше. В
репертуар вокального ансамблю вона потрапила завдяки тісній співпраці акомпаніатора
будинку культури М. Ф. Кінька з відомим композитором Анатолієм Куликом.
Рішення журі чекали всі з нетерпінням. І радістю супроводжувалося вручення нагород,
адже друге місце в номінації «естрадний спів»
отримали Таїсія Марчук та Альона Богдан, а третє - Андрій Цвіліхівський та вокальний ансамбль
«Акварель» нашого будинку культури. Всі учасники отримали пам’ятні подарунки фестивалю,
подяки та дипломи. Але головною нагородою
були відгуки глядачів, нові знайомства, тепла,
дружня атмосфера. І не раз передавали привіт
ємільченці своєму земляку, керівнику нашого
району Володимиру Миколайовичу Горбику.
Людмила ОБУХІВСЬКА,
директор районного будинку культури.

Н АТО ?

Щоб відповісти на це запитання, потрібна відкрита дискусія

Коли ЗМІ у черговий раз порушують питання про перспективи членства України в Альянсі, більшість громадян
дивується: невже немає про що поговорити? У країні криза - проблем, хоч відбавляй, а вони знову за своє. І що це
НАТО нам дасть? Жити краще будемо, чи що?
Як відомо, істина народжується у дискусії. Але для того, щоб
спір не перетворився на непримиренну конфронтацію, потрібний відвертий і чесний діалог, переконаний президент Інституту
Європейського Поступу Едуард
Ільїн. Очолювана ним організація
саме і покликана допомогти українцям зважити всі “за” і “проти” і
прийняти усвідомлене рішення. З
цією метою у різних регіонах країни регулярно проводяться зустрічі, учасники яких - представники
різних партій, місцеві депутати,
громадські активісти і люди, які
просто цікавляться політикою,
можуть безпосередньо поспілкуватися з дипломатами вищого
рангу. Під час кожної зустрічі проводиться телеміст з Брюсселем
- штаб-квартирою НАТО, під час
якого можна порушити будь-які
“гострі” питання перед натовськими чиновниками, висловити
свою думку, посперечатися.
У недавній такій зустрічі в
Полтаві брали участь дипломати
сусідніх дружніх нам країн - Естонії, Словаччини і Литви, які не
так давно були з нами в єдиному
соціалістичному таборі, а тепер
стали членами Альянсу.
Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Яан Хейн:
- Як і Україна, Естонія пережила період нерозуміння багатьма

людьми необхідності таких кроків. Зі вступом до європейських
структур усі чекали швидких змін.
Тому, коли мене запитують, що
змінилося у день вступу Естонії
в ЄС і НАТО? Відповідаю прямо
- нічого. Тому, що ніщо не змінюється миттєво. Адже інтеграція в
європейське співтовариство - це
не крок, а процес - інколи тривалий і нелегкий.
Важливо зрозуміти, що вступ
до європейського співтовариства - це не самоціль. Самоціллю
мають бути демократизація і розвиток суспільства. І добре, коли
є друзі, партнери і сусіди, здатні
підказати. Наші сусіди - Швеція і
Фінляндія нам дуже допомагали,
ділилися своїм досвідом, аби ми
не повторювали їхніх помилок. Так
само і ми відкриті для України і готові поділитися своїм досвідом.
Багато хто помилково розглядає НАТО як суто військовий
блок. Хотів би підкреслити, що
Альянс - це набагато ширше, це
військово-політичний союз. Я б
зробив наголос на другому слові.
До Альянсу вступає вся держава,
вся нація, а не лише Міноборони.
Держави, що входять до цієї організації, дуже різні. Є королівства,
президентські і парламентські
республіки - ніякої уніфікації тут
немає. Але об’єднують їх загальні

цінності - демократія, вільний вибір, права людини і, що сьогодні
архіважливо для України, - розбудова правової держави, де закон
над усе, де немає місця волюнтаризму і корупції, де чітко працюють судова система, митниця і всі
силові структури, де жити згідно
із законом - норма для всіх. Чи вигідно це людям? Думаю, що так.
Аташе з питань оборони
Посольства Словацької Республіки Юрай Бескід:
- Мені довелося служити в
Збройних Силах і Варшавського Договору, і НАТО, відтак можу
порівнювати. Змінилася, перш
за все, філософія служби. Якщо
раніше громадянин, стаючи офіцером або прапорщиком, обирав
професію на все життя, то сьогодні найчастіше вступають на
службу за контрактом і на певний
термін. З 2006 року у нас професійна армія. Люди ходять на
службу, як на роботу. Хто не на
чергуванні, в суботу і неділю - вихідний. Звичайно, рівень соціального забезпечення сьогодні набагато кращий. Хоча є і свої мінуси.

Наприклад, житлове питання.
Раніше проблема з житлом вирішувалася, напевно, як і в Україні, краще. Ставши на квартоблік,
можна було отримати квартиру.
Сьогодні це питання вирішується
у нас по-іншому - надаються додаткові грошові компенсації для
того, щоб сім’я військовослужбовця могла наймати житло. Але
цікаво інше - ця сума однакова і
для генерала, і для простого солдата. Сьогодні основний пріоритет в армії - створення, перш за
все, комфортних умов для служби. Адже обов’язкового призову у
нас немає, і для того щоб забезпечити необхідне поповнення,
людей необхідно зацікавити.
Аташе з питань оборони
Посольства Литовської Республіки Сігітас Буткус:
- Увесь світ сьогодні переживає економічну кризу, і пов’язані
з цим труднощі, що, звичайно
ж, зачепили всіх - і українську, і
литовську армії. Проте все ж є
різниця. Судіть самі. Цього року
бюджет Збройних Сил України
(майже 200-тисячної армії) становив менше 8 мільярдів гривень.
Литовська армія невелика - трохи
більше 10 тисяч. Але ми отримали
бюджет еквівалентний більш як 3
мільярдам гривень. Проблеми з
таким бюджетом вирішувати легше. Навіть сьогодні, коли в усьому світі криза, молодий солдат,
який лише почав служити, має
можливість отримувати зарплату,
що відповідає, приблизно, 5-6 тисячам українських гривень.

Звичайно, частина військовослужбовців проходить службу
і за кордоном, беручи участь у
миротворчих місіях і операціях
НАТО. Але це відбувається винятково на добровільних засадах. А
у разі поранення солдат отримає
необхідне медичне забезпечення
і йому будуть виплачені серйозні
компенсації, виявлена турбота
про його сім’ю. Наприклад, сім’ї
загиблого військовослужбовця у
нас за законодавством виплачується сто двадцять місячних окладів. Це достатня сума, аби сім’я
не страждала фінансово. А прослуживши 15-20 років у збройних
силах, залежно від звання і рангу,
військовослужбовець має право
вийти на військову пенсію і заробити додатково ще й цивільну.
Але справа навіть не стільки
у грошах, скільки у ставленні до
людей. У Литві теж не була блискучою фінансова ситуація. Але
саме тоді, ще не будучи в НАТО,
влада прийняла мудре рішення перш за все, інвестувати гроші в
людей, у тому числі в їх підготовку
і навчання. І ми отримали хороший результат - багато військовослужбовців пройшли навчання
у західних військових установах і
знають, як вести військову справу на сучасному рівні. Я думаю,
що цим шляхом Україна може йти
вже зараз. А ми, маючи певний
досвід, завжди готові допомогти і
підказати, як це зробити найкраще. Адже ми завжди були і залишаємося друзями.
ОлександрКОЗЛОВСЬКИЙ.

Макарівські вісті
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22 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ СКОРБОТИ І ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

„І ПЕКЛО ТУТ БУЛО, І РАЙ ЗЕМНИЙ”

68 років минуло з того
дня, коли фашистські полчища порушили кордон Радянського Союзу і вдердися на нашу землю. Ще живі
солдати, воїни Радянської
Армії, ті, хто виборов Перемогу. Ще й досі не висохли
сльози на очах мільйонів
удів і сиріт, якими завдала
непоправного горя жахлива
війна. Ще людська пам’ять
не лише фіксує основні,
найяскравіші події минулих
боїв і військових кампаній,
а й зберігає тисячі і тисячі
деталей і епізодів безкомпромісного поєдинку правди
зі злом, небаченої звитяги і
героїзму окремих бійців.
Партизанів і підпільників,
тих, хто грудьми закрив
рідну землю, хто полив її
кров’ю, хто поліг у неї навіки, але й смертю своєю
переміг ворога.
Ми не можемо забути
тих страхіть, які несе людям війна, ми ніколи не засвітимо перед нею зеленого світла і не дозволимо
будь-кому підняти перед
нею шлагбаум. Дуже велике зло вона вчинила на нашій землі.
У моєму вірші „Живи, моє
село” є такі слова: „... І пекло
тут було, і рай земний”. Тож
про пекло.
Коли в 1941 році загарбники увійшли в наше
село, одразу почали встановлювати новий порядок.
Призначили старостою директора школи Багатенка,
начальником поліції Тихона, набрали прислужниківполіцаїв, кого силою затягли, а хто і сам пішов та
почав вірою і правдою служити німцям.
Дівчатам і хлопцям збиратися було не велено, почалися облави – молодь
відправляли в Німеччину.
Але хлопці і дівчата рятувалися, бо про облави їх

завжди попереджав таєм- ни родини комуніста. Доно від батька син Тихона - несла німцям про це наша
Борис.
родичка Серафима ДаниОсобливо лютими по- ленко, яка роз’їжджала у
ліцаями були Архип (пріз- бричці з комендантом Бивища не пам’ятаю), Петро шева. Врятував нас німець
Червивий
(прізвисько), Карклін (ім’я, на жаль, не
Микола Сергієнко. Тих, знаю) з німецької колонії с.
кому не вдалось втекти від Осикове, який служив пеоблави, відправляли до рекладачем у бишівського
Києва. Частенько в Ясно- коменданта і був зв’язаний
городському лісі їх поліцаї з партизанами. (До війни
(підпільники) відпускали.
в Осиковому був німецьТоді Тихон почав сам кий колгосп „Роте Фане”
конвоювати нещасних, але – Червоний прапор). Коли
моїй тітці Намою
бабусю
дії Макарівні ТЕ, ЩО НІКОЛИ НЕ викликали
в
Литвин вдакомендатуру,
ЗАБУДЕТЬСЯ
лося втекти і
він завжди каз Києва. Та багатьох було зав: „Це моя друга мама.
відправлено. Повернулись Вона мене – сироту, батьки
лише: Ганна Череднічен- померли від тифу, взяла у
ко, Ганна Кашуба, Даша свою багатодітну вдовину
Сухобокова,
Олександр сім’ю, де було шестеро діЛитвин, Уляна і Василь тей. Разом з її найменшим
Шевчуки, Любов Павлен- сином закінчив школу, прико, Марія Мартинюк, Ганна йомна мама мене годувала
Дмитренко, Віра Кашуба та і одягала, як рідного”. Тоді
Марія Дмитренко.
нас із списку на страту виВ селі почала діяти креслили.
підпільно-партизанська
Згодом він нам повідогрупа. Моя бабуся - Прісь- мив: „Коли буде повз вашу
ка Яківна Даниленко пекла хату проїжджати велосипепартизанам хліб. Моя зем- дом поліцай Петро Гавага
лячка - Параска Іванівна і зупиниться закурити, чи
Ковальчук працювала на задзвонить у дзвоник – втімаслобойні, яку фашисти кайте з дому, бо за вами
обладнали у школі. Вона приїдуть німці”. Ми так і
збирала дані про фашистів робили. Але одного дня наі передавала партизанам летіли фашисти і забрали з
разом з Вірою Гаврилівною двору все: корову, теличку,
Даниленко. Часто партиза- кабанчика, курей. Лишили
ни вночі вдиралися сюди і родину на голодну смерть,
забирали масло. У партиза- ще й сусідам заборонили
нах були брати Макар і Тали- навіть кусок хліба нам дамон Шевчуки і його дружина вати. Мені тоді йшов лише
Ганя, Іван Сімченко, Воло- третій рік. Я нічого не модимир Соколюк (добре знав гла второпати і лише дуже
німецьку мову) з дружиною плакала. Хтось із поліцаїв
Катериною, подружжя Си- мене вдарив у спину і кинув
доренків Микола і Надія, під тин. Там мене підібрала
Олександра Радзієвська з непритомною бабуся. Мені
чоловіком та інші.
пошкодили хребет і я шість
Моя бабуся, мама Єф- років лежала прикута до
росинія Макарівна, тітка ліжка. А коли доводилось
Ганна Іванівна були занесені переховуватись, то мама
у списки для страти, як чле- мене носила на руках.

МАТИ СИНА
ВИРЯДЖАЛА
Мати сина виряджала
На кривавий бій,
Тихо доленьку прохала,
Щоб вертавсь живий.
У хустинку загорнула
Грудочку землі,
Щоб синочка обминали
Всі негоди злі.
А щоб куля не торкнула
В лютому бою,
Мати сина пригорнула
Кровинку свою.
У м’яку росисту зелень
Десь біля Орла,
З українською землею
Хусточка лягла.
М.ІВАНОВА.

„Коли була війна,
мене ще не було. Але
я знаю з розповідей
мами, бабусі, дідуся,
прабабусі та вчителя,
що війна була у 19411945 роках. Тоді радянський народ воював з німецькими
фашистами. Діти, які
ще вчора були учнями, відразу стали дорослими і били ворога” (3 кл.).
„Мої прадіди Андрій та Михайло також захищали рідну
землю від фашистів.
Звичайні люди, батьки і матері, сини і вну-

Треба було щось їсти.
Бабуся взяла закопані, ще
коли фашисти ввійшли в
село, хромові чоботи, якісь
скатертини, простирадла і
пішла обміняти в Жашків. Її
довго не було, у мами вже
попухли ноги, вона ледве
могла дійти до криниці по
воду. Врятувало нас повернення бабусі, яка привезла
трохи хліба, борошна, квасолі, гороху. Так ми дожили
до весни.
А однієї літньої ночі
1943 року старосту і сільських поліцаїв вбили. В
село увійшли карателі із
собаками, щоб взяти слід
убивць. Лишню врятував
перекладач Карклін. Він
водив німців з одного місця до іншого і вони затоптали всі сліди. Собаки не
знайшли сліду.
Тоді фашисти забрали
господиню хати, у дворі
якої був вбитий староста,
Уляну Китешку з маленьким у сповиточку дитям
та
всі сім’ї партизанів,
підпільників, комсомольців, комуністів, активістів.
Нашій родині і ще кільком
сім’ям вдалося втекти.
Залишились у живих
діти партизан, яких не було
вдома.
Наших
односельчан
спочатку катували в Бишеві, а потім повезли в Київ і
відправили у Лук’янівську
тюрму, де довго над ними
знущалися, а потім в камеру запустили вівчарок, які
їх пошматували.
Пізніше і Каркліна хтось
видав. Його заарештували, катували в Бишеві.
Щоб припинити нелюдські
страждання, він сам порізав собі вени бритвою,
яку йому зуміла передати
дружина.
Марія ДАНИЛЕНКО.
с. Лишня.

в Бишеві живих кинули у
криницю, а тоді закидали
гранатами. Німецькі війська за кількістю військ
та техніки перевищували
наші війська, але ми перемогли!” (5 кл.).
„Жінки і діти цілодобово трудилися на
військових заводах, виготовляли зброю, військовий одяг, взуття.
Багато жінок працювало
у військових шпиталях. А
у тилу жінки вирощували
хліб для фронту. В лісах
партизанські загони влаштовували німцям засідки, підривали потяги та
колії” (4 кл.).

„ЩО Я ЗНАЮ ПРО ВІЙНУ?”
Такий конкурс було
оголошено 30 квітня у газеті „Макарівські вісті” до
65-ої річниці Перемоги
над фашистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945
років. Це конкурс-огляд
літературно-історичних
творів учнів 3-4-х, 5-7 і
8-10 класів шкіл району.
Ось і хочу навести
уривки з деяких, які вже
надійшли у штаб оргкомітету. Вони без коментарів. Даємо слово дітям
(прізвищ не називаю,
тому що до фіналу ще далеко і ще багато хлопчиків і дівчаток можуть нам
написати), адже їм нести
пам’ять про Велику Перемогу все далі й далі у
ХХІ століття.

„На світанку, коли в
колисках спали спокійно діти, посипалися з
неба бомби. Літаки з павукастими хрестами на
крилах принесли смерть
тисячам і тисячам мирних людей. Горіли міста
і села, падали розбиті будинки, огорталася
чорним димом земля”
(3 кл.). „Проти гнобителів воювали пліч-о-пліч
громадяни всіх республік
Радянського Союзу” (4
кл.). „Весь народ піднявся на боротьбу з фашистами. Люди йшли у військкомати. В партизани, в
розвідники, а підпільники
залишалися у містах і селах, щоб таємно нищити
ворога і його техніку” (3
кл.).

ки – всі йшли у бій. Німці
не розраховували на такий опір” (3 кл.).
„Один із перших і найтяжчих ударів фашистських військ взяла на себе
Україна. З 11 липня по 26
вересня тривала Київська
оборонна операція. Київ
не здався. Це дало змогу затримати просування
ворога. За це Київ нагороджено званням містоГерой” (5 кл.).
„Німеччина хотіла завоювати весь Радянський
Союз, як легко завоювала інші країни. Фашисти
вбивали, катували, проводили жахливі експерименти над ув’язненими.
Багато людей розстріляли у Бабиному яру, в
Макарові, Ніжиловичах, а

„Мої прадідусі воювали
у часи Великої Вітчизняної
війни. Один з них був розвідником. Другий – танкістом. А ще один прадід командував ротою солдатів.
Одна з моїх бабусь працювала трактористкою. Ці
часи вона завжди згадувала зі сльозами. Війна – це
завжди горе і страждання”
(3 кл.).
„У нас рідко можна
зустріти сім’ю, в якій би
війна не залишила свого
трагічного сліду. На війні
був прадідусь Микола,
йому дуже пощастило і
він залишився живий. А
ще мої рідні звільняли
країни Європи від страшного лиха, троє з них загинули. Але ми виграли
війну, тому що наш народ

З ПОВІДОМЛЕНЬ ІНФОРМАГЕНТСТВ

ДЛЯ КРАЩОГО ВИСВІТЛЕННЯ
ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ

Верховна Рада України ухвалила постанову про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової
інформації у передвиборний період 2009 року. За відповідну постанову проголосував 361 народний депутат.
Даною постановою передбачається усунути правові,
адміністративні, економічні, організаційні перешкоди
у висвітленні кампанії по виборах Президента України,
запобігти можливим зловживанням з боку контролюючих органів у ході перевірок діяльності засобів масової
інформації.

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР ПРОТИ ПІДВИЩЕННЯ
ЦІНИ НА ГАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Прем‘єр-міністр Юлія Тимошенко виступає категорично проти підвищення ціни на газ для людей. Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві Ю. Тимошенко, „Я
категорично заперечую проти підвищення ціни на газ для
людей. Я взяла зобов’язання, що протягом цього року
ціна на газ для населення не зміниться, і я буду свого
слова дотримуватися. Я ніколи не дозволю під час кризи,
коли людям і так важко, ще піднімати для них ціну на газ”,
— наголосила Прем’єр.

ЦІНИ РЕГУЛЮВАТИМУТЬ

Уряд України ухвалив рішення доопрацювати перелік продуктів, на які вводитиметься регулювання оптових і роздрібних цін. Про це журналістам повідомив міністр економіки Богдан Данилишин. У свою чергу міністр
аграрної політики Юрій Мельник зазначив, що перелік
доопрацьовуватиметься з урахуванням сезонності та імпорту продуктів. Як повідомляє УНІАН, уряд планує найближчим часом відновити систему регулювання цін на
основні харчові продукти в Україні. За словами міністра
економіки, сьогодні підвищення цін на продукти грає одну
з важливих ролей при формуванні інфляції. Він також заявив, що раніше ухвалене урядом рішення про відміну
системи регулювання цін на продукти було помилковим.
За словами першого заступника міністра економіки Сергія Романюка, як і раніше, регулювання ціни планується
проводити у разі, якщо вона на якийсь продукт зросла
впродовж місяця більш ніж на 1%.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

25 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ з 11.00 до
13.00 в приміщенні Макарівського районного відділу міліції по
вул. Пушкіна, 4 вестиме особистий прийом громадян помічник міністра внутрішніх справ України з
питань забезпечення прав людини
Терпеливець Михайло Степанович.

непереможний” (4 кл).
„Ми народилися в
мирний час і хочемо,
щоб ніколи не було війни,
голоду, хвороб.
Ми повинні пам’ятати
не тільки мертвих, а й
живих ветеранів війни,
шанувати їх і допомагати
їм” (4 кл.).
„Ми
вшановуємо
пам’ять полеглих у боях
за рідну землю. Слухаємо
розповіді свідків тих подій.
І думаємо та розуміємо –
яке ж це щастя – безмежне й чисте мирне небо над
головою. Тож хай ніколи не
повториться той жах, назва якому – війна!” (3 кл.).
Отак діти стараються
самостійно
осмислити події війни
і подвиг у ній нашого
народу. Ми бачимо в багатьох творах вдячність
до своїх рідних за те, що
розповідають про війну,
бережуть сімейні реліквійні альбоми, передають
живу пам’ять мужності
і людинолюбства, що є
основою непереможності нашої Батьківщини,
нашого народу.
Ніна ЯНКОВИЧ,
член комісії конкурсу,
голова районної спілки
„Діти війни”.

Конкурс не закінчено
– конкурс продовжується
до 20.02.2009 року. Кожна дитина може написати свій твір і вислати за
адресою: 08000 Макарів,
вул. Піонерська, 7, кв. 8
(на конкурс).

З ПОВІДОМЛЕНЬ ПРЕСИ

В ЯКИХ МІСТАХ ДОБРЕ ЖИТИ
Підсумки третього щорічного
рейтингу “55 кращих міст для життя в Україні” оприлюднив у Львові
його організатор — журнал новин
“Фокус”. Беззаперечним лідером
визнано місто Лева, яке набрало
найбільшу суму балів за розвиток
ділового та освітнього потенціалу,
численні культурні заходи і рівень
туристичної привабливості, умови
праці, інші напрями міської діяльності. В категорії міст з населенням
понад 500 тисяч мешканців зайняли
Київ, Харків, Одеса та Дніпропетровськ. Серед міст, де налічується
від 250 до 500 тисяч жителів, переможцем стали Чернівці. В категорії
міст від 150 до 250 тисяч — ІваноФранківськ. Переможцем серед
міст з населенням до 100 тисяч осіб
визнано Ялту. А курорти Трускавець та Миргород, міста Славутич,
Переяслав-Хмельницький
стали
кращими серед малих населених
пунктів до 50 тисяч населення.

ІСТОРІЯ ЗА НОВОЮ
ПРОГРАМОЮ

Із вересня цього року школярі
вивчатимуть історію України за новою програмою. Про це повідомили
у Міністерстві освіти і науки України. Зокрема, МОН розробило і затвердило зміни до програми з історії України та всесвітньої історії для
учнів 5-12 класів. Вони спрямовані
на подолання розриву між змістом
підручника та найновішими напрацюваннями вітчизняної історіографії. Особливо це стосується історії
найближчого до нас XX століття, яка
протягом тривалого часу містила
найбільше так званих білих плям.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЇХ ПОЄДНАЛА ЛЮБОВ ДО ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Моя добра приятелька
Лідія Андріївна Міщенко
з Ясногородки унікальна
людина. Вона - справжній
взірець
оптимістичного
ставлення до життєвих
проблем і світлого бачення світу сьогодні, хоч сама
уже півтора року прикута
до ліжка...
Піклується про матір
сьогодні син Юрій, який і
прийняв з відкритим серцем і теплом мені та гостей
з Києва: завідувачку музею
Лесі Українки Ірину Щукіну
та її колегу Оксану. На згадку ми сфотографувалися
на подвір’ї Л.А.Міщенко.
Зібрались однодумці, залюблені у високу поетичну
творчість Лесі Українки.
Спілкування з ними - це
був бальзам на душу.
А приїхали кияни не
лише провідати Лідію Андріївну, а й привезли добрі новини про нащадків
родини Косачів, рідної
молодшої Лесиної сестри
Ольги Петрівни КосачКривинюк, яка в 19411943 роках мешкала в Києві в будинку №6 на вул.
Овруцькій разом із сином
Василем, чоловіком Михайлом Кривинюком та
молодшою сестрою Ізидорою.
Ольга працювала над
літературною спадщиною
Лесі Українки: укладала

збірки для дітей різного
віку, готувала до видання
недруковані її твори та колекцію вишивок на виставку. Ользі Петрівні належить

Українки. Дізнавшись, що
сестри поетеси мешкають
у Києві, вона з подругою
Мирославою Лещенко, яка
була вже знайома з Ольгою

фундаментальна
праця
"Леся Українка. Хронологія життя і творчості", до
якої увійшли унікальні спогади, коментарі, факти з
документів. Ця книжка послужила і ще послужить не
одному поколінню дослідників високої духовності.
Якраз у цей період (1942
рік) Лідія Міщенко, ще тоді
молода дівчина з Королівки, познайомилась із
Ольгою Петрівною та її родиною. А було це так. Ліда
дуже любила поезію Лесі

Кривинюк, навідалися до
неї восени 1942 року.
- Прийшли. Стукаємо,
- згадує Лідія Андріївна. Відчинила нам стара жінка
в товстій в’язаній кофті, в
довгій спідниці. Запросила зайти. Просто обставлена кімната: буфет, диван, рояль, стіл, полиці з
книжками, портрет Лесі у
вишитім рушнику. Небагато, просто, зі смаком. Очі
Ольги Петрівни - темнотемно сині, глибокі, великі.
Вони ховали в собі незві-

дану силу і розум. Притягували до себе. Забулось,
що це стара немічна жінка
з лицем і чолом у зморшках. Бачилась лише велич
духу, людська краса і було
добре з нею як з близькою
людиною...
Говорили тоді про все:
про життя, страшні тодішні події, про нестатки, про
зиму, що наближалась. Лідії Андріївні запам’ятались
слова
Ольги
Петрівни
"німці-звірі". Тоді дівчата
лишились ночувати, трохи допомогли прибрати,
попрати. В квартирі було
холодно (кінець листопада). Вранці попрощались.
Господиня
запрошувала
заходити.
Вдруге Ліда вже сама
відвідала родину Кривинюків. Принесла з дому
трішки картоплі, хлібину,
квасолі, сиру. Бідкалася,
що так мало продуктів, але
господиня була дуже рада
харчам і щиро вдячна дівчині. Відтоді Ліда часто
провідувала Ольгу Петрівну, інколи тижнями в неї
жила, переховуючись від
відправки до Німеччини.
Інколи батько Ліди підкидав продуктів з Королівки.
Отак і зав’язалась ця
сердечна близькість і дружба між молодою і старшою
жінками. Разом читали
твори Лесі, обговорювали.

В усіх розмовах у центрі
була Леся, її життя, поезія,
її подвиг у вирі боротьби і
змагань з хворобою.
Ольга Петрівна розповідала дівчині про Колодяжне, про будинок Косачів. Часом стара мудра
жінка сідала за рояль,
грала класичні твори, які
болем огортали душу. Ось
в такій атмосфері і черпала духовне багатство всім
серцем Ліда. Потім було
лише листування з Ольгою Петрівною, а в 1944
році з її чоловіком Михайлом Васильовичем та сином Михайлом. Листи Лідія Міщенко зберігала 60
років. У 2003 році разом
з своїми чоловіком Петром Сиченком передали
в дар Київському музею
Лесі Українки листи Ольги
Косач - Кривинюк, Михайла Кривинюка та їхнього
сина Михайла, кілька фотооригіналів: Ольга Косач
з сином Михайлом (1906
р.), маленькі знімки вже
літньої Ольги Петрівни, її
молодшого сина Василя,
фото Івана Франка. Подарувала Лідія Андріївна і
старовинний домотканий
рушник, зразки вишивок
Ольги Косач та її матері
Олени Пчілки. Так музей
Лесі Українки отримав у
спадок 18 листів Косачів - Кривинюків до Лідії

ЛЮБОВ ЛЕГЧІЛОВА: „СВЕТ ОЧЕЙ МОИХ,

Я проводила трех сынов
Туда, откуда нет возврата.
И жду о них счастливых снов,
А в снах живыми, как когда-то.
Три сына мне судьба дала –
Три тополенка, три надежды.
Дала и вскоре отняла,
А я не та уже, как прежде.
Долаючи власну дорогу, Любов
Максимівна навчилася співпереживати ближнім.
Можливо тому, якнайліпше вдається їй тема – долі людей. Образи
земляків (вчителя, лікаря, бібліотекаря, тракториста, доярки...) Любов
Легчілова бере з натури. Вони живуть
поруч, на одній вулиці чи неподалік,
ген он там, за рогом... Це її односельчани, яким шле віршовані рядки
з посвятою. У збірці є навіть світлини
тих, про кого її слово.
Згодьтеся, пишучи про конкретних людей, з якими зустрічаєшся
ледь не щодня, схибити й у дрібниці,
не припустимо. Не зрозуміють. Бодай і осудять. Тому кожне слово місцевої поетеси правдиве і вивірене
душею. Найбільше вдається поетесі
тема жіночої долі.
Ось як постає в її поезії образ
вдови:

Живет старушка в той избе
Ни людям в радость, ни себе.
Такая уж ее судьба –
Сама кривая и изба.

Согнуло спину. Силы нет.
Ей жизнь не жизнь, и свет ни свет.
Ни внуков, ни детей, ни ласки.
Кому теперь расскажет сказки?
А было время, как стрела
Носилась, лебедью плыла
С такою сильною красой –
Какой-то вовсе не земной…
А ось уже віє щемним теплом
кохання від рядків „Бабиного літа”:

Твоим я взглядом не согрета.
Тебя я старше, в том – беда.
Но от чего ж ты, бабье лето,
Пришло в столь поздние года?
Боюсь себе самой признаться,
Что, наконец, любовь пришла.
Ну почему так надо статься,
Что поздно я тебя нашла?
Вірші на тему лихоліть війни і
післявоєнних літ, років голодомору
ґрунтуються на дитячих спогадах
доньки солдата, який не повернувся
з фронту (народилася Л.Легчілова
в 1940 році). Але від того образи не
менш яскраві, а, можливо, й навпаки, сповнені глибшого осмислення,
через призму років, сенсу життя. Авторка бажає донести до сучасників
пам’ять про тих, які сьогодні вже відходять у інший світ.
Її лірика, ніби мазки художника,
ледь торкається полотна і висвічує
барва, до якої слід уважно придивитися. В недомовленості образів
авторки (квітучих яблунь, бабусиної білої в бузковий горох сукні...)
якась особлива таїна, що підкуповує читача, примушує задуматися,
відчути красу навколишнього світу,
щоб осягнути душею. Вимальовані
картини природи притягують, мов
магніт, здається й сам потрапляєш у розгул горобиної ночі і спеку серпневого дня, чуєш як десь
із саду долинає стукіт останнього
яблука, що скотилося з дерева на
землю, а ось уже проводжаєш поглядом у небі осінній журавлиний
ключ...

Червоною ниткою позначена у
творчості поетеси філософія болю за
малу батьківщину. Вона прагне найти
відповіді на питання, які тривожать.
Любов Максимівна - за фахом агроном і сьогодні її серце прикуте до
землі, яка втрачає справжнього господаря:

Земля моя, кормилица святая,
Я преданно тебе служить готова –
Сторицею платиш за любовь
ты, знаю –
Любовью я отвечу за любовь.
(«Заветная»).
І хоч збірку „Бышев – село мое”
не обминули певні літературні огріхи і
авторці почасти не вистачило художньої майстерності, забракло роботи
над словом, але ті прогалини щедро
компенсує щирість творчості Любові Легчілової, яку знають і люблять
земляки. Нові книги місцевої поетеси чекають і сприяють у виданні. І ця
збірка була видрукована за підтримки приватного підприємця з Ясногородки О.М.Семенова та Бишівського
сільського голови А.І.Таранчука.
Нова книга - подарунок Любові
Легчилової селу і його людям.
Анна СУХЕНКО.

Діна НЕТРЕБА,
керівник клубу "Пошук"
ЦТДЮ ім. Д. Туптала.

::: СПОРТ ::: СПОРТ :::: СПОРТ ::

ДО ПІВФІНАЛУ
ДІЙШЛИ КРАЩІ

БЫШЕВ – СЕЛО! Я С ТОБОЙ ОСТАЮСЬ ДО КОНЦА”

500-літтю Бишева присвятила
свою нову збірку „Бышев – село
мое” місцева поетеса Любов Легчілова. Це ще одна спроба (уже
побачили світ 9 книг) віршованим
словом переосмислити долю рідної землі, її народу з першооснов
– невеличкого прадавнього села,
яке міцно тримається корінням
роду її земляків, з якими разом
топче спориш-траву, долаючи біль
і розчарування, але попри те щиро
вірить у майбутнє, бо несе в своєму серці любов від „роси до осені
дощів косих”.
Любов Максимівна Легчілова –
родом із Білорусі. Пише здебільшого
російською мовою (як і цю збірку).
Хоча має чимало поезій українською
та білоруською.
Нелегка доля випала цій жінці.
Життя хотіло зламати, відбираючи
найдорожче, та, незважаючи на біди,
незгоди, вона відчувала в собі силу
йти рівно, не спотикаючись.

Міщенко, а це - 118 рукописних сторінок! Ці листи
заповнили деякі білі плями життєпису рідних Лесі
Українки в грізні роки лихоліття.
Співробітники музею
розповіли, що недавно до
Києва у музей Лесі Українки завітала рідна внучка
Ольги Петрівни - Марія
Михайлівна Кривинюк - Садикова із Єкатеринобурга,
що в Росії. Там мешкала
родина сина Ольги Петрівни - Михайла Михайловича
Кривинюка, який помер у
1993 році. Його дружина
Ніна і троє дітей Василь,
Михайло і Марія живуть у
Росії.
Марія Михайлівна щиро
подякувала співробітникам
музею за таку велику роботу з духовного відродження спадщини її величної
родини. Особлива подяка
внучки Ольги Петрівни - Лідії Андріївні. Марія з трепетом перечитала листи своєї бабусі, дідуся та батька.
Витоки коренів родини
Лесі Українки в нашій країні, в нашому Краї. Знання
цих витоків завше налаштовує людину на почуття
прекрасного, доброзичливого та людяного.

У минулі вихідні відбулися чергові зустрічі
на Кубок Макарівського району з футболу та
ігри 5-го туру футбольної першості району.
Всі команди, які беруть
участь у першості, виявили бажання позмагатися за почесний футбольний трофей, яким
вже володіли Макарівський „Штурм” (2007),
Мотижинський „Факел”
(2008). Команда „Колос” (Мотижин), як чемпіон району минулого
року, та їх земляки команда „Факел”, як володар кубка, розпочинали
свою ходу з другого туру
змагань.
Суперники
визначилися згідно жеребкування.
Звичайно, що фізичні
навантаження на гравців подвійні. Адже ігри
на кубок проходять щосуботи, а ігри першості
– щонеділі. Проте інших

днів тижня знайти для
кубкових зустрічей неможливо, так як наші
футболісти не професіонали і задіяні на роботі
або на навчальній ниві.
Після двох турів до
півфіналу дійшли команди МКС (Андріївка)
та „Факел (Мотижин).
„Штурм” буде чекати
свого суперника після
гри „Партизана” (Кодра)
та „Колоса” (Мотижин).

Результати 5-го туру
першості району з футболу:
Вища ліга:
1. „Аякс”– „МКС” 2:1
2. „Оберіг”– „Факел” 3:2
3. ДЮСШ – „Колос” 1:0
4. „Росія” – „Штурм” 1:8
Перша ліга:
1. „Бишів” – „Юність” 2:0
2. „Стимул” – „Партизан” 1:2
3. „Фоса” – „Іскра” 3:6.
Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова районної федерації футболу.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
п’ятниця,19 червня
УТ-1

6.00 "Доброго ранку,
Україно!"
9.00 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.15 Прес-анонс.
9.35 "Знайдемо вихiд".
10.50, 11.50 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
12.00, 14.50 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Український вимiр.
13.10, 16.04 Служба розшуку дiтей.
13.20 Наша пiсня.
14.00 "Надвечiр`я".
14.30 Темний силует.
15.00 Новини.
15.30 Пазли.
16.15 Футбол.
16.50 Студента потрiбно
любити.
18.00 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
19.00 Дiловий свiт.
19.15 Х/ф "Сама".
21.00 Новини.
21.30 Дiловий свiт.
22.10 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку
дiтей.
0.15 Iнтерактивний проект.

УТ-2

7.00 "ТСН".
7.05 М/ф "Усi собаки потрапляють до раю".
7.45 "Шiсть кадрiв".
8.00 "ТСН".
8.05 Т/с "Район БеверлiГiллз".
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".

* * *

субота, 20червня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф "Золотий ключик".
7.20 "Корпорацiя Сiмба".
7.30 Фестиваль молодих
дизайнерiв.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
9.00 Анонс передач.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.30 Експерти дозвiлля.
11.05 Вихiднi поукраїнськи.
11.40 Парламент.
13.00 Богатирськi iгри.
15.20 Концертна програма "Iван Попович
i друзi".
16.55 Книга.ua.
17.50 Кiно.ua.
18.40 Концертна програма до Дня народження "Артека".
21.00 Новини.
21.15 Свiт спорту.

21.30 Футбол. Iспанiя Пiвденна Африка.
23.30 Вiльна гавань.
23.50 DW. Новини Європи.
0.15 Iнтерактивний
проект.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка,
Кено.
1.35 Автоакадемiя.
2.00 Футбол. Iрак - Нова
Зеландiя.
3.55, 5.50 Служба розшуку дiтей.
4.00 Концертна програма "Iван Попович
i друзi".
5.25 Хто в домi хазяїн?

УТ-2

6.00 "Подорож у минуле".
7.00 "Без табу".
7.55 "Свiтське життя".
9.05 "Хто там?"
10.15 М/ф "Улюблений
прибулець".
11.15 М/ф "Скарби озера черепах".

неділя, 21 червня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф "Чахлик невмирущий".
7.15 "Корпорацiя Сiмба".
7.30 На гостину до Iвана
Поповича.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє: "Лiнiя долi".
12.35 Здоров`я.
13.30 "Околиця".
14.00 Аудiєнцiя.
14.30 Благовiсник.
15.05 Урочистостi з нагоди Дня медичного
працiвника України.
16.40 Д/ф "Стомлене
серце".
17.30 Футбол. Кубок
Конфедерацiй.
Огляд матчiв.

18.00 Дiловий свiт.
18.45 Фестиваль
мистецтв України.
Одеська область.
21.00 Новини.
21.30 Футбол. Кубок
Конфедерацiй. Iталiя
- Бразилiя.
23.30 Ера бiзнесу.
Пiдсумки.
23.50 Оперативний
об`єктив.
0.15 Iнтерактивний
проект.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Футбол. Кубок
Конфедерацiй. Єгипет - США.
3.20 Фестиваль мистецтв України.
Одеська область.
5.25 Стильна штучка.
5.50 Служба розшуку
дiтей.

УТ-2

6.00 "Подорож у минуле".
7.00 М/ф "Скарби озера
черепах".
8.25 М/ф "Улюблений
прибулець".
9.05 "Лото-Забава".

понеділок, 22червня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку,
Україно!”
8.40 Pivot Point.
8.45 “Корпорацiя Сiмба”.
9.00 Анонс передач.
9.10 Дiловий свiт.
9.30 Д/ф “Київськi доти”.
10.00 Експерти дозвiлля.
10.50, 11.50 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Х/ф “Повiтряний
вiзник”.
14.25 Вiкно до Америки.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Служба розшуку
дiтей.
15.40 Д/с “Охоронцi
джунглiв”.
16.15 Iндиго.
16.45 Футбол. Кубок
Конфедерацiй.
Огляд матчiв.
17.15 Д/ф “Тунелi у
невiдоме”.
17.40 Д/ф “Таємницi

Лисої гори”.
18.10 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.30 Дiловий свiт.
22.15 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Д/ф “Паломник”
(Сирiя).
0.00 Пiдсумки.
0.15 Iнтерактивний проект.

УТ-2

7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00, 9.00 “ТСН”.
8.05 “Караоке на майданi”.
9.05 “ТВ-Шоп”.
9.20 Х/ф “Тримайся на
плаву”.
11.20 “ТВ-Шоп”.
11.50 Т/с “Школа виживання”.
12.50 Т/с “Район
Беверлi-Гiллз”.

19.30 "ТСН".
20.15 "Даїшники:
Аварiя".
22.30 "Наша Russia".
23.10 Т/с "Секс i мiсто".
23.55 Жахи "Iдеальна
iстота".
1.35 Т/с "Секс i мiсто".

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".
Жiночi прокладки.
13.00 "Чекай на мене".
14.00 Т/с "Циганки".
16.10, 18.10 Т/с
"Територiя краси".
18.00 Новини.
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Обручка".
21.30 "Свобода на Iнтерi".
0.30 Д/ф "Павутина.
Торгова мафiя".
1.30 "Подробицi" - "Час".

2.00 Д/ф "Залишитися
живим".
3.00 Знак якостi.

ІСТV

5.50 Служба розшуку
дiтей.
5.55 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с "Леся+Рома".
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с "Фаворський".
10.10 Т/с "Леся+Рома".
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.35 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 Х/ф "Миротворець".
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi
новини.
20.00 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 4".
21.00 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi.
23.45 Факти.
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0.05 Автопарк.
1.05 "Грошовий дощ".

СТБ

4.55 "Телешанс".
6.25 Т/с "Грейс у вогнi".
6.50 "Вiкна-новини".
6.55 "Бiзнес+".
7.00, 1.50 Т/с "Вона написала вбивство".
8.00 "Вiкна-новини".
8.10 "Бiзнес+".
8.15 Х/ф "Салон краси".
10.50 "Моя правда. Iлля
Рєзник".
11.55 "Нез`ясовно, але
факт".
12.55 "Слiдство вели.
Помста зброяра".
13.55 Д/ф "Анатомiя
непересiчного вбивства".
14.35 Т/с "Кулагiн i партнери".
15.00 Т/с "Комiсар Рекс".
17.10 "ВусоЛапоХвiст".
17.55 "Вiкна-новини".
18.05 Х/ф "Вiй".
20.00 "Україна має
талант!"
22.00 "Вiкна-новини".
22.25 "Україна має
талант!" Пiдсумки
голосування.
23.10 "Попелюшка"
Мюзикл.
1.40 "Вiкна-спорт".

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Служба розшуку
дiтей.
6.05 Т/с "Солдати 13".
6.50 "Пiдйом".
6.55 Т/с "Друзi".
7.10 "Пiдйом".
9.00 М/с "Веселi
мелодiї".
9.10 Х/ф "Маленький
Манхеттен".
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 СкубiДу ключ знайдуть".
14.05 М/с "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 "Батьковi дочки".
18.00 Т/с "Щасливi
разом".
19.00 Репортер.
19.25 Т/с "Кадетство".
20.25 "Батьковi дочки".
21.20 "Щасливi разом".
22.25 Тiльки правда?
23.15 Камедi-клаб Росiя.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
12.45 Х/ф "Пригоди
Мерлiна".
14.45 Д/ф "Надлюди.
Шоста раса".
15.15 Комедiя "Нас
двоє".
17.05 Комедiя
"Моя мачуха iнопланетянка".
19.30 "ТСН".
20.00 "Криве дзеркало".
22.05 "Наша Russia".
22.40 Детектив "Грiхи
батькiв".
23.50 Х/ф "Кур`єр".
1.30 Жахи "Iдеальна
iстота".
2.50 Х/ф "Аршин МалАлан".
4.30 Х/ф "Кур`єр".

ІНТЕР

6.10 "Свобода на Iнтерi".
9.10 "В Городке".
9.50 "Картата потата".
10.40 "Квадратний
метр".
11.40 Х/ф "Розжарена
субота".
14.00 "Найрозумнiший".
15.40 "Позаочi". Т.
Канделакi.
10.10 "Чiп i Дейл поспiшають на допомогу".
11.00 "Караоке на
майданi".
12.00 Х/ф "Моя мачуха iнопланетянка".
14.10 "Шiсть кадрiв".
15.05 Комедiя "Невгамовна Паула".
17.10 Комедiя "Тьотя
Клава Фон Геттен".
19.30 "ТСН".
20.20 Мелодрама "Ваша
зупинка, мадам".
22.20 "Свiтське життя".
23.20 "Шiсть кадрiв".
0.00 Комедiя "Двадцять
сантиметрiв".
2.20 Комедiя "Нас двоє".
3.40 Комедiя "Двадцять
сантиметрiв".
5.25 Комедiя "Невгамовна Паула".

ІНТЕР

6.00 "Найрозумнiший".
7.40 "Мiстер Кличко".
8.40 Бокс. Вол. Кличко Р. Чагаєв.
10.00 "Україно, вставай!"
10.30 Х/ф "Материнський iнстинкт".
12.40 "Мiсто, яке зрадили".
13.50 Х/ф "Завтра була
вiйна".
13.50 “Район Мелроуз”.
14.50 “Криве дзеркало”.
17.00 “ТСН”.
17.20 Мелодрама “Ваша
зупинка, мадам”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Мереживо”.
21.20 Т/с “Дар божий”.
22.30 “ТСН”.
23.05 Т/с “Пригоди
Мерлiна”.
1.05 “Даїшники: Аварiя”.
2.55 Х/ф “Тримайся на
плаву”.
4.25 Х/ф “О шостiй
годинi вечора пiсля
вiйни”.

ІНТЕР

6.10 “Земля Кiвi”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00, 9.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 Смiховинки.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 “Позаочi”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони
однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Двi сторони
однiєї Ганни”.
13.10 Х/ф “Материнський iнстинкт”.

16.40 Т/с "Брати Карамазови".
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Бригада".
22.40 "Мiстер Кличко".
23.50 Бокс. Вол. Кличко
- Р. Чагаєв.
1.00 "Подробицi" - "Час".
1.30 "Позаочi".
2.30 Х/ф "Водопад
Серафiма".
4.20 Ключовий момент.
5.00 М/с "Олiмпiада
Болека i Льолека".
5.40 "Уроки тiточки
Сови".

ICTV

5.35 Факти.
5.55 Автопарк.
6.30 Добрi новини.
6.35 Т/с "Готель
"Вавiлон".
10.00 Анекдоти поукраїнськи.
10.20 Т/с "Леся+Рома".
11.40 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 4".
14.00 Т/с "Мисливцi за
старовиною".
15.40 Концерт "Ми вiчне вiдлуння один
одного".
17.50 Х/ф "Розжалуваний".
20.00 "Подробицi тижня".
20.50 Т/с "Двi сторони
однiєї Ганни".
22.10 Х/ф "Ескадрилья
"Лафайєт".
0.50 "Подробицi тижня".
1.40 Х/ф "Ескадрилья
"Лафайєт".
4.00 М/с "Олiмпiада
Болека i Льолека".
4.40 "Уроки тiточки
Сови".

ІСТV

5.40 Факти.
6.00 Т/с "Альф".
6.25 Т/с "Троє зверху".
7.15 Х/ф "Порося Бейб".
9.10 Квартирне питання.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 Козирне життя.
11.40 Т/с "Мисливцi за
старовиною".
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Х/ф "Аполло 13".
15.40 Х/ф "Трансформери".
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф "Зелена
миля".
15.10 Х/ф “Розжалуваний”.
17.15 Новини.
17.30 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Двi сторони
однiєї Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “Завжди”.
23.30 Таємницi столiття.
Провiсники. Влада
над владою.
0.30 “Таємна iсторiя
Давнього Єгипту”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.

ІСТV

5.30 Служба розшуку
дiтей.
5.35 Факти тижня.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Х/ф “Аполло 13”.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 2”.
14.00 Х/ф “В останню мить”.
16.00 Про-Ziкаве.ua.
16.35 Т/с “Павутина”.
17.40 Т/с “Фаворський”.

15.00 Х/ф "Амулет
Земномор`я".
18.45 Факти.
19.00 Х/ф "Трансформери".
22.05 Прожекторперiсхилтон.
22.50 Наша Russia.
23.35 Голi i смiшнi.
0.50 Х/ф "Дитяча гра".
2.15 "Грошовий дощ".
4.00 Х/ф "Кривава робота".

СТБ

4.30 "Телешанс".
6.00 "Сучасна медицина.
Чудеса i сенсацiї".
6.50 М/ф "Алiса в країнi
чудес".
7.25 "Еники-Беники".
8.00 "У пошуках пригод".
9.00 "Їмо вдома".
10.10 "ВусоЛапоХвiст".
10.50 "Ювiлейний вечiр
А. Iнiна".
11.40 Х/ф "Помста i закон".
14.50 "Україна має
талант!"
17.30 "Україна має
талант!" Пiдсумки
голосування.
23.40 Х/ф "Чужа
територiя".
1.50 "Грошовий дощ".
3.20 Х/ф "Заходите, не
постукавши".

СТБ

5.50 "Сучасна медицина.
Чудеса i сенсацiї".
6.40 М/ф "Алiса в
Задзеркаллi".
8.00 "У пошуках пригод".
9.00 "Їмо вдома".
10.10 "ВусоЛапоХвiст".
11.05 "Попелюшка"
Мюзикл.
13.20 "У пошуках iстини.
Злети i падiння
Мiстера Вертольота".
14.20 "Слiдство вели.
Вовча зграя".
15.25 Д/ф "Iдеальний
злочинець".
16.00 "Правила життя.
Шлях в морок".
17.00 "Нез`ясовно, але
факт".
18.00 "Паралельний свiт".
19.00 "Битва
екстрасенсiв".
20.00 Х/ф "Довгождане
кохання".
22.05 Х/ф "Петля Нестерова".
0.00 "Неймовiрнi iсторiї
кохання".
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 4”.
21.00 Т/с “Апостол”.
22.10 Свобода слова.
1.20 “Грошовий дощ”.
2.50 Факти.
3.25 Свобода слова.

СТБ

6.00 “Правила життя.
Шлях в морок”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес +”.
7.05, 0.45 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Кохання земне”.
10.50 Х/ф “Доля”.
14.10 Х/ф “Петля Нестерова”.
16.05 Х/ф “Довгождане
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини.
Тризуб княгинi Ольги”.
20.05 “Росiйськi
сенсацiї. Невiдомi
Мiхалковi”.
21.05 “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.

0.15 Репортер.
0.40 Х/ф "Льодовиковий
удар".
2.25 Т/с "Ксена - принцеса воїн".
3.05 Т/с "Солдати 14".
3.50 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Переможний голос
вiруючого".
7.00 Х/ф "Загiн
спецiального призначення".
8.30 "Легальний дохiд".
8.40 "Свiдок".
9.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас".
10.00 "Закон i порядок".
11.00 "Свiдок".
11.30 "Комiсар Мегре".
12.30 Т/с "Суто
англiйськi вбивства".
13.30 Х/ф "Сьома куля".
15.30 Х/ф "Трембiта".
17.20 Х/ф "Бажаю
здоров`я!"
19.00 "Свiдок".
19.25 Х/ф "Жандарм i
жандарметки".
21.30 "Свiдок".
22.00 "CSI: Лас-Вегас".
23.00 "Закон i порядок".
0.00 "Свiдок".
0.30 Х/ф "Тiнь сумнiву".
2.30 "Свiдок".
2.55 "Речовий доказ".

* * *

18.00 "Неймовiрнi iсторiї
кохання".
19.00 Х/ф "Вiй".
20.50 "Вiй" Невiдома
версiя.
21.50 "Моя правда. Iлля
Рєзник".
22.55 "Зоряне життя.
Перший сексуальний
досвiд зiрок".
0.05 "Нез`ясовно, але
факт".
1.05 Х/ф "Отрути, або
Всесвiтня iсторiя
отруєнь".

НОВИЙ КАНАЛ

6.10 Х/ф "Алекс i Емма".
7.40 Х/ф "Маленький
Манхеттен".
9.35 Будинок закритий
на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 Гiпноз.
14.05 "Файна Юкрайна".
14.45 Хто проти блондинок?
16.00 Х/ф "Людина епохи Вiдродження".
18.45 Х/ф "Дюплекс".
1.00 Х/ф "Жертва в iм`я
кохання".

НОВИЙ КАНАЛ

6.10 Х/ф "Моя суперколишня".
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Т/с "Щасливi разом".
11.05 Х/ф "Дюплекс".
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 "Перша дочка".
20.00 Х/ф "Заручник".
22.30 "Файна Юкрайна".
23.00 Камедi-клаб Росiя.
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф "Будинок на
Хантед Хiлл".
2.00 Т/с "Солдати 14".
2.40 Студiя Зона ночi.
Культура.
2.45 Українцi. Надiя.
3.35 Студiя Зона ночi.
Культура.
3.40 Пiд знаком бiди.
4.20 Розпуття.
4.35 Студiя Зона ночi.
Культура.
23.20 “Фантастичнi
iсторiї. Пiдземка”.
0.20 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 “Вiола Тараканова”.
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Перша дочка”.
11.10 Т/с “Кадетство”.
12.10 “Щасливi разом”.
13.30 Репортер.
13.35 “Веселi мелодiї”.
13.45 Мультсеріали
14.35, 16.55 Teen Time.
14.40 Т/с “Малкольм в
центрi уваги 6”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Друзi”.
17.00 “Батьковi дочки”.
18.00 “Щасливi разом”.
19.00, 0.25 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 “Батьковi дочки”.
21.20 “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки 5”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Планкетт i
МакЛейн”.
2.35 Т/с “Ксена - принцеса воїн”.

20.40 Х/ф "Моя суперколишня".
22.40 Х/ф "Американський пирiг".
0.35 Спортрепортер.
0.40 Х/ф "Дзвiнок 2".
2.35 Т/с "Солдати 14".

НТН

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Блага звiстка з
Рiком Реннером".
7.00 Х/ф "Жандарм i
жандарметки".
9.00 М/ф "Том i Джеррi".
10.25 Х/ф "У пошуках
скарбiв тамплiєрiв".
12.20 Х/ф "Трембiта".
14.15 Х/ф "Бажаю
здоров`я!"
16.00 "Вайп Аут".
17.00 Т/с "Слiпий".
19.15 Х/ф "Ми були солдатами".
22.10 Х/ф "Кома".
0.10 Х/ф "Таємницi
замку".
1.30 "Речовий доказ".
2.50 "Особистий погляд".
5.10 "Нашi".
4.40 Дерево пiд вiкном.
5.05 Студiя Зона ночi.
5.10 Невiдома Україна.
6.05 Зона ночi.

НТН

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Повнота радостi
життя".
7.00 Т/с "Слiпий".
9.00 М/ф "Незнайко на
Мiсяцi".
11.00 "Вайп Аут".
12.00 "Бушидо. Схiднi
єдиноборства".
14.55 "Речовий доказ".
Велика вiсiмка.
Шахраї-винахiдники.
15.30 "Легенди бандитської Одеси".
Курлянд проти банди
людожерiв.
16.00 Т/с "Тюрма особливого призначення".
18.00 "Агенти впливу".
18.30 Х/ф "Падiння
янгола".
20.30 Х/ф "Гангстер".
23.10 Х/ф "Суккуб".
1.15 Х/ф "Таємницi
замку".
2.15 "Особистий погляд".
5.10 "Нашi".
3.15 Т/с “Солдати”.
4.00 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “I ти побачиш
небо”.
8.20 “Легальний дохiд”.
8.30 “Правда життя”.
Велике тiло.
9.00 “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 “Закон i порядок”.
11.00 “Тюрма особливого призначення”.
13.10 Х/ф “Падiння
янгола”.
15.10 Х/ф “Загiн спецiального призначення”.
16.35 Х/ф “Сильнi духом”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Пiдводники”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Комiсар Мегре”.
1.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
2.20 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 25 19 червня 2009 р.
вівторок, 23 червня
УТ-1

6.00 "Доброго ранку,
Україно!"
9.00 Анонс передач.
9.10 Дiловий свiт.
9.25 "Попередження".
10.15 Автоакадемiя.
11.00 Життя триває...
11.50, 0.10 Служба розшуку дiтей.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.00 Т. Цимбал представляє: "Лiнiя долi".
13.35 Вихiднi поукраїнськи.
14.00 Здоров`я.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Служба розшуку
дiтей.
15.40 "Охоронцi джунглiв".
16.15 Iндиго.
16.45 Крок до зiрок.
17.20 Унiверситет культури. Новий формат.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
20.00 "Спокуса владою".

21.00 Новини.
22.05 Громадська варта.
22.25 Право на захист.
22.50 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено,
Максима.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.

УТ-2
6.05 "Служба Розшуку
Дiтей".
6.10 "Циганське серце".
7.00 "ТСН".
7.05 М/с "Усi собаки потрапляють до раю".
7.45 "Шiсть кадрiв".
8.00 "ТСН".
8.05 "Район Беверлi-Гiллз".
9.00 "ТСН".
9.05 "ТВ-Шоп".
9.20 Т/с "Мереживо".
10.25 Т/с "Любов - не те,
що здається".
11.30 "ТВ-Шоп".
11.55 "Шiсть кадрiв".
12.05 "Школа виживання".
13.00 "Район БеверлiГiллз".
14.00 "Район Мелроуз".
15.00 "Всi жiнки - вiдьми".
16.00 Т/с "Не родись

середа, 24 червня
УТ-1

6.00 "Доброго ранку,
Україно!"
9.00 Анонс передач.
9.10 Дiловий свiт.
9.20 Прес-анонс.
9.40 "Спокуса владою".
10.50, 11.50 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05, 15.30 Служба розшуку дiтей.
13.15 Фольк-music.
14.15 Далi буде.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.40 Д/с "Охоронцi
джунглiв".
16.15 Iндиго.
16.45 Д/ф "Жар-птиця".
17.10 Д/ф "Дюгони i
ламантини".
18.10 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
20.00 Д/ф "Семеренки"

iз циклу "Гра долi".
21.00 Новини.
21.25 Футбол.
23.30 Пiдсумки.
23.50 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка,
Кено.

УТ-2
6.05 "Служба Розшуку
Дiтей".
6.10 "Циганське серце".
7.00 "ТСН".
7.05 М/с
7.45 "Шiсть кадрiв".
8.00 "ТСН".
8.05 "Район Беверлi-Гiллз".
9.00 "ТСН".
9.05 "ТВ-Шоп".
9.20 Т/с "Мереживо".
10.25, 18.15 Т/с "Любов не те, що здається".
11.30 "ТВ-Шоп".
11.55 "Шiсть кадрiв".
12.05 Т/с "Школа виживання".
13.00 Т/с "Район
Беверлi-Гiллз".
14.00 "Район Мелроуз".
15.00 "Всi жiнки - вiдьми".

четвер,25 червня
УТ-1

6.00 "Доброго ранку,
Україно!"
9.00 Анонс передач.
9.10 Дiловий свiт.
9.20 Прес-анонс.
9.35 Д/ф "Мiако: щасливий острiв".
10.50 Служба розшуку
дiтей.
11.00 Життя триває...
11.50, 15.30 Служба розшуку дiтей.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Хай щастить.
13.30 Кiно.ua.
14.00 Книга.ua.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.35 Д/с "Мiсця, що надихають".
16.10 Iндиго.
16.40 Футбол. Кубок
Конфедерацiй. Огляд
матчiв.
17.10 Д/ф "Останнiй
великий хом`як".
18.10 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.

20.00 "Знайдемо вихiд".
21.00 Новини.
21.25 Футбол. Кубок
Конфедерацiй.
23.30 Пiдсумки.
23.50 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Парламентський день.

УТ-2

6.05 "Служба Розшуку
Дiтей".
6.10 "Циганське серце".
7.00 "ТСН".
7.05 М/с "Усi собаки потрапляють до раю".
7.45 "Шiсть кадрiв".
8.00 "ТСН".
8.05 "Район Беверлi-Гiллз".
9.00 "ТСН".
9.05 "ТВ-Шоп".
9.20 Т/с "Мереживо".
10.25 Т/с "Любов - не те,
що здається".
11.30 "ТВ-Шоп".
11.55 "Шiсть кадрiв".
12.05 Т/с "Школа виживання".
13.00 Т/с "Район
Беверлi-Гiллз".
14.00 "Район Мелроуз".
15.00 "Всi жiнки - вiдьми".

п’ятниця,26 червня
УТ-1

6.00 "Доброго ранку,
Україно!"
9.00 Анонс передач.
9.10 Дiловий свiт.
9.20 Прес-анонс.
9.40 "Знайдемо вихiд".
10.50, 11.50 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05, 15.30 Служба розшуку дiтей.
13.15 Наша пiсня.
13.55 "Надвечiр`я".
14.25 Темний силует.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.35 Д/с "Мiсця, що надихають".
16.05 Пазли.
16.40 Футбол. Кубок
Конфедерацiй. Огляд
матчiв.
17.10 Д/ф "Дiалоги. Валентин Сiльвестров".
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Дiловий свiт.
19.15 Д/ф "I. Миколайчук. Трилогiя життя".
21.00 Новини.
21.30 Дiловий свiт.

22.10 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.

УТ-2
6.10 "Служба Розшуку
Дiтей".
6.15 "Циганське серце".
7.00 "ТСН".
7.05 М/с
7.45 "Шiсть кадрiв".
8.00 "ТСН".
8.05 "Район БеверлiГiллз".
9.00, 17.00 "ТСН".
9.05 "ТВ-Шоп".
9.20 Т/с "Мереживо".
10.25 Т/с "Любов - не те,
що здається".
11.30 "ТВ-Шоп".
11.55 "Шiсть кадрiв".
12.05 "Школа виживання".
13.00 Т/с "Район
Беверлi-Гiллз".
14.00 "Район Мелроуз".
15.00 "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".

вродлива".
17.00 "ТСН".
17.20 Т/с "Дар божий".
18.15 Т/с "Любов - не те,
що здається".
19.30 "ТСН".
20.15 Т/с "Мереживо".
21.20 Т/с "Дар божий".
22.30 "ТСН".
23.05 Т/с "Секс i мiсто".
23.50 Т/с "Загiн".
0.55 "Документ".

ІНТЕР

6.10 "Забутий храм богiв".
7.00, 8.00 Новини.
7.10 "Ранок з Iнтером".
8.45 Смiховинки.
8.50 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.10 "4 таксиста i собака".
10.10 Т/с "Обручка".
11.00 Т/с "Двi сторони
однiєї Ганни".
12.00 Новини.
12.10 "Знак якостi". Мiдiї
натуральнi.
13.00 "Капiтановi дiти".
14.00 Т/с "Циганки".
15.10 Т/с "Каменська 2".
16.10 "Ключовий момент".
17.00 "Зрозумiти. Пробачити".
18.05 Новини.
18.20 "Судовi справи".
19.00 Т/с "Двi сторони
однiєї Ганни".
16.00 Т/с "Не родись
вродлива".
17.00 "ТСН".
17.20 Т/с "Дар божий".
19.30 "ТСН".
20.15 Т/с "Мереживо".
21.20 Т/с "Дар божий".
22.30 "ТСН".
23.05, 1.55 "Секс i мiсто".
23.50 Т/с "Загiн".
0.55 "Документ".

ІНТЕР

5.30 "Таємниця забороненого мiста".
7.00, 8.00, 9.00 Новини.
7.10 "Ранок з Iнтером".
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.45 Смiховинки.
8.50 "Ранок з Iнтером".
9.10 Т/с "4 таксиста i
собака".
10.10 Т/с "Обручка".
11.00 Т/с "Двi сторони
однiєї Ганни".
12.00 Новини.
12.10 "Знак якостi". Халва з арахiсом.
13.00 "Капiтановi дiти".
14.00 Т/с "Циганки".
15.10 Т/с "Каменська 2".
16.10 "Ключовий момент".
17.00 "Зрозумiти. Пробачити".
18.05 Новини.
18.20 "Судовi справи".
16.00 "Не родись вродлива".
17.00 "ТСН".
17.20 Т/с "Дар божий".
18.15 Т/с "Любов - не те,
що здається".
19.30 "ТСН".
20.15 Т/с "Мереживо".
21.20 Т/с "Дар божий".
22.30 "ТСН".
23.05 Т/с "Секс i мiсто".
23.50 Т/с "Загiн".
0.55 "Документ".
1.55 Т/с "Секс i мiсто".

20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Обручка".
21.30 Т/с "Завжди говори "Завжди".
23.30 "Освенцим. Фабрика смертi".
0.30 "Таємна iсторiя Стародавнього Риму".
1.30 "Подробицi" - "Час".
2.00 Телевiзiйна Служба
Розшуку дiтей.
2.05 "Дiвчата шпигунки".
2.50 "Знак якостi".
3.30 "Судовi справи".
4.10 "Ключовий момент".
5.00 "Уроки тiточки Сови".

ІСТV

5.40 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
6.55 Т/с "Леся+Рома".
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с "Фаворський".
10.05 Т/с "Леся+Рома".
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.25 Т/с "Павутина".
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с "Загубленi 2".
13.55 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 4".
15.00 Т/с "Апостол".
16.05 Про-Ziкаве.ua.
16.40 Т/с "Павутина".
19.00 Т/с "Двi сторони
однiєї Ганни".
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Обручка".
21.30 Т/с "Завжди говори "Завжди".
23.30 "Маршал Будьонний. Кiнець легенди".
0.30 "Таємниця забороненого мiста".

ІСТV

5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с "Леся+Рома".
7.45, 8.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
9.05 Т/с "Фаворський".
10.10 Т/с "Леся+Рома".
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с "Павутина".
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с "Загубленi 2".
13.55 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 4".
15.00 Т/с "Апостол".
16.05 Про-Ziкаве.ua.
16.40 Т/с "Павутина".
17.40 Т/с "Фаворський".
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 4".
18.20 "Судовi справи".
19.00 Т/с "Двi сторони
однiєї Ганни".
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Обручка".
21.30 Т/с "Завжди говори "Завжди".
23.30 Дiти Устiнова.
Оборона понад усе.
0.30 "Велика Китайська
стiна".

ІСТV

5.20 "Велика Китайська
стiна".
7.00, 8.00, 9.00 Новини.
7.10 "Ранок з Iнтером".
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.45 Смiховинки.
8.50 "Ранок з Iнтером".
9.10 Т/с "4 таксиста i
собака".
10.10 Т/с "Обручка".
11.00 Т/с "Двi сторони
однiєї Ганни".
12.00 Новини.
12.10 "Знак якостi". Кiлька
пряного засолу.
13.00 "Капiтановi дiти".
14.00 Т/с "Циганки".
15.10 Т/с "Каменська 2".
16.10 "Ключовий момент".
17.00 "Зрозумiти. Пробачити".
18.05 Новини.

5.50 Факти.
6.20 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
6.50 Т/с "Леся+Рома".
7.45 Факти. Ранок.
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.
11.25 Т/с "Павутина".
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с "Загубленi 2".
13.55 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 4".
14.55 Т/с "Апостол".
16.00 Про-Ziкаве.ua.
16.40 Т/с "Павутина".
17.40 Т/с "Фаворський".
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 4".

19.30 "ТСН".
20.15 "Даїшники: Око за
око".
22.30 "Наша Russia".
23.10 Т/с "Секс i мiсто".
23.55 Бойовик "Кiборг".
1.35 Т/с "Секс i мiсто".
2.05 Х/ф "Поспiши або
умри".

20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Обручка".
21.30 "Вечiрнiй квартал".
Квартальний звiт
2009, або Пристрастi
за владою.
23.30 "Рай на Землi".
0.50 "Подробицi" - "Час".
1.20 "Дiвчата шпигунки".

ІНТЕР

ІНТЕР

6.00 "Рай на Землi".
7.00 Новини.
7.10 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.45 Смiховинки.
8.50 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.10 Т/с "4 таксиста i
собака".
10.10 Т/с "Обручка".
11.00 Т/с "Двi сторони
однiєї Ганни".
12.00 Новини.
12.10 "Знак якостi".
Вода негазована.
13.00 Т/с "Капiтановi
дiти".
14.00 Т/с "Циганки".
15.10 Т/с "Каменська 2".
16.10 "Ключовий момент".
17.00 "Зрозумiти. Пробачити".
18.05 Новини.
18.20 "Судовi справи".
19.00 Т/с "Двi сторони
однiєї Ганни".

ІСТV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с "Леся+Рома".
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Т/с "Фаворський".
10.15 Т/с "Леся+Рома".
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.25 Т/с "Павутина".
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с "Загубленi 2".
13.55 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 4".
14.55 Т/с "Апостол".
16.00 Про-Ziкаве.ua.
16.40 Т/с "Фаворський".
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 4".
21.05 Максимум в
Українi.

17.40 Т/с "Фаворський".
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 4".
21.00 Т/с "Апостол".
22.05 Х/ф "Острiв доктора Моро".
0.10 Факти. Пiдсумок дня.
0.50 Надзвичайнi новини.
1.30 "Грошовий дощ".

СТБ

4.55 "Телешанс".
6.25 Т/с "Грейс у вогнi".
6.50 "Вiкна-новини".
7.00 "Бiзнес +".
7.05 Т/с "Вона написала
вбивство".
8.00 "Вiкна-новини".
8.10 "Бiзнес +".
8.15 Х/ф "Женя, Женечка i "Катюша".
10.45 "Росiйськi
сенсацiї. Невiдомi
Мiхалковi".
11.40 "Фантастичнi
iсторiї. Пiдземка".
12.40 "Битва
екстрасенсiв".
13.40 Д/ф "Iдеальний
злочинець".
14.25 "Кулагiн i Партнери".
15.00 "Комiсар Рекс".
17.00 "У пошуках пригод".
18.00 "Вiкна-новини".
18.10 Т/с "Доктор Хаус".
20.55 Т/с "Апостол".
22.00 Х/ф "Вбивцявiртуоз".
0.10 Факти. Пiдсумок дня.
0.50 Надзвичайнi новини.
1.30 "Грошовий дощ".
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19.10 "Правила життя.
Жертви краси".
20.10 "Росiйськi
сенсацiї. Замов
мене. Шлях кiлера".
21.30 "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

5.20 "Вiола Тараканова".
6.05 Т/с "Солдати 13".
6.50, 7.10 "Пiдйом".
6.55 Т/с "Друзi".
9.00 Х/ф "Торнадо. Гнiв
небес".
11.05 Т/с "Кадетство".
12.10 Т/с "Вiдчайдушнi
домогосподарки 5".
13.30 Репортер.
13.35 Мультсеріали
14.35 Teen Time.
14.40 Т/с "Малкольм в
центрi уваги 6".
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с "Друзi".
16.55 Teen Time.
17.00 "Батьковi дочки".
18.00 "Щасливi разом".
19.00, 0.15 Репортер.
19.25 Т/с "Кадетство".
20.20 "Батьковi дочки".
23.20 "Фантастичнi
iсторiї. Дзеркало. Вхiд
в паралельнi свiти".
0.20 "Вiкна-спорт".
0.45 Т/с "Вона написала
вбивство".

21.20 "Щасливi разом".
22.20 Т/с "Вiдчайдушнi
домогосподарки 5".
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.40 Х/ф "Павуки".
2.25 Т/с "Ксена - принцеса воїн".
3.05 Т/с "Солдати".
3.50 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Переможний голос
вiруючого".
7.00 Х/ф "Загiн спецiального призначення".
8.30 "Легальний дохiд".
8.40 "Свiдок".
9.00 "CSI: Лас-Вегас".
10.00 "Закон i порядок".
11.00 "Свiдок".
11.30 "Комiсар Мегре".
12.30 Т/с "Суто
англiйськi вбивства".
13.30 Х/ф "Сильнi духом".
15.10 Х/ф "Загiн спеціального призначення".
16.35 Х/ф "Сильнi духом".
18.25 "Речовий доказ".
Крадiї-рекордсмени.
19.00 "Свiдок".
19.25 Х/ф "Вiйна свiтiв".
21.30 "Свiдок".
22.00 "CSI: Лас-Вегас".
23.00 "Закон i порядок".
0.00 "Свiдок".
0.30 "Комiсар Мегре".
0.55 Х/ф "Щастя Емми".
2.35 Т/с "Ксена - принцеса воїн".
3.15 Т/с "Солдати".

НТН

4.55 "Телешанс".
6.25 Т/с "Грейс у вогнi".
6.50 "Вiкна-новини".
7.00, 8.10 "Бiзнес +".
7.05 Т/с "Вона написала
вбивство".
8.00 "Вiкна-новини".
8.15 Х/ф "Повернення
високого блондина".
10.40 "Правила життя.
Жертви краси".
11.40 "Паралельний свiт".
12.45 "Слiдство вели.
Вовча зграя".
13.45 Д/ф "Диявольський транзит".
14.25 "Кулагiн i Партнери".
15.00 "Комiсар Рекс".
17.00 "У пошуках пригод".
18.00 "Вiкна-новини".
18.10 Т/с "Доктор Хаус".
19.10 "Зоряне життя. Тi, що
пiшли на пiку слави".
20.15 "Слiдство вели.
Розстрiльна стаття".
21.30 "Кулагiн i Партнери".
22.00 "Вiкна-новини".
22.20 Т/с "Доктор Хаус".

5.20 "Вiола Тараканова".
6.05 Т/с "Солдати 13".
6.50, 7.10 "Пiдйом".
6.55 Т/с "Друзi".
9.00 Х/ф "Торнадо. Гнiв
небес".
11.00 Т/с "Кадетство".
12.10 Т/с "Вiдчайдушнi
домогосподарки 5".
13.30 Репортер.
13.35 Мультсеріали
14.35 Teen Time.
14.40 Т/с "Малкольм в
центрi уваги 6".
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с "Друзi".
16.55 Teen Time.
17.00 "Батьковi дочки".
17.55 "Щасливi разом".
19.00 Репортер.
19.25 Т/с "Кадетство".
20.20 "Батьковi дочки".
21.20 "Щасливi разом".
22.20 Т/с "Вiдчайдушнi
домогосподарки 5".
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.25 Репортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Переможний голос
вiруючого".
7.00 Х/ф "Загiн спецiального призначення".
8.30 "Легальний дохiд".
8.40 "Свiдок".
9.00 "CSI: Лас-Вегас".
10.00 "Закон i порядок".
11.00 "Свiдок".
11.30 "Комiсар Мегре".
12.30, 1.30 Т/с "Суто
англiйськi вбивства".
13.30 Х/ф "Сильнi духом".
15.30 Х/ф "Призначаєшся внучкою".
16.50 Х/ф "Тут твiй фронт".
18.25 "Правда життя".
Бунтiвний вiк.
19.00, 0.00 "Свiдок".
19.25 Х/ф "Спецназ:
операцiя "Вiдплата".
21.30 "Свiдок".
22.00 "CSI: Лас-Вегас".
23.00 "Закон i порядок".
0.30 "Комiсар Мегре".
2.20 "Свiдок".
2.50 "Особистий погляд".
5.10 "Свiдок".

20.55 Т/с "Апостол".
22.00 Х/ф "Московська
спека".
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.40 Надзвичайнi новини.

20.05 "Слiдство
вели. Капкан для
iнтуриста".
21.05 "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".

23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.30 Репортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф "I прийшов вiн...".
2.35 Т/с "Ксена - принцеса воїн".
3.20 Т/с "Солдати".

СТБ

СТБ

4.55 "Телешанс".
6.25 Т/с "Грейс у вогнi".
6.50 "Вiкна-новини".
7.00 "Бiзнес +".
7.05 Т/с "Вона написала
вбивство".
8.00 "Вiкна-новини".
8.10 "Бiзнес +".
8.15 Х/ф "Формула
кохання".
10.50 "Зоряне життя.
Тi, що пiшли на пiку
слави".
11.55 "Фантастичнi
iсторiї. Дзеркало.
Вхiд в паралельнi
свiти".
12.55 "Слiдство вели.
Розстрiльна стаття".
13.55 Д/ф "Справа
кримського Наполеона".
14.35 Т/с "Кулагiн i Партнери".
15.05 "Комiсар Рекс".
17.00 "У пошуках пригод".
18.00 "Вiкна-новини".
18.10 Т/с "Доктор Хаус".
19.10 "Моя правда.
Михайло Круг".
21.50 Ти не повiриш!
22.45 Голi i смiшнi.
23.45 Факти. Пiдсумок
дня.
0.05 Автопарк. Парк
автомобiльного
перiоду.
1.05 "Грошовий дощ".
2.35 Факти.
3.05 Х/ф "Протокол".

СТБ

4.55 "Телешанс".
6.25 Т/с "Грейс у вогнi".
6.50 "Вiкна-новини".
7.00 "Бiзнес +".
7.05 Т/с "Вона написала
вбивство".
8.00 "Вiкна-новини".
8.10 "Бiзнес +".
8.15 Х/ф "Зигзаг удачi".
10.50 "Моя правда.
Михайло Круг".
11.45 "Нез`ясовно, але
факт".
12.45 "Слiдство
вели. Капкан для
iнтуриста".
13.40 Д/ф "Зловити
дракона".
14.25 Т/с "Кулагiн i Партнери".
15.00 Т/с "Комiсар
Рекс".
17.00 "ВусоЛапоХвiст".
18.05 "Вiкна-новини".
18.15 Х/ф "Вечори на
хуторi поблизу Диканьки".

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 "Вiола Тараканова".
6.05 Т/с "Солдати 13".
6.50, 7.10 "Пiдйом".
6.55 Т/с "Друзi".
9.00 Х/ф "Заварушка з
мавпочкою".
11.05 Т/с "Кадетство".
12.10 Т/с "Вiдчайдушнi
домогосподарки 5".
13.30 Репортер.
13.35 Мультсеріали
14.35 Teen Time.
14.40 Т/с "Малкольм в
центрi уваги 6".
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с "Друзi".
16.55 Teen Time.
17.00 "Батьковi дочки".
18.00 "Щасливi разом".
19.00 Репортер.
19.25 Т/с "Кадетство".
20.20 "Батьковi дочки".
21.20 "Щасливi разом".
22.20 Т/с "Вiдчайдушнi
домогосподарки 5".
20.00 Україна має талант! Гала-концерт.
22.00 "Вiкна-новини".
22.25 "Україна має
талант!" Оголошення
переможця.
23.30 Мюзикл "За двома
зайцями".
1.55 "Вiкна-спорт".
2.05 Т/с "Вона написала
вбивство".

НОВИЙ КАНАЛ
5.15 "Вiола Тараканова".
6.00 Служба розшуку
дiтей.
6.05 Т/с "Солдати 13".
6.50 "Пiдйом".
6.55 Т/с "Друзi".
7.10 "Пiдйом".
9.00 Х/ф "Лiтнi iгри".
11.05 Т/с "Кадетство".
12.10 Т/с "Вiдчайдушнi
домогосподарки 5".
13.30 Репортер.
13.35 Мультсеріали
14.35 Teen Time.
14.40 Т/с "Малкольм в
центрi уваги 6".
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с "Друзi".
16.55 Teen Time.
17.00 "Батьковi дочки".
17.55 Т/с "Щасливi
разом".
19.00 Репортер.
19.25 Т/с "Кадетство".
20.20 "Батьковi дочки".

НТН

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Переможний голос
вiруючого".
7.00 Х/ф "Призначаєшся
внучкою".
8.30 "Легальний дохiд".
8.40, 11.00 "Свiдок".
9.00 "CSI: Лас-Вегас".
10.00 "Закон i порядок".
11.30 "Комiсар Мегре".
12.30, 1.30 Т/с "Суто
англiйськi вбивства".
13.30 Х/ф "Тут твiй фронт".
15.05 Х/ф "Призначаєшся внучкою".
16.40 Х/ф "У стрiляючiй
глушинi".
18.25 "Легенди бандитської Одеси". Чорна
кiшка.
19.00, 0.00 "Свiдок".
19.25 Х/ф "Бойова елiта".
21.30 "Свiдок".
22.00 "CSI: Лас-Вегас".
23.00 "Закон i порядок".
0.30 "Комiсар Мегре".
2.25 "Свiдок".
21.20 "Щасливi разом".
22.20 Тiльки правда?
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.10 Репортер.
0.35 Х/ф "Наживка".

НТН

6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Переможний голос
вiруючого".
7.00 Х/ф "Призначаєшся
внучкою".
8.30 "Легальний дохiд".
8.40 "Свiдок".
9.00 "CSI: Лас-Вегас".
10.00 "Закон i порядок".
11.00 "Свiдок".
11.30 "Комiсар Мегре".
12.30 Т/с "Суто
англiйськi вбивства".
13.40 Х/ф "У стрiляючiй
глушинi".
15.30 Х/ф "Больовий
прийом".
17.15 Х/ф "Вантаж 300".
19.00 "Свiдок".
19.25 Х/ф "На риболовлю!"
21.30 "Свiдок".
22.00 "CSI: Лас-Вегас".
23.00 Т/с "Закон i порядок".
0.00 "Свiдок".
0.30 Х/ф "Король клiтки".
2.20 "Свiдок".
2.45 "Речовий доказ".
3.10 "Особистий погляд".
5.10 "Свiдок".
5.35 "Легенди бандитської Одеси".

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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CОЦІАЛКА

ДЛЯ ТИХ, ХТО КОРИСТУЄТЬСЯ
ЖИТЛОВИМИ СУБСИДІЯМИ

З метою підвищення адресності державної допомоги сім’ям, які найбільше її потребують, постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня
2009 року № 480 внесено зміни до Положення про
порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива.
До цього часу непрацю- рела існування сім’ї, що
ючим громадянам, які здій- звернулася за наданням
снюють догляд за інвалідами державної допомоги, субІ та ІІ групи внаслідок психіч- сидія за цим зверненням
ного розладу, фізичним осо- не буде призначена.
Не
призначатимутьбам, які надають соціальні
послуги, а також сім’ям з ся субсидії і коли будь-хто
дітьми, які після досягнення із сім’ї, зареєстрованих
повноліття продовжують на- у житловому приміщенні,
вчатися у загальноосвітніх протягом року перед звернавчальних закладах, суб- ненням за призначенням
сидії могли бути призначені субсидії придбав майно,
лише як виняток, на підставі інші товари довгострокорішень місцевих органів ви- вого вжитку або оплатив
конавчої влади або утво- послуги на суму, яка на час
рених ними комісій. Відте- звернення перевищує 10пер порядок призначення кратний розмір прожиткосубсидій у таких випадках вого мінімуму для сім’ї.
Субсидія призначаєтьспрощено.
Зазначеним
категоріям громадян дер- ся уповноваженому власжавна допомога на оплату нику житла, на якого віджитлово-комунальних по- крито особовий рахунок за
слуг надаватиметься без місцем реєстрації. У разі
додаткового розгляду на смерті особи, на яку відкомісії. Крім того, для за- крито особовий рахунок,
безпечення індивідуального субсидія не припиняється
підходу у прийнятті рішень за умови, що в житловому
щодо призначення суб- приміщенні (будинку) засидій на збільшену понад реєстровані інші особи,
норму житла уряд постано- яким нараховується плата
вив, що такі рішення мають за житлово-комунальні поприйматися
районними, слуги. До встановлення
районними у містах Київ і права власності на житло, у
Севастополь державними разі смерті уповановаженоадміністраціями та вико- го власника житла, субсинавчими органами міських дія призначається одній із
і районних рад або комісія- дієздатних осіб, яка на моми, які ними утворюються. мент смерті власника житЗа основу братиметься акт лового приміщення була в
обстеження матеріально- ньому зареєстрована. Проте, якщо протягом восьми
побутових умов сім’ї.
А ось рішення стосов- місяців від дня відкриття
но призначення субсидії спадщини не визначено
одиноким непрацездатним в установленому порядку
громадянам, які обслуго- уповноваженого власника
вуються
територіальним житла, надання субсидії
центром соціального об- припиняється.
Субсидія
розраховуслуговування пенсіонерів
та одиноких непрацездат- ється, виходячи з кількості
них громадян, ухвалюва- зареєстрованих у життимуться на підставі кло- ловому приміщенні осіб,
потання територіального яким нараховується плата
за
житлово-комунальні
центру.
Звертаючись за при- послуги у тому числі осіб,
на строкову
значенням житлових суб- призваних
сидій, громадяни заповню- військову службу. Розрають декларацію про доходи хунок сукупного доходу
і майновий стан осіб, за- для призначення субсидії
відповідно
реєстрованих у житловому провадиться
приміщенні, і підтверджу- до методики обчислення
ють згоду на перевірку на- сукупного доходу сім’ї для
всіх видів соціальної доподаної інформації.
До прийняття рішення моги. Субсидія для відшкопро призначення субсидії дування витрат на оплажитлово-комунальних
державними соціальними ту
інспекторами
вибірково послуг призначається на
проводимуться обстежен- основі середньомісячного,
ня матеріально-побутових а для придбання твердого
умов проживання заяв- палива та рідкого пічноників. Якщо під час такого го побутового палива - на
обстеження виявлено не основі річного сукупного
зазначені у декларації дже- доходу осіб, зареєстрова-
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них у житловому приміщенні за попередній календарний рік.
Кабінет Міністрів України також вніс суттєві зміни
до пункту 12 цього Положення. Раніше для призначення субсидії на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного
побутового палива доходи
працюючих громадян у вигляді всіх видів заробітку за
попередній календарний
рік обчислювалися з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної
плати працівників, зайнятих в економіці. За даними
Держкомстату, зазначений
коефіцієнт у 2008 році становив 1,337.
Сьогодні ж, зваживши на негативний вплив
фінансово-економічної
кризи на доходи громадян,
які звертаються за наданням субсидії, уряд постановив, що сукупний дохід сім’ї
для призначення субсидії
обчислюється без урахування темпів зростання
середньої заробітної плати
працівників, зайнятих у галузях економіки, за попередній рік.
Субсидії
призначаються за наявності різниці між розміром плати за
житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде
та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг,
які надаються відповідно
до чинного законодавства,
і обсягом обов’язкового
відсотка платежу (15 або 20
відсотків середньомісячного сукупного доходу сім’ї).
Якщо у житловому приміщенні зареєстровані і
проживають тільки пенсіонери та інші непрацездатні
громадяни, розмір плати
за
житлово-комунальні
послуги в межах норм користування за умови призначення житлової субсидії
становить 15 відсотків їх
середньомісячного сукупного доходу. Такий же розмір витрат встановлено
для сімей, до складу яких
входять діти або інваліди
І та ІІ групи. Але за умови,
що середньомісячний сукупний дохід на одну особу
не перевищує 50 відсотків
встановленого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.
Решта сімей сплачують за
послуги 20 відсотків середньомісячного сукупного доходу.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату користування житлом
або його утримання
та
комунальних послуг, які
включають водо-, тепло-,

газопостачання, водовідведення,
забезпечення
електроенергією,
вивезення побутового сміття та
рідких нечистот, надається
у безготівковому вигляді.
Субсидія для придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого побутового
палива призначається на
основі річного сукупного
доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за попередній
календарний рік, і виплачується готівкою через відділення поштового зв’язку
або банківську установу .
За призначенням житлової субсидії необхідно
звертатися до органів праці та соціального захисту
населення за місцем фактичної реєстрації (у сільській місцевості – уповноваженого сільської ради).
При цьому слід подати такі
документи: паспорт, заяву,
довідки про доходи кожного із зареєстрованих,
декларацію про їх доходи
та майновий стан, відомість про зебезпеченість
житловою площею та комунальними послугами. Після
написання заяви ще протягом місяця можна донести
інші документи. Субсидія
призначається, починаючи з місяця надходження
заяви.
Субсидія на оплату
житлово-комунальних послуг призначається на 6
місяців, а на оплату природного газу, що споживається на індивідуальне опалення, – на опалювальний
період, починаючи з місяця
звернення за її призначенням та перерахунком. Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого побутового палива
призначається один раз на
календарний рік за особистим зверненням громадян.
У разі зміни цін і тарифів
на житлово-комунальні послуги перерахунок субсидії
здійнсюється
без звернень громадян. При цьому
обов’язкова частка плати
громадян у межах норм
споживання не змінюється, а збільшення розміру
платежів компенсується за
рахунок збільшення розмірів субсидії. Отже, програма житлових субсидій
забезпечує
стабільність
витрат громадян на оплату
житлово- комунальних послуг незалежно від зміни ії
вартості.
Юлія ТИМОШЕНКО,
начальник відділу
прийняття рішень
управління праці та соціального захисту
населення.

ЛІКАРЯ

ОБЕРЕЖНО: КИШКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Протягом
останніх років захворюваність на
кишкові інфекції
в районі залишалася на високому
рівні. Проте за 5
місяців нинішнього року (в порівнянні з
минулим) вона зменшилася в 1,2 раза.
До кишкових інфекцій належать
такі захворювання, як холера, черевний тиф, сальмонельоз, дизентерія,
вірусний гепатит тощо. Викликають їх
найпростіші бактерії, віруси. Загальний механізм передачі інфекцій, так
званий фекально-оральний, при якому
збудник з кишечника хворого або носія
інфекції потрапляє у зовнішнє середовище, потім через рот у шлунковокишковий тракт здорової людини і викликає захворювання. Хвороботворні
мікроби можуть потрапляти з їжею,
водою, через брудні руки тощо.

Сприятливість людей до кишкових інфекцій досить висока. Особливо часто хворіють діти.
Ці захворювання супроводжуються болем у животі, нудотою,
блюванням, проносом. Для кожної форми хвороби, крім загальних
симптомів, характерна своя клінічна картина, тому при виникненні
шлунково-кишкових розладів, особливо у дітей, необхідно звертатися
до лікаря. Важливу роль у профілактиці кишкових захворювань відіграють санітарно-гігієнічні заходи.
Овочі і фрукти перед вживанням
необхідно мити в проточній воді. Сухі
й сипучі продукти слід зберігати в закритих місцях. Необхідно дотримуватися визначених термінів зберігання
харчових продуктів. М’ясний фарш
можна зберігати в холодильнику не
більше 6 годин, торти, тістечка, м’ясні
напівфабрикати - 36, смажені котлети

- 24, варені ковбаси - 48 годин.
Особливо небезпечні різні заливні блюда. При приготуванні холодцю
після роздріблення зварене м’ясо
слід знову покласти в бульйон і проварити кілька хвилин. Перед розливанням посуд необхідно обдати
окропом. Молоко перед вживанням
обов’язково слід кип’ятити.
До масового поширення кишкових захворювань може призвести
вживання забрудненої води.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: воду з невідомих джерел можна пити тільки після
кип’ятіння.
Своєчасне звернення до лікаря в разі кишкового захворювання
допоможе зберегти не лише ваше
здоров’я, але і здоров’я людей, які
вас оточують.
Людмила ДАВИДЕНКО,
лікар-епідеміолог Макарівської
районної епідстанції.
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ЗВЕРНЕННЯ
МАКАРІВСЬКОГО
РВ ГУ МНС УКРАЇНИ ДО
ГРОМАДЯН КИЇВЩИНИ
ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!
11 червня в Петровському районі Дніпропетровської області на території радянського лісництва
державного підприємства „Дніпропетровський лісгосп” виникла пожежа на площі 29 гектарів.

У гасінні вогню була задіяна група рятувальників
- близько 80 чоловік, 25 одиниць пожежної та спеціальної техніки. Пожежу вдалося ліквідувати.
Щоб запобігти подібному, пожежно-рятувальна
служба попереджає - дотримуйтесь правил поводження з вогнем:
- під час відпочинку на природі не розпалюйте вогонь безпосередньо в лісі;
- виберіть галявину, вкриту піском, але віддавайте
перевагу вогню, розпаленому в мангалі;
- запасіться мобільним резервуаром води;
- визначте одне конкретне місце для паління, викопайте неглибоку, але широку яму для недопалків;
- місце для відпочинку обирайте безвітряне, посеред лісових галявин.

Не дозволяйте в лісі користуватись
вогнем неповнолітнім особам.
ТОЖ, ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ НА ПРИРОДІ, ДОБРЕ ПОДУМАЙТЕ: ЧИ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІДКРИТИЙ ВОГОНЬ ТА
ЧИМ ЦЕ МОЖЕ ЗАКІНЧИТИСЯ ДЛЯ ВАС,
ВАШИХ БЛИЗЬКИХ ТА ВАШОЇ КРАЇНИ !!!

БОРОТЬБА ІЗ НЕЗАКОННИМ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
Людство глибоко стурбоване масштабами і тенденцією зростання незаконного виробництва, попиту і обсягу
наркотичних засобів і психотропних речовин, що становлять серйозну загрозу для здоров’я і добробуту людей і
здійснюють негативний вплив на економічні, культурні й
політичні основи суспільства, а також тим, що діти в багатьох куточках світу використовуються як споживачі незаконних наркотичних засобів і психотропних речовин і експлуатуються у ході їх незаконного виробництва та обігу,
що є величезною небезпекою.
Предмет злочину - є будь-які види снотворного маку
чи конопель (опійний або олійний мак, індійська чи іншого сорту конопля тощо).
До відповідальності притягується особа, яка досягла
16-річного віку.
За загальним правилом культивування ( тобто посів
та вирощування ) наркотиковмісних рослин, до яких належать і снотворний мак та коноплі, з метою виробництва
та виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин може здійснюватися лише підприємствами державної та комунальної власності за наявності в них відповідної ліцензії.
Юридичні особи, які не мають ліцензії на культивування зазначених рослин, та фізичні особи, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, на яких
ростуть ці рослини, зобов’язані їх знищити.
Отже у всіх випадках посів та вирощування маку снотворного або конопель без належного дозволу буде протиправним, що є підставою притягнення до відповідальності винних у цьому осіб.
Місцем визначення злочину може бути будь-яка земельна ділянка, в тому числі і пустирі. Розмір ділянки,
висота і стиглість рослин не мають значення для кваліфікації.
Придбання насіння, його пророщування, а також придбання розсади з метою подальшого вирощування маку
снотворного чи конопель вважається підготовкою до
злочину.
Незаконний посів або вирощування цих рослин караються штрафом до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести
місяців чи обмеженням волі на строк до трьох років.
Олександр ГОРОВЕНКО,
тимчасово виконуючий обов’язки начальника
Макарівського РВ ГУ МВС України
в Київській області, майор міліції.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОГОДА У ДОМІ

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ - ЛІТО
ЯК ВІДПОЧИТИ ДЕШЕВО, АЛЕ НЕ СЕРДИТО?

Літо тільки почалося, але вже ясно, що більшість наших співвітчизників, передусім, думає про те, як на відпочинку заощадити. Якщо
ви з їх числа, то ця інформація буде для вас корисною.
Любителям закордонних вояжів
можна порадити купити терміновий
тур. Якщо брати путівку напередодні
від’їзду, вона обійдеться вдвічі дешевше. Цей варіант підходить для тих, хто
легкий на підйом і у кого вже є на руках усі потрібні для поїздки за кордон
документи. Термінові тури частіше
за все пропонуються або в безвізові
країни, або в країни, де на оформлення візи на в’їзд треба буквально одиндва дні. Серед них - Єгипет, Туреччина, Індія (Гоа), Таїланд, Об’єднані
Арабські Емірати. Але треба бути готовими до того, що готель може виявитися далеченько від моря або від
центра міста, обслуговування буде не
на вищому рівні, а літак летить о п’ятій
годині ранку.
Ще один спосіб заощадити - замовити тур за місяць-півтора до його
початку. Наскільки це можливо в умовах кризи, коли в будь-яку хвилину людина може опинитися без роботи і без
грошей, сказати важко, але в такому
разі бронювати відпочинок зараз можна лише на середину-кінець літа. Для
країн з жарким кліматом, погодьтеся,
не самий підходящий час, так що на
досить солідні знижки розраховувати
поки ще можна.
Шанувальники екскурсійного відпочинку можуть заощадити, купивши
автобусні тури. Але будьте готовими
до того, що це буде "галопом по Європах". Вражень - багато, але втомитеся ви не стільки від екскурсій, скільки від нескінченних переїздів.
Так званий "відпочинок за обміном", який набув стрімкого розвитку,
- також відносно дешевий спосіб проведення відпусток і канікул. Сайтів в
інтернеті, де можна підшукати відповідний варіант, безліч. Ідея його полягає в тому, що в обговорений час
і на певний термін ви надаєте своє
житло абсолютно незнайомим людям,
які приїжджають відпочити і розважитися. У свою чергу, вони роблять те ж
саме для вас. Можна домовитися і по-

іншому: ви їдете до своїх знайомих по
інтернету в той час, коли вони їдуть до
вас. Відбувається тимчасовий обмін
житлом. Здавалося б, страшнувато
пускати в свою відсутність у квартиру
або будинок невідомо кого, але, судячи з відповідних сайтів в інтернеті,
сміливих людей вистачає, особливо
серед студентів і молодих бездітних
подружніх пар. І поки що все, слава
Богу, обходиться без ексцесів.
Щоб стати учасником обміну, треба зареєструватися і заповнити анкету.
Анкета - не формальність. Саме через
неї потенційний "партнер" отримає
уявлення про вас, ваше житло, вашу
сім’ю і ваші захоплення. В анкеті треба
зазначити, якими іноземними мовами
ви володієте, чим захоплюєтеся. Після цього отримаєте доступ до інформації про інших бажаючих обмінятися
на певний час будинками. Якщо знайшли цікаву пропозицію, зв’язуйтеся
з господарем будинку або квартири і
обговорюйте всі умови. Залишиться
ще підписати угоду, купити квитки, медичну страховку і вирушити в подорож.
Договір звичайно укладають через
сайт. Нехтувати ним не треба: в цьому
документі обумовлюються терміни поїздки, умови оплати комунальних витрат, телефонних рахунків, оформлення запрошення, умови реєстрації та
інші нюанси. Обмін передбачає поки
що лише закордонні вояжі. Відпочинок
справді виходить дешевим: витрати
на дорогу, візу, харчування і культурну
програму виявляються в кілька разів
меншими, ніж коли купуєш готовий тур
через туристичну компанію.

У САДУ І НА ГОРОДІ

БОРОШНИСТА РОСА
НА ОГІРКАХ

Найчастіше вона виникає в період активного плодоношення. До того ж, інфекція зберігається на ґрунті кілька
років. Спочатку на листках з’являються багатогранні плями
зеленого кольору, що протягом 8-10 днів збільшуються в
розмірах. Потім листки стають коричневими, а рослина може засохнути.
Причина хвороби в тім, що за різких перепадів денної і нічної температури, у разі поливу холодною водою
чи холодного дощу посилено розвивається збудник хвороби. За перших
ознак не гаючись потрібно припинити
всі поливи і підживлення, не проводити їх протягом 6-7 днів. Після зниження вологості обробити рослини розчином полікарбацину чи хлорокису
міді (1 ст. ложка на відро води), температура його - 25°С, на ніч укрити рослини плівкою, щоб зберегти тепло.
Використовувати постраждалу від цієї хвороби грядку
повторно під огірки не можна. Не рекомендується висаджувати на ній кабачки, патисони, що також піддаються
цьому захворюванню.
Після збирання врожаю грядку варто обробити розчином мідного купоросу (2 ст. ложки на відро
води). Через добу зібрати всі рослини разом з корінням і спалити.

ЩОБ ЗБІЛЬШИТИ
УРОЖАЙ ОГІРКІВ

Найперше слід подбати, аби рослини були міцними.
Для цього доцільно створити умови для утворення додаткових коренів, які сприятимуть ліпшому живленню. Тому
як тільки починають формуватися огудини, їх слід скеровувати у потрібному напрямку і, за потреби, пришпилювати чи присипати ґрунтом. Але під час збирання огірків
гудини перекладати не можна.
Буває, що огудиння огірків буйне і цвітіння радує, але
зав’язі мало. У такому разі кінці огудиння слід прищипнути, тоді з бічних листкових пазух почнуть рости гілочки із
зав’язями. Якщо ефекту у скорому часі немає, прищипування слід робити доти, доки не з’являться зав’язі.
Утворенню жіночих квіток сприяє підсушування ґрунту. Тому перед цвітінням ділянки огірків варто не поливати деякий період.

У цьому році в Криму потік відпочиваючих упав більш ніж на третину. Принаймні, за даними на 5 червня. У цих
умовах найдешевшим, як і раніше,
залишається відпочинок "дикуном".
Правда, доведеться знімати житло у
приватників (часом із зручностями у
дворі), харчуватися в кафе або самому стояти біля плити. Адже ціни в закладах громадського харчування біля
моря низькими ніяк не назвеш, а приватники, щоб не упустити своєї вигоди, можуть зробити знижку на кризу.
Можна замість Чорного моря поїхати
на Шацькі озера на Волинь. Той, хто
побував там одного разу, обов’язково
повертається. Вода в озерах чиста,
природа чудова, є рибалка і гриби.
Ціни також нижчі.
Можна замовити і "зелений" тур
через агентство або безпосередньо,
списавшись з сільськими жителями
через інтернет. Умови такі: ви їдете в
село і живете в справжнісінькому селянському будинку, гостинні господарі забезпечують традиційну для їхніх
місць кухню, до програми перебування входять і рибалка, і вилазки в ліс, і
прогулянки на конях та інші суто сільські розваги.
Агротуризм в Україні – у розквіті.
Прийняти в себе на постій тих, хто бажає прилучитися до сільського способу життя, готові сотні сільських садиб.
Якщо вам потрібні посипані гравієм
доріжки, шведський стіл у ресторанчику або кафе, стоянка для авто, що
охороняється, доведеться трохи розкошелитися. Але не лякайтеся: дорого
з вас не візьмуть. У фермерів і гравійні
доріжки, і номери з усіма зручностями
- будь ласка. До того ж у Криму і Закарпатті є місця, де воду беруть з колодязя, а на сніданок і вечерю дають
парне молоко. Звичайно, там також
на вас чекає справжня сільська їжа,
вилазки в ліс, рибалка, дегустація домашнього вина.
Загалом, якийсь оптимальний варіант вибрати можна. Криза кризою,
але відпочивати все одно треба, особливо, якщо ви живете в місті.
Світлана ЛЮБОШИЦ.

Н Е ЗА Й В Е Н А ГА Д АТ И

КАПУСТА ПОЛІПШУЄ ЗІР
Відвар з капустяних листків здавна вважався чудовим
засобом для поліпшення зору, сну, допомагає він також
від кашлю і при втраті голосу.
Кілька листків промийте в холодній воді і варіть, поки
повністю не розваряться. Остудіть і з’їжте за 3-4 рази,
запиваючи капустяним відваром. Не використовуйте для
цього верхні пелюстки, грубі черешки і качан, тобто ті
частини, де можуть накопичуватися нітрати.
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НЕ ЗАБУВАЙМО ПРО СЕБЕ

ЗЕЛЕНА МАСКА З ГОРОДУ

Петрушка - перевірений часом
засіб, що допомагає розплющити
очі в буквальному розумінні цього
слова. Причому застосовувати її з
цією метою потрібно не лише зовнішньо, у вигляді масок і компресів,
але і внутрішньо, як легкий сечогінний засіб.
Найпростіша маска з петрушки. Размільчіть у міксері або
дрібно порубайте ретельно вимите
листя свіжої петрушки. Нанесіть цю
масу під очі, зверху покладіть диск з
вати, змочений у холодній воді або
в кип’яченому холодному молоці.
Потримайте маску 15-20 хвилин і вмивайтеся холодною водою.
Маска з петрушки і сметани. Змішайте 1 ч. ложку дрібно нарубаної зелені з 2 ч. ложками нежирної сметани. Нанесіть маску під очі, потримайте 15 хвилин і змийте холодною
водою.
Маска для очей з картоплі і петрушки. Очишену сиру
картоплю подрібніть і змішайте з дрібно нарубаною петрушкою. Отриману масу загорніть у марлю і покладіть на закриті
очі. Час дії маски - 10-15 хвилин.
Не забудьте після зняття маски змастити шкіру навколо
очей кремом. Не наносьте крем близько до лінії зростання
вій, це може викликати сильне роздратування очей.
К ОРИ СН І П ОРАД И

БОЛИТЬ СЕРЦЕ...
• Наводжу старовинний
рецепт, що живить серцевий
м’яз. Ягоди шипшини, горобини, глоду, калини, родзинки, курагу (сушені абрикоси)
змішати по 1 частині. Беруть
2 ложки суміші, заливають у
термосі 1 літром окропу й настоюють ніч. Вживають як чай.
• Але якщо ви не маєте плодів глоду, то хутірські
знахарі радять з не меншим
ефектом використовували
його маленькі паросткові
гілочки. А ще ліпше діє дріб-

не глодове коріння. Ложка
чи паростків з бруньками,
чи коріння глоду кривавочервоного береться на 1
склянку окропу. Настояти до
охолодження, вкутати. Пити
по третині склянки тричі на
день.
• А як тут обійти ласкавим словом валеріану? Усі
знають способи її вживання.
Але мало хто відає, що найефективніший - корінь, який
пролежав у закритій посудині
півтора-два роки.

БАКЛАЖАН - ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

Баклажан не може похвалитися значним вмістом вітамінів і мінералів. Але у нього
є чимало інших достоїнств.
Передусім, наявність ніжної клітковини. Вона відіграє
важливу роль у підтриманні
життєдіяльності кишкової мікрофлори і зниженні гнильних
процесів у кишечнику. Цим
клітковина сприяє процесам
травлення.
Дієтична цінність баклажана визначається також високим вмістом у ньому солей
калію, що впливають на діяльність серця, стимулюють виведення рідини з організму.
Тому його рекомендують

для харчування літніх людей.
Корисний баклажан і при
подагрі, оскільки сприяє виведенню з організму сечової
кислоти. Зважаючи на незначну калорійність цього овочу,
його слід вживати людям з
надмірною масою тіла.
Баклажани
знижують
рівень холестерину в крові,
але за умови тривалого і постійного вживання: людина,
котра хворіє на атеросклероз,
повинна щодня споживати
будь-яку страву з баклажанів.
У шкірці перезрілих баклажанів міститься велика кількість соланіну, тому їх треба
обов’язково обчищати.

ЛІКУЄМОСЬ ТАВАМИ

Ж И Т И У М Е ГА П О Л І С І Н Е Б Е З П Е Ч Н О !
ЧИ МОЖНА ЗАПОБІГТИ ШКОДІ ЗДОРОВ’Ю?

Мешкати у забороненій зоні поблизу Чорнобиля менш шкідливо для
здоров’я, ніж жити у центрі
великого міста. Через загазованість, скупченість та
нестачу інформації організм
мешканців великих міст
зношується значно швидше, ніж у селян.
Що робити? Допоможуть зменшити шкідливий
вплив мегаполіса на людину
трави. Збільшити силу і витривалість організму, пристосуватися до нищівного
впливу міста допоможуть
адаптогени - женьшень,
елеутерокок, китайський
лимонник тощо.
Жіночі засоби - заманиха й родіола рожева
(золотий корінь), чоловічі -

лимонник. Відносно універсальними є елеутерокок,
левзея (мараловий корінь)
та женьшень.
Лимонник і женьшень
не рекомендовано вживати людям із гіпертонією та
безсонням. Женьшень погано поєднується із кавою
і препаратами, які містять
кофеїн, - замість бадьорості ви отримаєте підвищену
збудливість і роздратованість. Якщо вживати женьшень і каву в різний час
доби, цих неприємностей
можна уникнути.
Основні причини стресу
мешканців міста - невпевненість у завтрашньому дні
та відчуття постійного поспіху. Якщо ви стали роздратованими, відчуваєте напруження, погано засинаєте,
заваріть трави, які мають
заспокійливу дію, - валеріану, м’яту, глід. Можна комбінувати їх із загальнозміцнювальними і полівітамінними
рослинами.
Але слід пам’ятати, що
мелісу та м’яту у великих
кількостях не п’ють у разі
зниженого артеріального
тиску. Якщо ж ваше хвилювання спричинене майбут-

ньою операцією, то заспокоювати себе валеріаною
потрібно приблизно за тиждень, оскільки препарати,
до складу яких входить ця
рослина, можуть підвищити
потребу у засобах наркозу.
І взагалі, не вживайте валеріану понад один місяць
- це шкідливо для слизової
оболонки шлунка.
Ще одна "біда" міста гіпоксія, або нестача кисню.
Потрібно вживати антиоксиданти й антигіпоксанти засоби, які поліпшують утилізацію організмом кисню і
знижують потребу в ньому.
Помічними тут є виноградні
кісточки і чорниця.
Токсини і солі важких
металів, якими наповнене
повітря, мають здатність
накопичуватися в організмі. Розторопша сприяє виведенню токсинів і захищає
клітини печінки. Траву звіробою і насіння розторопші можна заварювати як
чай. У звіробої, окрім того,
міститься природний антибіотик іманін. А ось цикорій
прекрасно оздоровлює печінку.
Через те, що люди в містах практично не рухаються,

у них розвивається гіподинамія, зростає ризик розвитку діабету. Рослинний
"антидіабетик" - топінамбур
- поліпшує обмін речовин,
пришвидшує очищення організму від шлаків.
До речі, чи потрібно замінювати звичайний чай
трав’яним? Повністю замінювати звичний чай травами не варто. Чай - сам по
собі лікувальна рослина.
Потрібно лише пити його
в адекватних дозах. 1-2
чашки чорного чаю бажано пити першої половини
дня, не більш як 2-3 чашки
зеленого - протягом дня.
Кофеїн, який міститься в
чаї, виводиться із організму
протягом 6 годин, а із кави
- за 1-2 години, тому чай
може довго перешкоджати
заснути.
Як довго можна пити
одну й ту ж траву чи збір
трав?
Використовувати
трави можна протягом
усього життя, але їх поєднання слід змінювати
кожного місячного періоду вживання, щоб не було
звикання і не знижувалася
ефективність.
Оксана ОСТРЯНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

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

(Закінчення. Поч. у №24)
Якщо в історіографії дискусії
навколо Симона Петлюри задраповані фльором академічної
толерантності і в дискусіях лише
зрідка відчувається емоціональне напруження та з’ясування
міжособистих стосунків, то в засобах масової інформації Петлюра - це майже завжди привід для
з’ясування партійних позицій.
Зовсім не обов’язково ретельно
перечитувати і порівнювати матеріали, щоб зрозуміти як про
Петлюру пише, скажімо, “Україна молода” і газета “2000”. Треба згодитись з думкою Миколи
Рябчука, який пише, що в Україні
питання про ставлення до таких
постатей, як Петлюра, Мазепа,
Бандера й надалі драматично
ділять суспільство практично
за всіма параметрами: Захід Москва, капіталізм - комунізм,
українізація-русифікація, незалежність - Союз.
"Просто ми живемо в розділеному суспільстві, де не закінчилася холодна громадянська
війна і не настало примирення,
- пише публіцист. - Для одних
Центральна рада була героїкою,
для інших - то неприємний вияв
недоречного сепаратизму. Ще
довго ми будемо жити в різних
історіях і різних країнах".
Не останню роль у цьому відіграла і відіграє українська влада.
На початку 90-х років вона визнала своїм і легітимізувала постать
М. Грушевського, видатного
українського політичного діяча і
разом з тим автора великого національного історичного гранднаративу. Не останню роль у
справі легітимації Грушевського
відіграв факт його повернення
1924 р. з еміграції в Радянську
Україну.
Петлюра залишався
до останньої хвилини життя непримиренним опонентом більшовизму і це не подобалось
українській владі початку 90-х.
Протягом 15 років влада обходила постать Петлюри мовчанкою,
хоча були слушні нагоди - 70-ті
роковини вбивства та 120-річчя
від дня народження. І лише вес-

ною 2004 р. напередодні 125-ої
річниці народження Петлюри народними депутатами України М.
Жулинським, М. Кульчинським,
І. Курасом, К. Ситником, В. Червонієм, П. Мовчаном та іншими
був розроблений і внесений проект постанови Верховної Ради
України (реєстр. № 5287) "Про
відзначення 125-річчя від дня народження видатного державного
та громадсько-політичного діяча
Симона Петлюри". В ньому говорилось про Симона Петлюру як
видатного українського державного, політичного і військового
діяча, Голову Директорії Української Народної Республіки та Головного отамана військ УНР.
Керівник Головного науковоекспертного управління Верховної Ради А. Мацюк підписав
позитивний висновок на цей
проект. У висновку йшлося про
те, що Симон Петлюра своєю
діяльністю справді зробив вагомий внесок у боротьбу за незалежність України та становлення
української державності, а також
про те, що частина населення
України, особливо та, що народилася і виховувалася у радянські часи, ще й досі має неповні
чи спотворені уявлення про особу Симона Петлюри. Тому відзначення цієї дати буде гідним
вшануванням його пам’яті і сприятиме відновленню історичної
справедливості щодо цієї постаті. Зважаючи на вищезазначене,
відзначення 125-річчя від дня
його народження на державному
рівні вважаємо доцільним.
Здавалося, що шлях до ухвали постанови відкритий, однак
невдовзі з’явилась пояснювальна записка "Про неприйнятність
проекту постанови "Про відзначення 125-річчя від дня народження видатного державного та
громадсько-політичного діяча Симона Петлюри", підготовлена і підписана членами фракції комуністів
С. Пхиденком та І. Миговичем.
У ній категорично заперечувалась можливість прийняття проекту, оскільки він "грубо
перекручує історичні події гро-

мадянської війни на Україні та
її наслідки, безпідставно гіперболізує заслуги С. Петлюри як
державного та військового діяча
УНР, спотворює особисті риси
характеру та його здібності, розколює за національною ознакою
суспільство України."
Далі претензії до С. Петлюри
конкретизувались так:
"з боку керівних діячів Центральної Ради М.Грушевського
та В.Винниченка він характеризувався як бездарний військовий
отаман, схильний до безпідставного возвеличення своїх військових здібностей, надмірного проведення парадів;
як Голова Директорії УНР та
її головний отаман, він фактично
ліквідував проголошену в Києві
Злуку УНР і ЗУНР, будучи розбитий, запросив військо білополяків на Україну з метою побороти
свій власний український народ
чужими багнетами. В знак подяки віддав панській Польщі території ЗУНР (три області Галичини)
і Західну Волинь;
С.Петлюра не здійснив жодної реформи для поліпшення
життя українського народу, причиною найбільшої ненависті до
С.Петлюри, і не тільки в Україні,
стали масові погроми єврейського населення на Україні.
Проект постанови так і не був
внесений для розгляду в залі засідань.
2004 р. боротьба навколо
Петлюри стала частиною Помаранчевої революції, принаймні у
Кам’янці - Подільському. Коротко про цю історію.
2 липня 2004 р. голова міської
організації Спілки архітекторів п.
Василь Пекло у місцевій газеті
"Кам’янець-Подільський вісник"
висловив ідею встановити у місті пам’ятники Симону Петлюрі та
Івану Огієнку. Міська влада не
захотіла почути цей заклик, бо
була активно задіяна у виборчу кампанію кандидата, який не
симпатизував Петлюрі. У справу
втрутились партійні та громадські
організації міста та району. Ними
було підготовлено Звернення до

Кам’янець-Подільської міської
ради з проханням розглянути на
черговій сесії питання про спорудження в місті пам’ятника Симонові Петлюрі. В цьому документі
говорилося: "Нинішній, 2004-й
рік, є 125-м роком від дня народження Симона Петлюри, тобто
є ювілейним роком. Симон Петлюра був найвидатнішим борцем
за державність і незалежність
України. Адже саме при Петлюрі
Кам’янець з червня до листопада 1919 року був столицею (хоч
і тимчасово) Української Народної Республіки. Симон Васильович провів у Кам’янці в невтомній
праці загалом понад 100 днів.
Настала пора втілити владою
міста Кам’янець-Подільський у
дійсність цю ідею на 14-му році
існування державності й незалежності України". Однак сесія міської ради 27.10.2004 р.
ухвалила відмовити партійним
та громадським організаціям
міста та району у встановленні
пам’ятника Симонові Петлюрі.
Пам’ятника Петлюрі у Кам’янці
поки що немає. Однак сьогодні
кам’янчани знову обговорюють
можливості його встановлення.
Після обрання Президентом
України В. Ющенка ставлення
влади до минулого України кардинально змінилось. У державі
почала формуватись нова політика історичної пам’яті. Належне місце в ній відведено і постаті Симона Петлюри. 16 травня
2005 року Президент України
видав Указ № 793/2005 "Про увічнення пам’яті видатних діячів
Української Народної Республіки
та Західно-Української Народної
Республіки", в якому передбачались різноманітні акції пам’яті до
річниць від дня народження чільних діячів УНР та ЗУНР, зокрема
Голови Директорії, Головного
отамана військ УНР С. Петлюри.
Кабінету Міністрів України разом
з Київською міською державною адміністрацією доручалося
вирішити в установленому порядку питання про спорудження
пам’ятника С. Петлюрі, іншим
видатним діячам УНР і ЗУНР у
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Президія районної організації ветеранів УкраїКолектив Бородянської міжрайонної ВД КОВ
ни адресує
найщиріші та найтепліші поздоровлення з ФСС ТВП сердечно вітає з ювілейною датою від Дня
ювілейної дати - 80-річчя від Дня народження
народження свою колегу

нагодиБОГДАНУ
Олександру Опанасовичу
КОСТРОМУ Анну Михайлівну.
та
Хай життя Ваше буде наповнене щас
 Т Е Р Е Щ Е Нз КМакарова
О Анастасії Іванівні
ливими буднями, повагою і відданістю
з Фасової.
дорогих людей. Від щирого серця зичи
 Від душі бажаємо Вам, шановні іменинмо ласкавої долі, доброго самопочуття,
ники, міцного здоров’я, щастя, благоподушевної молодості, міцного здоров’я та
миру і злагоди. Нехай скрізь і всюди
довголіття.

луччя,
зігріває Вас тепло, любов і щедрість рідних
Хай щастя й достаток живуть в Вашім
близьких, а в родині Вашій селяться задомі, хай люди приходять до Вас із до
та
тишок та спокій.
бром, хай в день ювілею і друзі, й знайомі Вас привітають за щедрим столом!


*****
матусю, добру, лагідну бабусю
*****
 Дорогу, рідну
Серцями, сповненими найкращих почуттів, поздо-
МАРТИНЕНКО Ніну Олексіївну
від щирого серця поздоровляємо з ювілей- ровляємо із ювілейним Днем народження нашого дорогого хрещеника

ною датою від Дня народження.

МІХЕЄВА Дмитра Володимировича
Спасибі Вам, мамо, за щедре тепло, за
з Копилова.
людяність Вашу, безмежне добро, за те, що


30 років – зовсім небагато,
зростили, за хліб на столі, спасибі Вам, рідЩе попереду – ціле життя.
на, уклін до землі. Хай сонце Вам силу і щас

Тож ми хочем Тобі побажати
тя дає, зозуля сто літ Вам нехай накує.
Море щастя, здоров’я й добра!
Дочка, зять та внучка Катя.


Хай доля Твоя процвітає
І кохання сміється Тобі,
*
*
*
*
*
І все, що найкраще є в світі,

50-те, ювілейне, літо постукало у гостинне віконце
нашому
Хай буде в Твоєму житті!
імениннику
Хрещена з родиною.
Сергійовичу
 СОЛОМЕНКУ зВолодимиру
Макарова.
Від душі вітаємо ювіляра і щиро зичимо,

аби цей чудовий червневий день
ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ
дарував віднині й довіку тільки радість,
вдячність від щирого серця та
душевний спокій, безмежне щастя, до усієїВисловлюємо
душі прекрасній, чуйній, чудовій жінці – завідстаток, мир та злагоду. Міцного Вам
будинком культури села Великий Карашин
на багато літ та усіляких гаразздоров’я
 уючій
Лідії Миколаївні ПЛИС за цікаве проведення свят із
дів.
наших дітей.
Нехай всі дні рясніють добротою,
 Любов’ю
 залученням
Зичимо Вам, шановна, міцного здоров’я, досерце повниться святою,
щоб усі Ваші бажання та мрії стали реальнісНе гасне іскра радості в очах,
 Щасливим
 статку,
тю. Щастя Вам, доброго настрою на довгі роки та
буде Ваш життєвий шлях!
почуття задоволення від зробленого. Хай доля буде
З повагою хрещений Володя та сім’ї

ПОТЕБЕНЬКІВ і БОРИСЮКІВ.  прихильною до Вас у всіх починаннях!
З повагою батьки. Село В.Карашин.

місті Київ та інших населених
пунктах, а також установлення
пам’ятних знаків та меморіальних дошок у місцях, пов’язаних
з їх життям та діяльністю. У пресі з’явились перші повідомлення про те, що у вересні 2005 р.
відповідний проект мають винести на розгляд постійної комісії
Київради з питань гуманітарної
політики, а потім розглянути на
пленарному засіданні. За інформацією начальника Головного
управління культури, мистецтв
та охорони культурної спадщини були міжнародні організації,
готові профінансувати зведення
монумента. Попередньо назвали
і місце встановлення пам’ятника
- з лівого боку від Будинку вчителя. Пам’ятник мали відкрити
до 80-ї річниці трагічної загибелі
Петлюри. Однак до цього часу не
здійснений відвід землі під майбутній пам’ятник, проект поклали
під сукно якогось з столів Київради. Сумно виглядає справа спорудження пам’ятника Петлюрі і
у Полтаві. На сьогодні ми маємо
пам’ятник Петлюрі лише в Рівному. Не може похвалитись Україна
і кількістю вулиць найменованих
на честь Петлюри. Вони є, але в
незначній кількості. Сьогодні їх
всього сім. Однак було б невірним не бачити суттєвих змін,
які останнім часом відбуваються
в Україні у ставленні до видатного провідника. Під час офіційного візиту до Франції Президент
України Віктор Ющенко разом
з дружиною відвідали цвинтар
Монпарнас у Парижі, де поклали квіти на могилу похованого
там Симона Петлюри. 2006 р.
Україна вперше офіційно на державному рівні пом’янула 80-ту річницю трагічної смерті Головного
отамана. В Києві відбулося кілька
урочистостей з цієї нагоди, в тому
числі вечір у Національній опері.
Поступово лід упередженості,
який існував і до сьогодні у ставленні до Петлюри, скресає. Як не
зупинити напровесні морозам
біг річки, так не зупинити потягу народу до славних і героїчних
сторінок свого минулого.

Колектив Макарівської ЗОШ №2 найсердечніше поздоровляє із прекрасним днем у
житті - одруженням - свою колегу
ОЧЕРЕТЮК Інну Андріївну
та її нареченого Юрія.
З благословення батьків своїх та землі рідної стали Ви, шановні молодята, на
весільний рушник. Ми щиро віримо, що
буде він кладкою до щасливого подружнього життя, що довіку Ви будете опорою один для одного. Нехай ця пам’ятна
подія принесе Вам на довгі роки мир і злагоду,
взаємоповагу і достаток, дитячий щебіт та сімейний затишок.
Хай вірних Вам друзів життя посилає,
Хай щира любов у серцях не згасає!

ЗІ СВЯТОМ!

У ці сонячні, літні дні хочеться привітати з
професійним святом – Днем медичного працівника - чарівну жінку, добру матусю, бабусю, чуйну, небайдужу до чужого горя людину, завідуючу
дитячим відділенням ЦРЛ
КАЛ МИ КОВУ Валентину С ергі ї вну.
Висловлюємо сердечні слова подяки їй від
себе, своїх друзів та родичів і всіх
врятованих дітей та їх матерів, яким
вона допомогла.
Шановна Валентино Сергіївно!
Щиро вітаємо Вас із святом та наступаючим ювілеєм – це дійсно Ваше
свято і Ви його заслужили своєю нелегкою працею, недоспаними ночами, вдень і вночі рятуючи найдорожче
– здоров’я наших дітей. Бажаємо Вам
здоров’я, довголіття, наснаги та успіхів у роботі, злагоди і достатку. Низький материнський уклін Вам.
З повагою вдячні пацієнти
та їх батьки: ПЕНДРАКИ, КОЛІСНІ,
ДОРОХІНИ, ПАЦАНИ, РУДЕНКО.














НА ЦЬОМУ МІСЦІ МОЖЕ БУТИ ВАШЕ
СВЯТКОВЕ ПРИВІТАННЯ ЧИ РЕКЛАМА.
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ: 5-14-98.

№ 25 19 червня 2009 р.

Дистриб’ютор «ТМ Wrigley»
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.
ТЕЛЕФОН

8-044-232-55-14.

ВИГОТОВЛЯЄМО: металеві конструкції будьякої 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.

АВТОМАТИКА НА ВСІ ВИДИ ВОРІТ;
•
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА;
• ВХІДНІ ДВЕРІ.
•
Те л е ф о н и : 6 - 0 3 - 3 4 ; 8 - 0 9 7 - 4 3 5 - 2 4 - 6 3 .

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

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

“КОМІСІЙНА ТОРГІВЛЯ”

На комісію приймаються: побутова техніка, одяг різних сезонів, весільні сукні, костюми і т. д., а також
меблі, посуд та антикварні речі.
З а д овід ками зве р тати с ь за те ле ф он а м и :
8-050-356-71 -64; 8-097-886-71 -2 5 .

ПІНОБЛОКИ Д 600
Розміри: 600х300х200; 600х300х100

ЦЕМЕНТ М-500

с.Копіївка. Телефон 8-067-906-53-66.

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.

•
•

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.).

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ бджолосім’ї
в хорошому стані. Тел.
8-096-489-74-52.
ПРОДАЮ коня. Село
Ясногородка, вулиця Чкалова, 5. Тел.:
8-099-563-27-86;
8-098-470-33-15.

ПРОДАЮ
косарку
“КН-1.8“ у хорошому
стані. Ціна - за домовленістю. Село Бишів.
Телефон - 8-098-59725-83.

КУПЛЮ автокрісло,
що було в користуванні, до автомобіля
“BMW-318“. Телефон
8-097-132-83-34.

КУПЛЮ 2-кімнатну
квартиру в Макарові поблизу центру
для себе. Ціна - за
домовленістю.
Телефони: 8-066-74684-36;
8-066-38947-40.

ПРОДАЮ
трактор
“ЮМЗ-6“ у хорошому
стані. Ціна - за домовленістю. Тел. 8-097767-40-10. Сергій.

ПРОДАЮ
трактор
“МТЗ-82“ у хорошому стані. Село Липівка. Телефон - 8-067664-63-24. Олексій.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
головного бухгалтера

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

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5-14-64.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

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.
Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067173-92-92, 8-097-742-20-80.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на житловий будинок, який знаходиться за адресою: смт Макарів,
вулиця Червоноармійська, 85-А, видане Макарівським бюро
технічної інвентаризації 25 липня 1979 року за №1742 на підставі рішення виконкому Макарівської селищної ради 14 березня 1979 року на ім’я МАРЧЕНКА Василя Федоровича,
вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЕ №999545, виданий 19 грудня 2007
року за №010733001727 Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації по Колонщинській сільській раді
згідно розпорядження РДА від 14 грудня 2007 року за №5250
на ім’я ПОТІЙ Тетяни Бенедівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ договір дарування на житловий будинок, який
знаходиться за адресою: смт Макарів, вулиця Фрунзе, 12, виданий Макарівським бюро технічної інвентаризації 16 березня 1996 року за №503 на ім’я ГОЛУБЕНКА Миколи Михайловича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ІV-КВ №109992, виданий на підставі рішення виконкому Макарівської селищної ради 25 жовтня 2001
року №226 Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадмінітрації 25 січня 2002 року за № 685 на ім’я ЖАЛДАКА Олександра Володимировича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯГ №166907, виданий Макарівським
відділом земельних ресурсів райдержадміністрації 26 жовтня 2006 року згідно рішення виконкому Червонослобідської
сільської ради від 15 грудня 2004 року за №70-15 ІV на ім’я
ДІДЧЕНКА Євгена Севастьяновича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯГ №166908, виданий Макарівським
відділом земельних ресурсів райдержадміністрації 26 жовтня 2006 року згідно рішення виконкому Червонослобідської
сільської ради від 15 грудня 2004 року за №70-15 ІV на ім’я
ДІДЧЕНКА Євгена Севастьяновича, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНИЙ акт про передачу житлового будинку садибного типу з надвірними будівлями, який знаходиться в селі
Мар’янівка по вулиці Агробудівельна, 13, затверджений рішенням виконкому Макарівської районної ради від 29 квітня
1991 року за №90 на ім’я БАЛЮНА Адама Матвійовича,
вважати недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво серії САА №328296 на право особистої
власності на квартиру, яка знаходиться в Макарові по вулиці
Ватутіна генерала, буд. 40, кв. 9, видане Макарівським бюро
технічної інвентаризації 4 лютого 2008 року згідно рішення
Макарівської райдержадміністрації на ім’я: ПЕТРИЧЕНКА
Анатолія Корнійовича, ОСТРИНСЬКУ Марію Станіславівну, СТЕПАНУХУ Лесю Анатоліївну, РАДЧЕНКА Дениса
Анатолійовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право комунальної власності від 27
листопада 2002 року на 2/5 житлового будинку, видане на
підставі рішення виконкому Плахтянської сільської ради від
30 вересня 2002 року за №9 за територіальною громадою с.
Плахтянка в особі Плахтянської сільської ради за адресою:
с. Плахтянка, вул. Кавказька, 14, вважати недійсним.
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ПІД

КЛЮЧ.

ТЕЛЕФОНИ: 6-06-17; 8-067-978-21-21.
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
«ALUPLAST», «TROCAL» (М. ЖИТОМИР) —
ЗАВОДСЬКЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРОФЕСІЙНИЙ
МОНТАЖ; ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ, ПЛАСТИКОВІ
ВІДКОСИ (ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ).
ТЕЛЕФОН 8-097-208-90-83.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА "МАЗ".
ТЕЛЕФОН - 8-067-380-03-18.

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ В ЦЕНТРІ МАКАРОВА
ПО ВУЛИЦІ ФРУНЗЕ, 20-Б
(БІЛЯ ПРОКУРАТУРИ).
ТЕЛ. 8−099−038−05−26.

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

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

ЗАЯВА

ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ

Земельна ділянка площею 0,6 га, яка відведена для будівництва Центру соціальної підтримки дітей та сімей, розташована в південно-західній частині Київської області за
адресою: смт. Макарів вул. Донецька.
Проектом передбачається будівництво наступних будинків та споруд: корпус 1, корпус 2, каналізаційно-насосна
станція, станція водопідготовки.
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення та станції водопідготовки проводиться для покращення екологічного становища в районі.
Передбачені проектом заходи знижують вплив на навколишнє середовище до мінімуму. Плановані після будівництва зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення та станції водопідготовки скиди забруднюючих речовин
у відповідності до якості очистки питної води можна подавати споживачам, яка відповідає нормам.
Передбачено постійний контроль складу забруднюючих речовин у скидах.
Проектом передбачені всі необхідні протипожежні заходи.
Проектований об’єкт не буде здійснювати негативного
впливу на водне, геологічне, техногенне середовища, тваринний і рослинний світ.
Замовник ПБО „Надія і житло для дітей” в Україні
зобов’язується:
- в період будівництва контролювати виконання норм
екологічної безпеки;
- в період експлуатації суворо дотримуватись технологічних режимів на всіх етапах очистки питної води, виконувати всі заходи для зниження впливу на навколишнє середовище, систематично слідкувати за системами контролю
всіх етапів;
- про всі відхилення і аварійні випадки негайно повідомляти службам Держнагляду;
- здійснювати проектні рішення відповідно до діючих
норм та правил охорони навколишнього середовища, а також вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва і
експлуатації об’єкта, виконувати всі рішення екологічної і
санітарно-епідеміологічної експертиз.
Зауваження громадських організацій і окремих
громадян з даного питання надсилати до Макарівської
райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул.
Фрунзе, 30, або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня
опублікування оголошення.

Макарівська районна рада та депутатський корпус
висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким
депутата районної ради
ІСІДОРОВА Миколи Миколайовича
з приводу його передчасної смерті.
Плахтянська сільська рада глибоко сумує з приводу
передчасної смерті члена виконкому, доброї і благородної людини
ІСІДОРОВА Миколи Миколайовича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Трудовий колектив Макарівської ЗОШ №2 висловлює
щире співчуття техпрацівнику школи Скороход Марії
Василівні з приводу тяжкої втрати - смерті матері.
Адміністрація та колектив ТОВ “МІГ-95” глибоко сумують з приводу передчасної смерті водія
ЗАХАРЧЕНКА Григорія Івановича
і висловлють щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Працівники Макарівської районної спілки споживчих
товариств сумують з приводу смерті колишнього голови правління
ОЛЬХОВЕЦЬ Лариси Іванівни
і висловлюють щирі співчуття рідним покійної.
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Г О Р О С К О П

ОВЕН (21.03-20.04)
Перша половина тижня вимагає мобiлiзацiї всiх
сил i рiшучостi вiдстояти
свої позицiї та iнтереси.
Не ризикуйте, але наполягайте на
тому, що для вас життєво важливо. Берiть на себе керiвництво в
ситуацiях, де вiдчувається загальна
розгубленiсть. З четверга почнеться
вже сприятливiший етап. У дiловiй
сферi й особистих вiдносинах атмосфера стане бiльш довiрливою. Можна буде подумати про вiдпочинок,
подорожi, розваги. Мiсяць йде до
завершення, i потрiбно привести до
ладу свої справи - незабаром в життi
з`являться новi цiкавi теми.
Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 24.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Демонструйте холоднокровнiсть у гострих ситуацiях
i прораховуйте їх наперед.
Напружена атмосфера буде
хорошим допiнгом для кар`єрного
зростання. Головне - зберегти порядок i стабiльнiсть у всiх важливих
для вас справах i до четверга не провокувати партнерiв. Друга половина
тижня принесе вiдчуття розрядки i
можливостi нарештi зайнятися тим, до
чого лежить душа. Четвер - найбiльш
сприятливий для вас день, коли можна зайнятися покупками, особистим
iмiджем або влаштувати романтичне
побачення.
Сприятливi днi: 28; несприятливi:
25.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У першiй половинi тижня буде не до веселощiв.
Але ви можете виявитися
тiєю людиною в колективi,
яка знайде шляхи виходу зi складних ситуацій, новi зв`язки, домовиться з потрiбними людьми.
Оптимiстичнiше дивитися на те, що
вiдбувається, ви зможете з четверга. Вiдкриються перспективи в особистих вiдносинах, лiто розкриє свої
спокусливi можливостi. Плануйте поїздки, покупки, розваги. Пiсля напруженого тижня у вихiднi немає жодних
обмежень i можна знайти спосiб використати надлишок енергiї.
Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 24.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ЦЕ ЦІКАВО

22-28 ЧЕРВНЯ

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ставку зараз потрiбно робити на якiсть праці, вiдносин,
товари, якi ви купуєте. Незважаючи на напружену атмосферу в оточеннi, вашi матерiальнi
перспективи
полiпшуватимуться.
А ставлення начальства стане
прихильнiшим, оскiльки саме вам
вдасться побачити вихід із складних ситуацій. Друга половина тижня вiдкриє перспективи вiдразу в
декiлькох напрямах. Кардинальнi
змiни пiдуть на користь - поспiшайте
скористатися випадком почати якунебудь справу.
Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: немає.
СКОРПIОН (24.10-22.11)
Будьте готовi до перевантажень i випробувань на
мiцнiсть. У всiх рiшеннях покладайтеся на свiй здоровий глузд. Доведеться проявляти
лiдерськi якостi i тягнути основне навантаження. З четверга вiдбудеться
iстотне зрушення в справах, вам
тiльки залишиться скористатися
можливостями, що вiдкриваються,
i пiдтримкою однодумцiв. Можна
планувати вiдпустку, подорожi. Розширюйте коло спiлкування, чаруйте,
флiртуйте - це допоможе вам швидко вiдновити сили i налаштуватися
на новi звершення.
Сприятливi днi: 22, 28; несприятливi: 26.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Цей тиждень буде тестом для ваших здiбностей
знаходити вихiд з будь-якої
ситуацiї. До четверга покладайтеся тiльки на себе, але дiйте
рацiонально. З другої половини
тижня життя наповниться новими
iдеями, збудженням вiд перспектив, що вiдкриваються, i можливостей. Уважно вибирайте коло
спiлкування. Не поспiшайте вносити в своє життя реальнi змiни;
поки тiльки спостерiгайте i вивчайте ситуацiю. Якщо є можливiсть,
вiзьмiть вiдпустку i дозвольте потоку
поточних подiй захопити вас у новому напрямi.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 27.

РАК (22.06-22.07)
Проявляйте
самовiдданiсть у справах, якi вимагають вашої участi, здiйснюйте
подвиги i допомагайте оточуючим пережити важкi часи. Це завершуючий акорд у подiях декiлькох
останнiх тижнiв. I з четверга ви вже
почнете бачити безтурботнi сни.
Домашнi справи будуть на першому
плані. Починайте ремонт з наступного тижня, якщо в цьому є необхiднiсть.
А поки займiться пiдготовчими заходами. Недiля - дуже важливий для
вас день, почнеться новий i цiкавiший
етап життя.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 26.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
З кардинальними змiнами краще почекати до
четверга. Перша половина тижня - один з ключових
перiодiв, коли оточуючi оцiнять вашу
здатнiсть не вiдступати вiд обраного шляху. Зберiгайте оптимiзм, а в
особистому життi спробуйте дiйти
визначеностi i обговорити з близькою людиною довгостроковi плани.
З вихiдних у вас може вiдкритися
друге дихання. До робочих питань
додадуться домашнi справи. Не забувайте про своє здоров`я, знаходьте час для вiдпочинку. А до початку
глобальних проектiв приступайте
тiльки з нового тижня.
Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 23.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Цей тиждень може принести iстотнi змiни у важливих
для вас питаннях. Особливо,
якщо ви народилися 2 - 3 серпня. Не дайте оточучим засумнiватися
в тому, що ви контролюєте ситуацiю.
Проблем не уникнути, але навiть в такий час почуття власного стилю вам
не зрадить. I все, що ви робите, буде
наповнене сенсом i приверне до вас
союзникiв i нових партнерiв. З четверга вiдбудуться кардинальнi змiни,
якась частина питань вирiшиться
без вашої участi. У вас з`являться
приємнi таємницi, якi заберуть велику частину часу i уваги.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 24.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Ви можете опинитися
в епіцентрі шторму, який
триватиме
до
четверга.
Вiддавайтеся течiї, справляйтеся з проблемами у ходi їх виникнення, не соромтеся просити
допомоги. З другої половини тижня
випробування залишаться позаду i
можна вiдважитися на експерименти, якщо вiдчуєте необхiднiсть. В особистому життi почнеться перiод розваг i пригод. До молодика в недiлю
не поспiшайте нiчого змiнювати в
партнерських вiдносинах, але спробуйте досягти ясностi.
Сприятливi днi: 24; несприятливi: 25.

ДIВА (24.08-23.09)
Прагнiть передбачати хiд
подiй, щоб бiда не пiдкралася
несподiвано. У справах керуйтеся тiльки здоровим глуздом
i не поспiшаєте упроваджувати нововведення - вiрогiднi прорахунки i
втрати. Корисну iнформацiю можна
одержати вiд зарубiжних партнерiв.
Саме цi контакти стануть найбiльш
перспективними. У далеких подорожах ймовірні романтичнi знайомства. На цьому тижнi придiлiть бiльше
уваги батькам та iншим членам сiм`ї.
З четверга життя знайде повноту, а
в значущих ситуацiях можна чекати
ясностi i позитивних змiн.
Сприятливi днi: 22, 27; несприятливi: 23.

РИБИ (20.02-20.03)
Цей тиждень пiднесе свої
"сюрпризи". Щоб впоратися
з навантаженням, розставте
прiоритети i не вiдволiкайтеся
на другоряднi справи. Якщо у вас
є люди в пiдпорядкуваннi, проявiть
бiльше уваги до їх проблем.
Пiдтримуйте атмосферу спiльностi,
разом шукайте вихiд у складних
ситуацiях. З четверга вашi справи
пiдуть успiшнiше. Але в особистому
життi не квапте подiї. Спiльнi заходи
зi старими, перевiреними друзями допоможуть вiдновити душевну
рiвновагу. З недiлi можете будувати
новi плани.
Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: 23.
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МОСКВА - НЕ ЛАС ВЕГАС

УНІВЕРСАЛЬНІ СВИНІ

Китайські вчені виявили, що клітини дорослих свиней здатні перетворюватися у будь-яку тканину організму так само, як ембріональні
стовбурові клітини.
Фахівці сподіваються, що це може допомогти у лікуванні людських хвороб і пересадці людям органів, отриманих за допомогою
тварин. Також дослідники вважають, що завдяки подібній здатності
клітин можна буде виростити свиней, стійких до таких захворювань,
як свинячий грип.
Команда вчених з Шанхайського Інституту біохімії та цитобіології
здійснила багато спроб перетворити дорослі клітини тварин на клітини, які б діяли як стовбурові, і багато разів зазнавала невдачі. Однак
саме клітини свині виявилися здатними відтворювати будь-які тканини внутрішніх органів. Плануються подальші дослідження у цій галузі,
повідомили фахівці.

НОВИНИ СВІТУ

ЗАМІСТЬ КАЗАХСЬКОГО
КОСМОНАВТА - КАНАДСЬКИЙ

Сьомим космічним туристом, який відправиться на МКС у вересні
2009 року, стане Гі Лаліберте. Про це офіційно оголошено на пресконференції, що пройшла паралельно в Москві і в Монреалі. На МКС
канадець проведе 12 діб, передає РІА Новості.
Компанія Space Adventures прагнула тримати ім’я нового туриста
в таємниці, проте за два дні до обіцяної конференції інформація просочилася в ЗМІ. Першим ім’я майбутнього туриста назвав сайт NASA
Watch, який займається відстежуванням внутрішньої інформації Американського космічного агентства.
Гі Лаліберте відправиться в космос 30 вересня 2009 року замість
казахського космонавта, політ якого Казахстан не зміг сплатити.
Планується, що Лаліберте проводитиме на орбіті досліди, пов’язані з
водою. Вартість польоту не розголошується, проте відомо, що попередній турист Чарльз Симоні, який був на орбіті в березні-квітні 2009
року, заплатив 35 млн. доларів.
Лаліберте є засновником і керівником канадського Cirque du Soleil
("Цирку Сонця"). Починав він як простий циркач: грав на акордеоні,
ходив на ходулях і ковтав вогонь. Зараз йому 49 років і його майновий
стан оцінюється в 1,4 млрд. доларів.

ХОЧЕТЕ ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ - НІ

СЛОНИКИ З ХОБОТАМИ ВГОРУ
ПРИНОСЯТЬ УСПІХ

Триста мініатюрних слонів виставив у музеї історії Хмельницького
місцевий краєзнавець, журналіст і поет Ігор Байдак. Така екзотична
колекція експонується в цьому музеї вперше. Ігор Байдак збирає фігурки слонів уже двадцять років, і вони представляють близько ста
країн світу. Виготовлені з кераміки, пластмаси, дерева та металу.
"Все почалося, - розповів колекціонер, - коли я служив у бригаді
морської розвідки. Ми ходили на півроку на бойову службу в Тихий
океан. Батьки моєї хрещеної подарували мені "на успіх" металевого
слоника. Він постійно був у кишені, навіть коли я звітував перед командуванням. І всі три походи пройшли без проблем". З часом Ігор
придбав ще два "для компанії першому". І пішло-поїхало.
Всіх його слоників об’єднує те, що вони переможно тримають хоботи вгору. Саме такий по життю і їх господар. Його книга "Стежинами рідного краю" витримала два перевидання. А переважна більшість
творів з нової збірки "Не чорний гумор" варті того, щоб увійти до антології сучасної гумористики і сатири України.
Володимир ЗАХАР’ЄВ
(УКРІНФОРМ).

ПОСМІХНІТЬСЯ

- Офіціанте, ми відмічаємо
з дружиною 25 років спільного
життя. Яке вино ви можете нам
запропонувати?
- А, вибачте, ви хочете святкувати чи хочете забути!

* * *

Якщо чоловік поголився на
ніч - значить він на щось сподівається, якщо жінка зробила
макіяж на ніч - значить чоловік
даремно голився.

Той, хто як і раніше вважає
жінок слабкою статтю - нехай
подивиться, як вони закривають двері в маршрутці.

* * *

- Ой, дівчата, а я так комплексую з приводу своєї зовнішності!
- Та перестань! Бери приклад з мене! Я, наприклад, зовсім не комплексую з приводу
твоєї зовнішності!

ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
ГОТУЄТЬСЯ ДО
ПЕРЕЇЗДУ

Частина власників гральних
закладів Москви ухвалили рішення про переведення свого бізнесу
за рубіж - до країн Східної Європи
і СНД, повідомив заступник мера
в уряді столиці Сергій Байдаков.
З 1 липня на території Російській Федерації заборонено діяльність казино і залів ігрових
автоматів, за винятком чотирьох
спеціально відведених для цього
зон на території країни. Дозволеною залишиться діяльність букмекерських контор і тоталізаторів.

НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ

ШВЕДСЬКІ ПІРАТИ
ПРОЙШЛИ В
ЄВРОПАРЛАМЕНТ

Набравши 7,4 відсотка голосів на виборах, які відбулися 7
червня, Шведська Партія піратів
зуміла зайняти крісло в майбутньому складі Європарламенту.
Прихильники цієї партії виступають за вільне розповсюдження
інтелектуальної власності в мережі Інтернет. У віковій групі 1830 років так звані "інтелектуальні
пірати" користуються підтримкою 19 відсотків виборців.
Вимоги партії - свобода обміну файлами в мережі Інтернет,
зниження цін на компакт-диски,
відміна патентних прав і заборона обмежень на оцифровку - тобто копіювання файлів у домашніх
умовах.
Партія піратів була заснована
в 2006 році і її програма практично повністю концентрується на
проблемах високих технологій і
розповсюдження інформації.

НАЙ-НАЙ

ВИНАЙДЕНИЙ
НАЙМЕНШИЙ
ВЕРТОЛІТ У СВІТІ

Цей останній винахід японців,
у прямому значенні, дає людині крила. Він нагадує невелике
крісло, досить зручне, зверху
прироблені чотири невеликі вертолітні гвинти, здатні підняти в
повітря людину вагою до 210 кг.
Сама конструкція важить лише
70 кг, заправляється звичайним
бензином і може літати до 30
хвилин без дозаправки. Максимальна висота значна, до 3 тисяч
метрів, а швидкість 100 км/год.
Апарат назвали GEN H-4. Його
прообразом став міні-вертоліт,
керований дистанційно і створений близько 5 років тому саме в
Японії. До речі, за безпеку також
можна не хвилюватися, конструкція оснащена чотирма двигунами,
але в екстреній ситуації протримається і на двох, керується кермом, на зразок мотоциклетного.
Ціна вертольота - 30 тис. доларів, і він вже потрапив до Книги
рекордів Гіннесса.
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