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ОФІЦІЙНО

19 червня голова районної ради
М.Вараницький взяв участь в урочистостях з нагоди Дня медичного
працівника. Благодійний фонд соціального, культурного, економічного розвитку Макарівського району
«Макарівщина» надав допомогу в
придбанні подарунків та квітів для
медичних працівників.
23 червня голова райдержадміністрації В.Горбик провів зустріч з
директором ДП „Тетерівське лісове
господарство” Ю.Колодієм з приводу роботи Комарівського та Кодрянського лісництв та перспектив їхнього
розвитку.
23 червня заступник голови
райдержадміністрації О.Майстренко
провів виїзний прийом громадян у
с. Рожів. Вони зверталися з питань
соціального захисту населення, виплати грошової допомоги для дітей,
заборгованості з виплати орендної
плати за користування паями СФГ
Пивовара В.І.
24 червня заступник голови
райдержадміністрації П.Левковський
провів засідання районної робочої
групи з питань організації підготовки господарського комплексу та
об’єктів громадського користування до стабільної роботи в осінньозимовий період. Окреслені завдання
та визначений термін виїздів по сільських, селищних радах району для
перевірки наповнення районного
бюджету.
25 червня голова райдержадміністрації В.Горбик провів зустріч з керівником TOB „Геліос - К” Г.Ковалем
з приводу будівництва супермаркету
будівельних матеріалів у Фасівочці.
Дане підприємство займається
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виготовленням і реалізацією в роздріб і на замовлення столярних виробів, виробів з декоративного каменю та оздобленням внутрішнього
і зовнішнього інтер’єру.
Працівники TOB „Геліос - К” не
стоять осторонь від життя громади
Фасівочки, зокрема власними коштами та силами ліквідували два
стихійних сміттєзвалища і постійно
проводять благоустрій прилеглих до
підприємства територій.
25 червня заступник голови
райдержадміністрації П.Левковський
провів нараду з Макарівським селищним головою Г.Здольником та
начальником виробничого управління житлово-комунального господарства А.Соломенком з приводу утримання об’єктів благоустрою, зокрема
фонтанів та бюветів у Макарові.
26 червня заступник голови
райдержадміністрації О.Майстренко
провів засідання комісії з питань надання матеріальної допомоги жителям району. Розглянуто 12 заяв
та прийняте рішення про виділення
грошової допомоги на суму 4450
грн. інвалідам, хворим на туберкульоз та одиноким багатодітним матерям.
28 червня голова районної ради
М.Вараницький та начальник організаційного відділу районної ради
О.Кирилов взяли участь в організаційних заходах з ліквідації наслідків
буревію в Макарівському районі.
Стихією було знеструмлено біля
40 населених пунктів району. Завдяки начальнику Макарівського РП ЗАТ
А.Е.С. «Київобленерго» О.Гулюку та
депутату районної ради, директору TOB «Спецелектро» М.Швидкому
було створено ліквідаційні бригади,

С Е С І Я РА Й О Н Н О Ї РА Д И
26
червня
голова
районної
ради
М.Вараницький провів перше пленарне засідання 17 сесії районної ради V скликання, на якому
розглянуто повідомлення Макарівської районної територіальної виборчої комісії; підсумки
соціально-економічного і культурного розвитку
Макарівського району за І квартал 2009 року; питання про підготовку господарського комплексу
та об’єктів соціально-культурного призначення
району до роботи в осінньо-зимовий період 20092010 року; затверджено звіт про виконання районного бюджету Макарівського району за І квартал
2009 року; затверджено розпорядження голови
районної державної адміністрації щодо розподілу
субвенції з державного бюджету; районну програму про забезпечення безперешкодного доступу
людей з обмеженими фізичними можливостями
до об’єктів житлового та громадського призначення, договір щодо співробітництва між Макарівською районною радою та Центром ІнвестиційноІнноваційних Програм Національного агентства
України з іноземних інвестицій та національного
розвитку і Міжрегіональним форумом конкурентноспроможності щодо розроблення та реалізації
Стратегії підвищення конкурентноспроможності Макарівського району на період до 2015 року;
також заслухано депутатський запит депутатів
районної ради щодо роботи TOB «Макарівська
птахофабрика».

* * *

ОФІЦІЙНО

Сесія прийняла рішення про введення Ляшенка Василя Хомича до складу депутатів
районної ради та до складу постійної комісії
районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення замість Ісідорова
Миколи Миколайовича, який помер.

ОФІЦІЙНО
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які успішно справилися з наслідками
стихії.
Голова районної ради М.Вараницький оголосив подяку О.Гулюку
та М.Швидкому, а також працівникам
підприємств, які взяли участь у ліквідації наслідків стихії.
30 червня голова районної
ради М.Вараницький взяв участь у
роботі засідання обласної колегії
контрольно-ревізійного управління у
Київській області.
Цього ж дня заступник голови районної ради Г.Невмержицький разом
з сільськими та селищними головами
району взяв участь в розширеній нараді щодо виконання обласної програми «Сільські стадіони Київщини»
на 2008-2011 роки, що відбулася в
місті Біла Церква.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ
НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ З НАГОДИ
ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

За вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм у захисті
конституційних прав і свобод людини і громадянина
постановляю:
Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
ЗАБЕЛУ Юрія Володимировича
- голову Житомирської обласної державної адміністрації.
Президент України
Віктор ЮЩЕНКО.
23 червня 2009 року.

1 липня в місто Лагойськ Республіки Білорусь відбула команда
комунального підприємства районної ради «Центр повітроплавання та
авіамоделізму» в складі депутатів районної ради С.Скалька та І.Сухенка
та радника голови районної ради
Д.Бондаренка для участі в змаганнях, присвячених 65-й річниці Республіки Білорусь.
2 липня голова постійної комісії
О.Цисаренко провів засідання комісії з питань комунальної власності, розвитку малого та середнього
бізнесу та упорядкування підприємницької діяльності, пов’язаної з
геологічним вивченням надр і видобуванням корисних копалин. На
ньому розглянуто питання щодо
стану справ оформлення державних
актів на право постійного користування земельними ділянками під
об’єктами комунальної власності
районної ради.

ВІТАЄМО!

Юрія Володимировича ЗАБЕЛУ - колишнього голову Макарівської райдержадміністрації, а нині голову Житимирської облдержадміністрації з почесною
державною нагородою і бажаємо щастя,
здоров’я і подальших успіхів у праці на
благо України і її народу.
Київська обласна та районна організації
партії «Наша Україна».

ПЛЮСИ ТА МІНУСИ СОЦІАЛЬНО- КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ РАЙОНУ ЗА 1 КВАРТАЛ РОКУ

( З Д О П О В І Д І З АС Т У П Н И К А Г О Л О В И РА Й Д Е Р Ж А Д М І Н І С Т РА Ц І Ї
П . І . Л Е В К О В С Ь К О Г О Н А С Е С І Ї РА Й О Н Н О Ї РА Д И V С К Л И К А Н Н Я )
56% до посіву, в тому числі сільсько- ТОВ „Агрофірма „Київська”, ТОВ „ПроРАЗОМ З РОСТОМ МАЄМО
господарськими підприємствами 2070 мінь”.
Також відбулося зменшення
СПАД У ВИРОБНИЦТВІ

За І квартал 2009 року промисловими підприємствами району реалізовано
продукції на 26,2 млн. грн., що менше
проти відповідного періоду минулого
року на 1,7 млн. грн. Індекс виробництва промислової продукції за січеньберезень 2009 року до січня-березня
2008-го склав 94%.
Найбільших темпів росту обсягів
досягнуто у філії „Дослідний завод по
виробництву ветпрепаратів наукововиробничого підприємства „Укрзооветпостач”, на підприємстві „Червонослобідський спиртозавод”,
ДП АТ
„Київхліб” „Макарівський хлібозавод”.
Допустили спад виробництва ВАТ
„Плахтянський дослідний завод ветпрепаратів”, ТОВ „Унава-2”, ТОВ „ Фабрика
„Світанок”, яка майже не працювала через відсутність замовлень. Простоював
у І кв. Макарівський цегельний завод.
Серед промислових підприємств району
припинив свою діяльність ВАТ „Потенціал”. На ТОВ „Слобода Ко” спад виробництва становить 34,7 відсотка.

ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ
СКОРОЧУЄТЬСЯ Й ДАЛІ

Станом на 1 квітня підживили озимих на площі 2970 га, що становить

га, що становить 48%. Крім того, підживлено 4,2 тис. га багаторічних трав
(67% до плану).
На 1 квітня завезли 495 тонн діючої
речовини при потребі на весняні роботи
795 тонн, тобто 62,2% до потреби. Господарства практично забезпечили себе
пестицидами. Вже їх завезено 2500 кг,
тобто 83% до потреби. Складніша ситуація з паливом. При потребі на місяць
220 тонн у господарствах у наявності
лише 60 тонн, що менше 30% до потреби.
За 2008 рік у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності відбулися найбільші темпи скорочення поголів’я ВРХ. За перший
квартал 2009 р. реалізовано м’яса всіх
видів ( у живій вазі) 165 тонн, що менше на 83 тонни, в тому числі яловичини -163 тонни.
Валовий надій молока становить
1222 тонни, що набагато менше до відповідного періоду минулого року.
Станом на 1.04.2009 року в сільськогосподарських
підприємствах
району поголів’я ВРХ становить 3867
голів, що на 3469 голів менше до відповідного періоду минулого року, в
тому числі корів маємо 1702. Найбільшу кількість поголів’я ВРХ скоротили

поголів’я свиней, коней, овець відповідно на 160 (60%), 54 (69%), 162
(82%) голів менше до відповідного періоду минулого року.
За розширенням птахофабрик у
районі маємо ріст поголів’я птиці всіх
видів до 722442 голови, що на 155355
більше, ніж у минулому році; курейнесучок маємо 690423, що на 212658
більше, ніж у минулому році. Одержано
71 яйце на курку-несучку.

ВКЛАДЕННЯ В ОСНОВНІ
ГАЛУЗІ

Як і в попередні періоди, головним
джерелом інвестування є власні кошти
підприємств. За попередніми даними,
у структурі капіталовкладень за джерелами формування, власні кошти підприємств становлять 48%, кредити банків
– 22,6%, кошти населення – 18%, інші
джерела фінансування – 11,4%.
Із загального обсягу інвестицій в
основний капітал направлено у розвиток
енергетичної та промислової галузі понад
73 %, в сільське господарство – 2,2%, на
розвиток операцій з нерухомим майном,
оренду та надання послуг – 20,8%, інші
напрямки – 4%.
(Закінчення на 3 стор.)
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ПОДАТКІВЦІ ПРАЦЮЮТЬ НАД ТИМ,
МАРІЯ ПРИМАЧЕНКО ПОСТАЛА У БРОНЗІ
Пам’ятник видатній українській художниці Марії Примаченко урочисто відкрито
у парку скульптур Національної академії
образотворчого мистецтва і архітектури в
Києві. Бронзова постать тендітної босоногої дівчинки у великому вінку-соняшнику,
на гранітному постаменті - дипломна робота випускника аспірантури академії Федора Багінського, повідомив Укрінформ.
Скульптор
роз- плий, людяний.
повів, що ідея пам’яСлід додати, що
тника народилась у Національна
спілка
нього після поїздки в художників
продорідне село художниці вжує проект з увічненБолотню. «Я хотів ака- ня пам’яті видатних
демічними засобами діячів культури, зарозкрити видатну осо- лучаючи до цього дибистість, зобразити пломантів і аспірантів
саме внутрішній стан Академії
мистецтв.
Примаченко, її духо- Уже постали вісім
вне дитяче бачення пам’ятників,
зокресвіту, той правдивий ма байкарю Леоніду
елемент, що іде в ній Глібову в Седневі на
від землі», — зазначив Чернігівщині та художвін. Вдалим рішенням нику Миколі Мурашназвали фахівці те, що ку на Лук’янівському
видатну художницю цвинтарі
у
Києві.
зображено молодою Зараз
дипломандівчинкою. Пам’ятник ти Академії працюсприймається як те- ють над гранітним

Відшуміли
в
школах випускні
бали. 426 одинадцятикласникам
вручені атестати
про
отримання
загальної середньої освіти. Серед
них 3 випускників
стали золотими
медалістами, а 5 –
срібними.
Надовго
запам’ятається
юнакам і дівчатам Макарівщини
щемна мить прощання з рідною
школою, вчителями. Зичили їм щасливої дороги педагоги, батьки, представники районної
та місцевої влади, всі, хто завітав на
урочистості. А випускників переповнювали подвійні почуття: радості –
від того, що перед ними відчинилися

пам’ятником
представникам козацькостаршинського роду
Лизогубів, відкриття
якого заплановане у
вересні в Седневі.
Пам’ятник
Марії Примаченко - не
перша
студентська
робота, встановлена
на території Академії.
Голова
Національної спілки художників
України
Володимир
Чепелик, за його словами, наполягав, щоб
пам’ятник
народній
художниці встановили
саме тут: «Це місце
дуже красиве, ми починаємо створювати
тут парк скульптури, і
вже зараз його відвідують багато туристів».
Академія
мистецтв і надалі надаватиме можливість
реалізуватися молодим скульпторам, які
лише стають на власну
творчу дорогу.

ЩОБ ВИВЕСТИ ЕКОНОМІКУ З ТІНІ

Минулого тижня начальник
ДПІ у районі П.Г.Євтушенко дав
прес-конференцію для журналістів місцевих ЗМІ на тему
«Виведення економіки з тіні –
пріоритетний напрям у роботі
державної податкової служби.
Деякі аспекти покращення адміністрування ПДВ».
– ДПА України займатиме
жорстку позицію стосовно
так званих «податкових ям»,
– особливо наголосив Павло
Григорович. – В тім це аж ніяк
не означає, що раніше податківці поблажливо ставилися
до різного роду шахраїв. Навпаки, саме вони убезпечили від розкрадання мільярди
державних коштів. Лише за
січень-травень із задекларованих до відшкодування сум
ПДВ (19321,0 млн. грн.) попереджено як безпідставно
заявлені 3457,7 млн. грн. За
третиною декларацій, у яких
заявлено до бюджетного відшкодування суми ПДВ, вияв-

лено порушення, попереджено незаконне відшкодування
кожної п’ятої гривні. У поточному році податковою міліцією
у взаємодії з іншими підрозділами податкової служби забезпечено надходження до
бюджету 1 млрд. 277 млн. грн.
Переважну більшість правопорушень пов’язано саме з відшкодуванням податку на додану вартість. За виявленими 997
фактами незаконних заявок
на відшкодування податку на
суму 1,2 млрд. грн. порушено
275 кримінальних справ. Лише
за 5 місяців поточного року податківцями у такий спосіб виявлено понад 200 «податкових
ям», відносно посадових осіб
підприємств - вигодонабувачів, тобто платників податку, що
скористалися послугами мінімізації формування від’ємного
значення ПДВ, порушено 103
кримінальні справи.
ДПА України, зазначив
П.Г.Євтушенко, готова пере-

крити канали мінімізації податкових зобов’язань, зробити
економічно вигідними мінімізацію податкових зобов’язань за
допомогою «податкових ям».
Зараз ДПА України опрацьовує «дорожню карту» боротьби з тіньовою сферою адміністрування ПДВ. Йдеться про
етапне впровадження єдиного
реєстру податкових накладних, проведення комплексної
інвентаризації платників ПДВ
і податкового кредиту. Планується також створити електронну базу підприємств та
започаткувати єдиний інформаційний реєстр заявок на відшкодування ПДВ, які надійшли
з березня минулого року.
Наразі ДПА України розробила кілька відповідних законопроектів. Зважаючи на останні
жорсткі кроки щодо шахраїв з
ПДВ, можна не сумніватися, що
й законодавчі ініціативи не даватимуть продиху злодіям.
Інф. “М.в.“.

МІЛЬЙОН ЗА ТАЛАНТ СТАНЕ БЛАГОДІЙНИМ

24-річна євпаторійка Ксенія Симонова, котра стала переможцем популярного національного телешоу «Україна має талант», виграний призовий
мільйон віддасть дітям. Взяти участь у конкурсі талантів Ксенія вирішила
не стільки через бажання показати країні своє мистецтво блискавично
створювати композиції з піску, скільки через прагнення підтримати хвору
дівчинку Ніку Фесенко, яка давно вже перебуває в комі й на лікування котрої потрібні значні кошти.
Завдяки цьому одразу знайшовся меценат, який взявся допомогти вилікувати Ніку Фесенко. А виграний мільйон Ксенія вирішила витратити на
потреби євпаторійського фонду «Живи, Сонечко!», щоб допомогти багатьом малюкам.

ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО

ВРЯТУВАТИ РІДНУ ПЛАНЕТУ ВІД СМІТТЯ

двері у нове доросле життя, і смутку
– від розставання зі школою, дитинством.
Отриманий атестат ще називають
атестатом зрілості, адже уже, зустрівши світанок нового дня, випускники шкіл роблять вибір своєї
дороги в життя. Хай же доля
буде до них прихильною, а Бог
благословляє на добрі діла. Від
вибору цих юнаків та дівчат залежить якою буде наша Україна, що чекає її завтра.
На світлинах: випускники
Макарівської ЗОШ №2; випускниця Макарівської ЗОШ
№1 срібна медалістка Катерина Клименко разом зі своїми
батьками.

Споживацьке ставлення людства до планети, на якій живемо,
в останні десятиліття набуло загрозливих масштабів, а відтак і
Земля “віддячує” нам катастрофами - землетрусами, повенями,
гігантськими пожежами, нестачею
їжі і води, глобальним потеплінням.
Про це розповідає фільм всесвітньо відомих фотографа Яна АртюсБертрана та кінорежисера Люка
Бессона “НОМЕ” (“Дім”), представлення якого відбулося на пресконференції в УКРІНФОРМі.
За
словами
координатора
екологічних програм благодійного фонду “Україно! Я за тебе”
Олексія Мушака, цей екологопросвітницький фільм знімали з гелікоптера у 50 країнах як попередження про насування незворотних
процесів у природі, які відбулися в
результаті безвідповідальної діяльності людини на Землі. “Він набув
великого резонансу більш як у 80
країнах, і багато людей, в тому числі й впливових, іншими очима подивилися на екологічні проблеми
Землі”, - наголосив О.Мушак.
Член правління компанії “Грінко” Олена Біланчук, зокрема, зо-

середилася на проблемах сміття і
побутових відходів. За її словами,
на сьогодні на теренах України
нагромадилось понад 50 мільйонів кубометрів відходів. Щоб краще зрозуміти цю цифру, підкреслила вона, треба уявити колону
сміттєвозів, яка зайняла б половину відстані від Землі до Місяця.
“Україна має негайно перейти від
утилізації сміття і побутових відходів до їх переробки, як це робиться в багатьох країнах світу,
зокрема, у Швеції, де майже 80
відсотків сміття переробляється”,
- зазначила вона.
Голова правління Міжнародного благодійного фонду “Моя Україна” Юрій Гусєв переконаний, що
цей фільм має подивитися кожен
молодий українець. І не просто подивитися, а й зробити конкретну
справу для порятунку: прибрати з
подвір’я сміття, посадити дерево
чи квітку біля свого будинку. А головне - полюбити свою землю, яку
нам дано у тимчасове користування, підкреслив він.
Зараз
ведуться переговори
про показ фільму “НОМЕ” на телеекрані. Не пропустіть.

БАТЬКІВСТВО В РАДІСТЬ
КАНІКУЛИ, КАНІКУЛИ…

ШКОЛЯРІ
ВІДПОЧИВАЮТЬ
Літні шкільні канікули – це пора масового оздоровлення дітей. Як повідомила начальник відділу у справах сім’ї
та молоді райдержадміністрації Оксана Мельніченко,
планується протягом літа оздоровити 2 тисячі 688 дітей
шкільного віку. Вже оздоровлено 2 тисячі 556 хлопчиків
і дівчаток, що становить 57,3 відсотка від загальної кількості школярів району. Завершили роботу 36 таборів, які
діяли при всіх загальноосвітніх школах району. Тут змістовно відпочили 1429 дітей.
Нині зміцнюють своє здоров’я у санаторії “Нові Санжари“ учні Макарівської №1 та Гавронщинської шкіл. 45
школярів з Бишева, Фасової, Макарова і Мар’янівки відпочивають на березі Чорного моря в Білгород-Дністровську.
Нещодавно повернулися з дитячого оздоровчого закладу
«Факел», що в Керчі, 20 дітей пільгових категорій, які отримали путівки від обласного управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.
В липні ще 45 школярів району отримають можливість
відпочити в Очакові та Кам’янець-Подільську.
Інф. “М.в.“.

Виховувати — не означає говорити дітям добрі слова, наставляти і повчати їх, а передусім — самому жити
по-людськи. Хто хоче виконати свій
обов’язок стосовно дітей, той має
почати з виховання самого себе.
Олександр Острогорський.
Бути батьками, виховувати дитину - найскладніша та найважливіша
робота з усіх, що існують. І цій професії не навчають в жодному з навчальних закладів. Батьки - основа
сім’ї. Батьківство - це суміш радості
і боротьби, і навряд чи знайдеться людина, яка знає відповіді на всі
питання, що пов’язані з вихованням
дитини.
Ідеальних батьків не існує. Не
існує і єдиного правильного способу виховання, переважна більшість
батьків намагаються приймати найкращі рішення щодо своєї дитини.
Обмін інформацією та досвідом з
іншими батьками, вивчення думок
„експертів” щодо різних проблем

виховання та обмірковування власних ситуацій може бути дуже корисним для визначення подальших дій
в процесі виховання дітей. Ми всі
навчаємося вихованню дитини, а
не народжуємося з цими знаннями.
Саме тому ПБО «Надія і житло для
дітей» в Україні в червні у районному
будинку культури для батьків організувало та провело тренінг «Формування навичок відповідального
батьківства». Мета проведення тренінгу - підвищення рівня компетентності батьків у догляді, вихованні та
розвитку дітей. Батькам була надана інформація про розвиток дитини,
прийоми конструктивної взаємодії
зі своїми дітьми, забезпечення дисципліни без покарань, ефективного
спілкування. Учасники тренінгу проаналізували власне життя та ставлення до своїх дітей. Батьки усвідомили себе «відповідальними не за
дитину, але відповідальними перед
дитиною» (Ф.Дальто), навчившись
оцінювати свою поведінку, свої дії з

позиції дитини. Також вони набули
нових знань і практичних навичок,
що допомагають відчути задоволення від батьківства; змінити на краще
стосунки з дітьми та зробити їх щасливішими. Усвідомлене батьківство
- це щасливе дитинство і щасливе
батьківство.
По завершенню тренінга батьки
отримали подарунки для дітей, за
допомогою яких вони зможуть проводити спільне та цікаве дозвілля, а
також матеріали для розвитку дітей.
Організатори тренінгу та батьки
щиро вдячні людям, які надали подарунки для дітей, зокрема СПД «Расюк» та інтернет-проекту Detdom.
info. Приємно, що є ще небайдужі
люди, які допомагають дітям, які цього потребують. Єдиною винагородою
для них є посмішка дитини, яка в цю
мить стала щасливою.
Н.ГАНЕНКО,
психолог ПБО «Надія і житло для
дітей» в Україні.
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ПЛЮСИ ТА МІНУСИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ РАЙОНУ ЗА 1 КВАРТАЛ РОКУ

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
ОБСЯГ ЕКСПОРТУ БІЛЬШЕ 2 МЛН.

За попередніми даними у І кварталі 2009 року загальний обсяг експорту зовнішньої торгівлі складає
2076,7 тис. дол. США. Як і в попередні
роки, район експортує ліс будівельний, деревину для технічних потреб,
дошки обрізні дубові (Державне підприємство „Макарівське лісове господарство”, монтажні комплекти для
оборонного замовлення (ТОВ НВП
„Агротехніка МЛТ”), транспортні послуги (ТОВ „Алта”, ТОВ Ленд транс”,
ПП „Тріада”).
Експортом товарів займалося
5 підприємств. Країнами контрагентами були: Туреччина, Німеччина, Нідерланди, Угорщина, Ізраїль, Польща, Румунія, Литва, Латвія,
Азербайджан, Росія, Фінляндія, Пакистан.
У І кварталі 2009 року ТОВ
„Пульс-А” імпортувало комплектуючі деталі з Німеччини на 8 тис. дол.
США.

БІЛЬШЕ, НІЖ ТОРІК

Будівельними
підприємствами району, які працювали у січніберезні 2009 року, виконано будівельних робіт на 20,3 млн. грн., що
на 74,5% більше, ніж за відповідний
період торік. Із загального обсягу
робіт за видами будівельної діяльності 18,8 млн. грн. становили роботи із зведення будівель та споруд
(92,6% від загального обсягу), 1,5
млн. грн. – з установлення інженерного устаткування будівель та споруд (7,4%).
Порівняно з січнем-лютим у січніберезні 2009 року в районі знизилися
темпи з установлення інженерного
устаткування в будівлях та спорудах
на 110,7 відсотка. Водночас спостерігається пожвавлення темпів виконаних робіт на будівництві будівель
та споруд на 38,3 відсотка.
Обсяг робіт, виконаних будівельними підприємствами району з капітального ремонту склав 1,5 млн. грн.
(7,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт). У порівнянні з
відповідним періодом минулого року
обсяг робіт з капітального ремонту
скоротився на 40,2%.
Важливою сферою економічного
розвитку району залишається робота з газифікації населених пунктів та
будівництва житла. За звітний період збудовано та здано в експлуатацію газопроводів різних тисків 15,6
км, із них ввідних газопроводів 4,8
км, внутрішньобудинкових – 0,3 км,
розподільних – 10,5 км; газифіковано 125 будинків, з них з регуляторами тиску 91 будинок. Здано в експлуатацію розподільчі газопроводи
до с.Кодра-торф - 3,5 км та 7 км до
с.Червоногірка Андріївської сільської
ради.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ
БУДІВНИЦТВО

В районі було збудовано та здано
в експлуатацію 101 будинок загальною площею 14,8 тис. кв. м, що менше від відповідного періоду минулого року на 9%. Все збудоване житло
припадає на індивідуальний сектор.

Є ЗАБОРГОВАНІСЬ ЗА
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Базовими підприємствами житлово-комунальної сфери району
надано послуг з централізованого
водовідведення, водо-, теплопостачання на суму 1767 тис. грн., що на
30 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Проплата за спожиті комунальні послуги становить
86,5%, що на 2,5% більше, ніж за 1
квартал 2008 року. В цілому заборгованість по всіх категоріях споживачів
становить 1288,9 тис. грн.
Бюджетні установи, що фінансуються з місцевих бюджетів, повністю
розрахувалися за спожиті енергоносії. Стовідсотково розрахувалися за
спожиту електроенергію житловокомунальні підприємства.
КП КОР «Макарівтепломережа»
на виробництво теплової енергії використало 443, 223 тис. куб. м при-

родного газу при нормі 375,663 тис.
куб. м, перевитрата склала 67,560
тис. куб. м; електроенергії використало 160,599 тис. кВт/год. при нормі
122,736 тис. кВт/год., перевитрата
склала 37,863 тис. кВт/год., або 24%.
Заборгованість за спожитий природний газ по КП КОР «Макарівтепломережа» складає 587 тис. грн.

ЗНИЗИЛАСЯ КУПІВЕЛЬНА
СПРОМОЖНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ

У районі діють 218 продовольчих
магазинів, 79 непродовольчих, 34
змішаних, 3 ринки (в т. ч. 2 споживчої
кооперації), 98 закладів ресторанного господарства. Роздрібний товарообіг юридичних осіб в діючих цінах
за попередніми даними склав 17,3
млн. грн., що на 19,9% менше, ніж
за відповідний період минулого року.
Роздрібний товарообіг ресторанного
господарства юридичних осіб – 0,77
млн. грн., що на 58% менше проти І
кварталу 2008 року.
Відбулося зменшення обсягів товарообігу.
Фірмові магазини ДП АТ “Київхліб” “Макарівський хлібозавод”, ТОВ
“Фабрика “Світанок”, філії “ПДЗВП”
реалізували товарів на суму 268,9
тис. грн.
Побутові послуги надають 3 профільних підприємства та 189 фізичних осіб, що на 4% більше, ніж
за відповідний період 2008 року.
Юридичним особам надано послуг
на 9,29 млн. грн., що становить
86,1 відсотка відповідного періоду
минулого року. Зниження обсягів
відбулося за рахунок зменшення
транспортних послуг населення та
послуг архітектурного інвентарного
бюро.

МАЛОМУ БІЗНЕСУ –
„ЗЕЛЕНА ВУЛИЦЯ”

На 1.04.2009 року в районі налічується 2480 суб’єктів малого бізнесу,
що на 17 більше, ніж на початок року.
Із загальної кількості суб’єктів 2167
підприємців – фізичних осіб та 313
– юридичних. Кількість малих підприємств на 10 тис. чоловік наявного
населення становить 75. На малих
підприємствах працює 1782 особи.
В трудових відносинах з підприємцями перебуває 743 осіб.
У районі зареєстровано 72 фермерських господарства, які використовують 4264,8 га землі.
Доля податкових надходжень від
суб’єктів малого бізнесу становить
29,0 % від загальних надходжень
зведеного бюджету району.
Діють 8 об’єктів інфраструктури
малого підприємництва, в т.ч. 6 громадських об’єднань, підприємств та
2 кредитні спілки.

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА
ЗАРПЛАТА ЗНИЗИЛАСЯ

На кінець І кварталу заборгованість з виплати заробітної плати у
економічних підприємствах району
відсутня. Єдиним боржником залишається БМУ-21, що є економічно
неактивним підприємством.
Середньомісячна
номінальна
заробітна плата одного штатного
працівника району становить на
1.03.2009 року – 1462,39 грн., що в
порівнянні з минулим роком менше
на 264,86 грн., або на 15,3 відсотка.

ОДИНОКИМ ГРОМАДЯНАМ
НАДАЄТЬСЯ ДОПОМОГА

На 1 січня в територіальному
центрі стоїть на обліку 1078 одиноких непрацездатних громадян
похилого віку, з яких взято на обслуговування 518 чоловік, решта
перебуває у резерві на обслуговування територіальним центром.
42 соціальні працівники надають
їм систематичну допомогу в приготуванні їжі, прибиранні житла, купівлі
продуктів харчування та в багатьох
інших соціально необхідних послугах. Усього за звітний період одиноким непрацездатним громадянам
надано різноманітної допомоги, в т.ч.
автотранспортом на загальну суму
3030 грн.

...ТА ІНШИМ КАТЕГОРІЯМ
НАСЕЛЕННЯ

За рахунок субвенцій з державного бюджету
надана допомога
сім’ям з дітьми – 3194,8 тис. грн.,
державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
– 428,7 тис. грн., державна соціальна допомога малозабезпеченим
сім’ям – 37,4 тис. грн., тимчасова
допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають
можливості утримувати дитину або
місце проживання їх не відоме, – 8,3
тис. грн., державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях – 46,8 тис. грн.,
субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг 123,06 тис. грн.

БЕЗРОБІТНИХ МЕНШЕ

Порівнюючи ринок праці району за І квартал року з аналогічним
періодом 2008, слід відмітити, що
чисельність осіб, які звернулися за
отриманням соціальних послуг до
центру зайнятості, зменшилась.
До центру зайнятості звернулось
177 людей, що на 80 менше, ніж
за відповідний період минулого
року, визнано безробітними 138.
Кількість осіб, які були вивільнені з
підприємств, установ, організацій,
порівняно з 2008 роком, збільшилась.
Службою зайнятості працевлаштовано 74 людей, пройшли професійне навчання - 28, взяли участь у
громадських роботах – 10.
Ускладнює
працевлаштування
безробітних у районі невідповідність
вільних робочих місць та вакантних
посад професійно-кваліфікаційному
складу безробітних та різке зменшення кількості вільних робочих
місць на підприємствах району.

НАДІЙШЛО КОШТІВ
БІЛЬШЕ ЗАПЛАНОВАНОГО

Станом на 1.04.2009 року управління Пенсійного фонду України у районі забезпечило надходження власних коштів у сумі 13210,3 тис. грн.,
що на 109,6 тис. грн. (або на 0,8%)
більше від запланованого та на 249
тис. грн., або на 1,9% більше, ніж за
І квартал 2008 року. Борг з основних
платежів до Пенсійного фонду становить 803,7 тис. грн. Дієвий статус
боргу – 281,9 тис. грн.
З початку року було погашено недоїмки з страхових внесків на суму
169,2 тис. грн.

ФІНАНСИ

До бюджету району надійшло
доходів у сумі 9172,4 тис. грн., що
становить 105,5% виконання до планових завдань та 94% до факту минулого року. Мінус до відповідного періоду минулого року становить 588,1
тис. грн.
За рахунок вкладення вільних залишків коштів на депозит збільшилось надходження сум відсотків за
користування тимчасово вільними
коштами в порівнянні з минулим роком на 202,8 тис. грн.

НАС 40 ТИСЯЧ

Чисельність населення району
станом на 1.03.2009 року становить
40 тисяч, у тому числі міського - 12
тис., сільського – 28 тис.
За звітний період чисельність
наявного населення у районі зменшилась на 212 осіб, у тому числі за
рахунок природного скорочення на
162 особи та міграційного відсотку – 50. За три місяці року в район
прибуло 53 особи, вибуло - 103
особи.
Протягом звітного періоду в районі народилось 118 дітей, померло
280 осіб, зареєстровано 34 шлюби
та 18 розлучень.
Народилось на 20 дітей більше,
ніж за відповідний період 2008 року,
та померло на 24 людини менше, ніж
за цей же час торік.
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ЧОМУ УКРАЇНА НЕ МОЖЕ
РЕАЛІЗУВАТИ
СВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ?
Пригадайте райдужні часи, коли наша держава тількино здобула незалежність. Скільки було тоді розмов і надій
на швидкі зміни. Адже Україна вважалася багатою країною з величезним потенціалом. У спадок від колишнього
Союзу їй дістався найбільший машинобудівний комплекс.
З п’яти тисяч машинобудівних підприємств Союзу 2,5 тисячі знаходилися в Україні. Вона входила в еліту космічних
країн, шестірку верстатобудівних держав, мала розвинуте енергетичне машинобудування, найпотужнішу наукову школу, у тому числі всесвітньо відомі науково-дослідні
інститути, такі як Харківський інститут теоретичної фізики
ім. Ландау, Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного, всесвітньовідомий Інститут електрозварювання ім.
Патона, Авіаційний НТК ім. Антонова, Інститут кібернетики ім. Глушкова і багато інших - три десятки найпотужніших науково-технічних шкіл...
Чому ж Україна так і не перетворилася на країну загального благоденства? Поділитися думками з цього
приводу ми попросили директора департаменту корпоративних фінансів відомої Інвестиційної компанії “Кінто”
Юрія Васильовича ЮРЧЕНКА.
- Дійсно - парадокс. Чому, наприклад, у маленькій
Естонії, країні, що вийшла як і ми з Союзу, і не має такого потенціалу, як Україна, середній рівень життя набагато вищий? Площа України 600 тис. кв. км, Естонії - 45.
Населення України - близько 46 млн. осіб, Естонії - 1,34.
Густота населення, що демонструє освоєння території, в
Україні - 76 осіб на кв. км, в Естонії - лише 29. Тобто, площа України освоєна втричі краще.
Але, як тільки ми переходимо до показника ВВП на
душу населення, картина змінюється на протилежну. В
Україні він становить 3 900 доларів на особу, а в Естонії
- 17 300. Якщо ж брати купівельну спроможність, то тоді
у перерахунку ВВП на душу населення за цією системою
вийде 7 300 доларів на одного жителя України, і 20 300
доларів на жителя Естонії. Втричі більше.
- Із здобуттям незалежності багато хто сподівався на потужний приплив іноземних інвестицій. Чому
саме іноземних?
- Іноземні інвестиції демонструють інвестиційний або
бізнес-клімат у країні. В Україні вони становили 44 мільярди доларів (на початок 2009 року - 46 мільярдів), а у
тій самій Естонії - 18. У перерахунку на душу населення в
Україні виходить 958 доларів на одного жителя, в Естонії
- 14 000 доларів. У 15 разів більше!
- Назвіть основних інвесторів нашої країни.
- Найбільше інвестицій надходить до нас з республіки Кіпр - 8,5 млрд. доларів. На другому місці Німеччина
- 3,6 млрд., Голландія - 3 млрд. З цього можна зробити
елементарний висновок: основні інвестиції - це репатрійовані гроші. Тобто, наші олігархічні групи спочатку їх
виводять за кордон, а потім у вигляді прямих іноземних
інвестицій вкладають у свої ж виробництва.
- Отже для реальних інвесторів Україна мало приваблива?
- Бізнес йде туди, де вкладати вигідно, де менше
ризиків і більше комфортних умов роботи. У рейтингу
країн - членів ООН з ведення бізнесу Україна посідає
145 місце (торік було 144). Якщо взяти інші питання, наприклад, наскільки просто розпочати бізнес - 128 місце;
отримання дозволу на будівництво - 179 місце; за системою оподаткування - 180 місце. Цифри говорять самі
за себе. Хоча країна велика і багата, а як об’єкт інвестування неприваблива. У ній немає ефективного державного управління. Щодо середнього і малого бізнесу, то
держава його просто придушує. Тому ні про які успіхи у
розвитку підприємництва ми навіть говорити поки що не
можемо.
- Але інвестиції все ж таки надходять. Чому немає
зростання виробництва?
- А ви погляньте, куди вкладаються гроші? Близько 30
відсотків - у фінансову діяльність, 29 відсотків - у нерухомість. А в машинобудування, наприклад, - тільки 7. У таку
необхідну сьогодні для країни добувну промисловість
- нафта, газ, камінь, мармур, граніт - лише 2,8 відсотка.
Про сільське господарство й говорити нема чого. Фактично накачується спекулятивний капітал, а у розвиток
країни практично нічого не надходить.
Пригадайте, як проходила в Україні масова ваучерна
приватизація 1994 - 1998 років і до чого вона призвела?
З одного боку, до колосального пограбування народу:
національне багатство, створене за 70 років соціалізму,
продавалося на вулиці по 10 доларів за ваучер. З іншого
боку, в результаті виникли колосальні олігархічні групи,
які дешево все це скупили.
За словами відомого економіста Олександра Пасхавера, Україна - єдина європейська країна, окрім Росії (тому що Росія - все ж країна євроазіатська), в якій
створені найсильніші фінансово-промислові клани.
Цікаво, що у десятці найбільших олігархів Центральної
і Східної Європи українці посідають друге місце після
росіян (з їх нафтою і газом). От вам і відповідь на запитання, для кого цей інвестиційний клімат привабливий?
Для українських олігархів! Вони облаштували цю країну
під себе.
Мабуть, єдиним колосальним невикористаним до кінця ресурсом в Україні є земля. Враховуючи тенденцію до
розвитку світової продовольчої кризи і можливості наших
чорноземів, це та ніша, яку наша країна реально могла б
зайняти. Але у нас немає власності на землю сільськогосподарського призначення...
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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Є ПРОБЛЕМА

НА ТЕРЕЗАХ ФЕМІДИ ПРИБУТОК І ЕКОЛОГІЯ: ЩО ПЕРЕМОЖЕ?
За
дорученням першого
заступника голови райдержадміністрації С. О.Грамушняка 19
червня Макарівський селищний голова Г.П.Здольник провів
сходку з метою проінформувати про результати перевірки
тимчасовою комісією з вивчення діяльності ТОВ „Макарівська
птахофабрика” громадян, які
проживають по вул. Першотравневій та Заводській і зверталися
із зверненням до голови райдержадміністрації В.М.Горбика
з проханням провести перевірку
щодо правомірності завозу птиці
на птахофабрику (відразу треба
сказати, що керівництво підприємства не відгукнулося на запрошення, а саме з ним хотіли поспілкуватися люди).
Тривалий час макарівці домагаються вирішення питання про
винесення птахофабрики, яка
знаходиться у межах населеного пункту, подалі від житлового
масиву. Бо її виробничі відходи
забруднюють навколишнє середовище. Конкретно кажучи,
„аромати” звідти доносяться такі,
що нестерпно їх витримувати.
Ще у 2005 році товариство
з обмеженою відповідальністю
придбало відгодівельний комплекс у колишнього діючого сільгосппідприємства
„Комуніст”.
Було укладено договір оренди
земельної ділянки загальною
площею 13, 8969 га з терміном
на 49 років. Виконком Макарівської селищної ради 29 березня 2005 р. приймає рішення
№№50 і 51, якими надає дозвіл
на спорудження офісу, пропускних пунктів, вагової, дизельного блоку, пташників, складських
приміщень, огорожі. „Дане рішення, зазначено при цьому,
без оформлення будівельного
паспорта не дає права на спорудження об’єктів”
На перший погляд, ніщо не віщувало біди. Мешканці Макарова
отримають робочі місця, а до місцевого бюджету потечуть відрахування. А вона вже тоді чатувала
і продемонструвала своє „жало”,
коли птахофабрика почала нарощувати виробничі потужності.
Сьогодні прокуратура Макарівського району констатує: „З початку будівництва нових та реконструкції старих приміщень у 2005
році, говориться у пояснювальному листі від 21 травня 2009 р.
заступнику завідуючого відділом
по роботі з органами місцевого
самоврядування
Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини Г.А.Дрозду,
допущені порушення вимог ст. ст.
5,18 Закону України „Про основи

містобудування”, ст. 29 Закону
України „Про планування та забудову території”, ст. ст. 7, 15 Закону
України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, ст. ст. 3, 26, 27,
29 Закону України „Про охорону
навколишнього середовища”, а
також норми „Державних санітарних правил планування забудови
населених пунктів”,
якими передбачена
санітарно-захисна
зона розміром 1200
метрів між птахофабриками потужністю більше 400
тисяч курей-несучок
та житловими забудовами. Як бачимо,
підстав чимало для
порушення питання
про припинення роботи Макарівської
птахофабрики. Саме
цього домагаються
люди, котрі проживають поруч або неподалік підприємства. Пишуть вони
не тільки в органи
влади, але й впливовим політикам, народним депутатам. Скажімо, за допомогою вони
вже зверталися до П.М.Симоненка, В.І.Ландика, В.Ф.Януковича,
в апарат Верховної Ради України і т.д. Кожен такий лист не залишився поза увагою. Наводить
на роздуми відповідь головного
державного санітарного лікаря
Київської області Г.М.Гринчук за
№ 2720 від 16 червня 2009 р. на
звернення громадян нашого селища щодо правомірності діяльності Макарівської птахофабрики,
в якій чорним по білому написано: „Враховуючи, що на момент
обстеження, адміністрацією підприємства всупереч вимогам постанови головного державного
санітарного лікаря Київської області від 14 червня 2005 р. №35
проведено реконструкцію тваринницького комплексу під птахофабрику без розроблення та
погодження проектної документації у встановленому законодавством порядку, а також розпочато функціонування об’єкта
з невитриманою нормативною
санітарно-захисною зоною розміром 1200 м від межі території,
на якій розташовані будівлі та
споруди для утримання птахів,
до житлової забудови, як це передбачено, головним державним
санітарним лікарем Київської області була винесена постанова
про тимчасову заборону експлуатації птахофабрики ТОВ „Макарівська птахофаборика” в смт

Макарів, вул. Першотравнева, 68
з 1 вересня 2008 року та накладено штраф на директора підприємства.” І кількома абзацами нижче
читаємо: „Київський окружний
адміністративний суд (який розглянув позов ТОВ „Макарівська
птахофабрика”) ухвалив зупинити дію постанови головного державного санітарного лікаря Київської області від 17
травня 2008 р. № 9
„Про застосування
адміністративнозапобіжних заходів
за порушення санітарного законодавства” до набрання законної сили
рішення у даній
справі (Ухвала від
13 листопада 2008
р.
№2-а-56-08)”.
Тобто,
прийняття
Ухвали Київським
адміністративним
судом на попередньому
слуханні
справи практично
відміняє дію постанови головного
державного санітарного лікаря Київської області.
Прокурор Макарівського району Р.Бондаренко подав адміністративний позов до Київського
окружного
адміністративного
суду в інтересах держави в особі Макарівської селищної ради,
Державного управління екології
та природних ресурсів у Київській області та Інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю у Київській області про
припинення діяльності ТОВ „Макарівська птахофабрика”.
А тим часом ТОВ „Макарівська птахофабрика” працює на
повну потужність. Нещодавно знову було завезено партію птиці взамін забитої, що й
стало приводом для звернення громадян у черговий раз до
голови
райдержадміністрації
В.М.Горбика.
Була створена
тимчасова комісія з вивчення
діяльності даного підприємства
й результати перевірки заслухано на засіданні. В.о директора
М.М.Гапієнко повідомив членів
комісії, що збільшення поголів’я
птиці не планується. Дана партія
завезена взамін вибракованої.
Дозвіл виданий Головним управлінням ветеринарної медицини в
Київській області. За станом на
12 червня 2009 р. на підприємстві утримується 447 тис. курейнесучок. Найближчим часом від
птиці будуть звільнені пташники
№№ 4 та 11 і нове поголів’я завозити не планується. Отже, її

поголів’я зменшиться на 95 тисяч. Керівництво птахофабрики
працює над покращенням екологічного середовища та над
вирішенням соціальних питань,
які були порушені громадою та
владою селища й району (з протоколу засідання тимчасової комісії з вивчення діяльності ТОВ
„Макарівська птахофабрика” від
12 червня 2009 року).
Рівно рік тому М.М.Гапієнко,
виступаючи на сходці, чистосердечно визнавав (з матеріалу „Небажане сусідство”, г-та „Макарівські вісті” №23 від 13.06.2008
р.): „Підприємство ще до цього
часу не встановило сучасного
обладнання з очистки повітря.
Загиблу птицю спалюємо тут же
на його території і запахи розносяться вітром довкіл. Проте я
(тобто Гапієнко) проти закриття
птахофабрики. Адже тоді без роботи залишаться сотні робітників. Робимо великі відрахування
до місцевого бюджету”. Тоді ж і
запевнив, що загиблу птицю вивозитимуть на спеціалізоване
підприємство у Сквиру, дорогу,
розбиту великовантажними машинами, відремонтують, а „найголовніше питання як для вас,
так і для нас, наголосив він, це
встановлення сучасного обладнання з очистки повітря”.

***
23 червня ц.р. виконком
Макарівської селищної ради в
черговий раз виніс на розгляд
питання про забруднення навколишнього середовища у
результаті діяльності ТОВ “Макарівська птахофабрика”, до обговорення якого були запрошені
й представники громади. Люди,
слід сказати, настроєні досить
рішуче і вимагають припинення
її роботи. Їх вимогу одностайно
підтримали члени виконкому.
Заступник голови райдержадміністрації П.І Левковський та заступник голови районної ради Г.І.
Невмержицький, які взяли участь
у засіданні, висловили свою підтримку в цьому, а також зазначили, що позиція районних органів
влади однозначна: птахофабриці
не місце у населеному пункті.
Керуючись Законом України
„Про місцеве самоврядування в
Україні” ст. 33, виконавчий комітет Макарівської селищної ради
прийняв рішення, а саме: припинити експлуатацію птахофабрики
ТОВ „Макарівська птахофабрика” з 1.10.2009 р. Сесія Макарівської селищної ради скасовує рішення виконавчого комітету від
29. 03.2005 р. за №№ 50 та 51.
Інф. “М.в.“.

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про розгляд депутатського запиту депутатів
Макарівської районної ради щодо роботи
TOB «Макарівська птахофабрика»
Відповідно до депутатського запиту депутатів Макарівської районної ради щодо незаконного здійснення господарської діяльності TOB
«Макарівська птахофабрика», рекомендацій постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку
та в зв’язку з тим, що 9.02.09 р. прокуратура району звернулася до
Київського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом в інтересах держави в особі Макарівської селищної ради, Державного управлінні екології та природних ресурсів у Київській області,
Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській
області до TOB «Макарівська птахофабрика» про припинення екологічно небезпечної діяльності товариства районна рада
вирішила:
1. Звернутися з клопотанням до Київського окружного адміністративного суду щодо першочерговості розгляду даної справи, так як діяльність TOB «Макарівська птахофабрика» викликає соціальну напругу серед мешканців смт Макарів.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації та всім контролюючим органам району не надавати дозволів, погоджень щодо діяльності TOB «Макарівська птахофабрика» до прийняття рішення суду.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку.
Голова ради М.Д.ВАРАНИЦЬКИЙ.
смт Макарів,
26 червня 2009 року

СЛОВО ДЕПУТАТУ

П Е Р Е П Е Т І Ї Ц І Л О ГО Д Н Я
Жартома кажуть:”Війна війною, а обід
за розкладом”. Але в надзвичайних обставинах буває й не до обіду, як це було
у неділю 28 червня для мешканців Калинівки. Напередодні, як грім серед ясного
неба, ото правду кажуть люди, полив дощ
(про що ніщо не оповіщало, бо яскраво
світило сонце), здійнявся шквальний вітер, який за лічені секунди розкидав по
шляху, як пір’їни, зірване гілля з дерев,
деякі розломив навпіл, деякі витягнув з
корінням, зірвав на будинках покрівлю
(мабуть, стихія пронеслась не лише над
нашим селом, а й іншими в районі). Калинівка залишилася без електроенергії
через обриви на електролініях. Минула
ніч. Зранку на сполох першими забили
тривогу приватні підприємці сфери торгівлі, адже через відсутність світла холодильники не працювали, що загрожувало
продуктам, які зберігалися для реалізації.
Безперервні намагання додзвонитися
у Макарівський районний підрозділ ЗАТ
“А.Е.С. “Київобленерго“, аби дізнатися,
коли буде відновлено електролінію, виявилися марними. Телефон безперервно

був зайнятий. О пів на дев’яту я разом з
одним із мешканців Калинівки поїхав у
РП. Охоронник, котрий зустрів нас за зачиненими воротами, сказав, що „сьогодні вихідний, відвідувачів на територію не
пускаємо”. Але ж ситуація неординарна. І
тільки після того, як я показав посвідчення
депутата районної ради, нам розповіли,
що в районі без світла залишився не один
населений пункт. Проте пообіцяли, що подачу електроенергії у Калинівку буде скоро відновлено. Не дочекавшись до вечора
якихось вжиття заходів, і знову ж таки не
додзвонившись черговому РП, змушений
був за допомогою звернутися до голови
районної ради. І тільки після його втручання приїхала бригада й ліквідувала порив
на лінії.
Анатолій ТКАЛЕНКО,
депутат районної ради.

ПІСЛЯМОВА: з цим запитанням редакція звернулася до начальника Макарівського районного підрозділу ЗАТ „А.Е.С.
Київобленерго” О.Г.Гулюка.

- У вихідні дні стороннім особам на територію районного підрозділу вхід дійсно
заборонено, - пояснив Олександр Григорович. - Всі заяви і повідомлення диспетчер приймає по телефону. Внаслідок
природного стихійного явища у ці вихідні дні сталося значне пошкодження ліній
електропередач у районі, тож відбулося
аварійне відключення 25 повітряних ліній
10 тис. вольт (це 470 кілометрів проводів),
які живлять 390 трансформаторних підстанцій у населених пунктах, від яких подається електроенергія до підприємств
та житлових будинків району. З 27 по 29
червня ми працювали в аварійному режимі. Щодня чотири бригади у кількості
22 чоловік виїжджали на місця ушкоджень
і працювали. Я дуже вдячний своїм людям, що, незважаючи на вихідні, до того
ж святкові дні, усі вийшли на роботу. Було
задіяно сім одиниць спецтехніки. У першу
чергу, згідно встановлених норм, ліквідовували аварію на тих лініях, які знаходилися під напругою, бо могли загинути люди
у випадку, якщо хтось опиниться у небезпечній зоні. Потім працювали на більш

складних ділянках, які були знеструмлені. І в останню чергу проводився ремонт
електроліній до підприємств та житлових
будинків, організовуючи роботу бригад
ефективно, з найменшими затратами
часу на переїзди. Станом на 29 червня до
14 години районним підрозділом були відновлені всі повітряні лінії 10 тис. вольт. Той
об’єм роботи, що мали провести, ліквідовуючи наслідки стихії, неможливо виконати надзвичайно швидко навіть при більшій
кількості робітників, які, до того ж, повинні
мати допуск до їх проведення, тобто люди
навчені. Саме у Яготинському районі на ці
вихідні загинуло двоє чоловіків, які самовільно взялися відновлювати електропостачання.
Хочу звернути увагу жителів району
на небезпеку ураження струмом внаслідок обривів проводів. Ні в якому разі не
можна торкатися та наближатися до них і
намагатися самим щось зробити. Звертаю увагу й батьків: контролюйте за своїми дітьми, які із цікавості можуть наразитися на небезпеку, торкаючись обірваних
проводів.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 27 3 липня 2009 р.

ТАЛАНТИ ТВОЇ, МАКАРІВЩИНО

ДЛЯ ТИХ, ХТО ЧУЄ МУЗИКУ ДУШІ

Є в нас на Макарівщині
одна перлина, про яку чомусь, на жаль, більше знають
в області, - це аматорський
вокально-хоровий колектив „Свят-Коло”, якому
вже більше 15 років. Два
роки тому колективу присвоїли звання народного.
За час свого існування він
виступив не тільки у більшості міст України, а й за
її межами. „Свят-Коло” є
лауреатом багатьох міжнародних конкурсів. Нещодавно він став лауреатом п’ятого обласного
огляду-конкурсу
камерної вокальної музики ім.
І.С.Козловського. Його незмінний художній керівник
та організатор – композитор, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премії
„Київ” (ім. А.Веделя), лауреат премії ім. М.В.Лисенка –
Віктор Степурко.
Не дивлячись на те, що
статус ансамблю – любительський, в основному в
хорі беруть участь професійні музиканти. Його унікальність - в репертуарі, адже
виконує він класичну та духовну музику, окрім того, тенорові партії в ньому ведуть
жінки (А.Є.Котигорошко та
Н.М.Степурко).
Звичайно,
окрім класичних творів, колектив виконує музику, написану його художнім керівником.
На мою думку, творчість
такого колективу важко непомітити. І от нещодавно ансамблю випала честь захищати Макарівщину на третьому
всеукраїнському
фестивалі
„Дні музики композиторів
Криму-2009”, який проходив
у двох приморських містах –
Керчі та Севастополі. Захід
присвячено 75-річчю від дня
народження видатного симферопольського композитора
і симфоніста Алемдара Караманова. Символом фестивалю була гілочка мімози – соромливої, ніжної кримської
красуні, що відкривається для
тих, хто справді розуміє мову
душі, якою з незапам’ятних
часів була музика.

Наш колектив запросили
сюди музичний директор фестивалю, помічник голови Київської організації Національної

спілки композиторів України з
творчо-організаційної діяльності, лауреат республіканської премії ім.Л.Ревуцького,
композитор Андрій Матвєєв
та голова Київської організації Національної спілки композиторів України, заслужений
діяч мистецтв Ігор Щербаков.
Захід проходив під патронатом Керченського міського
голови Олега Осадчого, за
підтримки управління культури міста та сприяння Національної спілки композиторів
України. Ця поїздка відбулась
завдяки Київській обласній
держадміністрації,
райдержадміністрації та районному
будинку культури. Звичайно,
не обійшлось без деяких неприємностей, але вони компенсувалися
гостинністю,
якою зустріла наших земляків
кримська земля.
Фестиваль стартував у
міському культурному центрі
ім.Ю.Богатікова. І символічно, що урочистим концертом духовної православної
музики відкрили фестиваль
саме наші земляки. Народний
любительський колектив за
годину виконав 21 твір видатних представників української
школи, починаючи від Дмитра
Бортнянського, Максима Березовського і Артемія Веделя,
закінчуючи Миколою Лисенком, Миколою Леонтовичем і

:::: СПОРТ ::: СПОРТ ::: СПОРТ :::

КУБОК У КОДРЯНЦІВ
28 – 29 червня районна федерація футболу спільно з відділом по фізичній культурі та спорту райдержадміністрації проводили кубковий турнір з футболу, присвячений Дню молоді та
Дню Конституції.
Попередньо, на засіданні районної федерації були визначені
місця проведення зональних зустрічей (Калинівка, Гавронщина) та командні групи, які будуть змагатися у відповідних зонах.
Переможці групових перегонів зустрілися 29 червня на стадіоні в Макарові. Не обійшлося і без сюрпризів. Такі команди, як
«Штурм», «Абрис-Альфа», «МКС» (Андріївка), «ДЮСШ» не змогли дійти до фінальної частини. Інколи футбольна лотерея (пробиття післяматчевих пенальті) була на боці їх суперників. Хотілося б відзначити хорошу гру команд «Здвиж» (Маковище), «Аякс»
(Копилів), «Стимул» (Плахтянка). Після закінчення основних
групових ігор до фіналу дійшли команди «Колос» (Мотижин) та
«Партизан» (Кодра), які перемогли своїх суперників «Здвиж» та
«Абрис-Альфу» за результатами влучних пробивань з одинадцятиметрової відмітки в серії післяматчевих пенальті.
Протягом першого тайму було помітно, що спортивне щастя не на боці «Колоса». Безліч нереалізованих голевих моментів
біля воріт «Партизана» позначились на грі команди в другому
таймі. Спочатку гравець «Партизана» Роман Аугліс відкрив рахунок. А ще через 15 хвилин за гру гравця «Колоса» рукою в своїй
штрафній площадці було призначено пенальті. Пенальті влучно
пробиває Олександр Козирь і рахунок стає 2:0 на користь «Партизана». Лише на 85-ій хвилині Павло Литвин обвідним ударом
зумів зменшити рахунок. Проте ігрового часу залишилося надто мало. «Партизан» зумів відстояти шалений штурм «Колоса»,
зберегти переможний рахунок і здобути кубок. Цим перехідним
трофеєм володіли у 2007 році «Діброва», у 2008 – «Штурм».
На всіх і групових змаганнях, і на фіналі біли присутні палкі любителі футболу – голова райдержадміністрації В.М.Горбик
та заступники голови райдержадміністрації П.І.Левковський і
О.М.Гуменюк.
Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова районної федерації футболу.

Михайлом Вериківським. Розчулені, вдячні слухачі підходили після концерту привітати їх,
брали автографи, адже вони,
безперечно, співають душею.
Та й самі учасники ансамблю
відчули, що це був один з найкращих їхніх концертів. „Ми
здійснили героїчний вчинок,
довівши в першу чергу самим
собі, що є професійними музикантами, які можуть на професійному рівні представити
творчість” – зробив висновок
художній керівник ансамблю
Віктор Степурко. Він також
подарував
організаторам
фестивалю диски з циклом
музичних творів композитора, поета-пісняра, учасника
ансамблю Володимира Хоменка, який створив пісні на
вірші юних учасників літстудії
„Сузір’я”, що діє при ЦТДЮ
ім.Д.Туптала. За високе професійне виконання творів
композиторів-класиків та творів вітчизняних сучасних композиторів вокально-хоровий
ансамбль „Свят-Коло” нагороджено дипломом І ступеня лауреата Всеукраїнського
фестивалю.
Окрім цікавих за тематичною побудовою концертів, на
яких поціновувачі могли насолодитися грою відомих виконавців класичної, а також
авторської сучасної музики, фестиваль вмістив також
прес-конференцію,
круглі
столи, форуми для творчої інтелігенції, міжнародні
науково-практичні конференції, присвячені
музичному
мистецтву України та авторській сучасній музиці. Із гостей, які відвідали дні музики,
можна відмітити голову Київської організації Національної
спілки композиторів України
Ігоря Щербакова, який виконав „Концерт для фортепіано і струнного оркестру”, а
також музичного директора
фестивалю Андрія Матвєєва, який виконав „Камерну
симфонію-епітафію „Пам’яті
жертв Аджимушкаю” та „Шість
варіацій на сімнадцятьть миттєвостей Сергія Прокоф’єва”
для двох фортепіано. Авторський концерт композитора,

лауреата республіканського
конкурсу професійних композиторів „Пам’яті Алемдара
Караманова”, міжнародного
конкурсу композиторів „Match
Composetion Prize” (Лондон,
Англія) Назіма Амєдова.
Не дивлячись на холодну
погоду, Керч зігрівала гостинністю і спонукала до прогулянок
своїми вулицями.
А якщо взяти до уваги, що
тут з нагоди фестивалю зібралися творчі люди майже
з усієї України, то зрозуміло,
що у всіх була можливість
познайомитися, поділитися
досвідом,
поспілкуватися.
Святколівці відвідали культурні місця Криму: пам’ятник,
присвячений
визволенню
Керчі, акрополь, гору Мітрідат, звичайно спустились до
моря, кинувши монетки, щоб
знову повернутись. Відвідали
в Керчі собор Іоанна Хрестителя 10 століття, в якому недільні і святкові богослужіння
проводять юні учасники хорової капели „Родник”, що є
концертним колективом хорового відділення хлопчиків
ліцею мистецтв, на території
якого і жили святколівці. Їхній
керівник, заслужений вчитель
України Ольга Нєфьодова запросила наш ансамбль познайомитися ближче. Хорова капела „Родник” є переможцем
багатьох
республіканських
і міжнародних фестивалів,
конкурсів, член міжнародної
ліги хорів „Puero cantores”,
представник України на хорових конгресах у різних країнах Європи. В ході спілкування виник спонтанний концерт,
в якому взяли участь обидва
колективи. Новим знайомим
дуже сподобався кант Данила
Туптала, написаний Віктором
Степурком, і для них стало
відкриттям, що Макарівщина
є батьківщиною святителя.
На згадку учасники „СвятКола” подарували хоровій
капелі ноти всіх творів, які
вони виконали на концерті,
а їх запросили до подальшої
творчої співпраці у наступному році.
Галина ГЕРАСИМЕНКО.

5
У НІЧ НА КУПАЛА
КОХАННЯ ШУКАЛА
7 ЛИПНЯ - ІВАНА КУПАЛА

Іванів день має старовинну традицію
святкування практично по всій Європі. Язичницькі предки вірили, що цього дня сонце
втрачає життєву силу і владу над природою.
Тому все живе, передчуваючи своє близьке згасання, поспішає жити активним, повноцінним життям. Купальська ніч - одна з
найкоротших. Спати цієї ночі не рекомендується, оскільки оживає і стає особливо
активною всяка нечисть.
За старих часів у Купальську ніч розводили
вогнища для очищення, навколо яких танцювали та стрибали через них. Існувало повір’я,
хто вдаліше і вище стрибне, той буде щасливіший. У деяких місцях крізь Купальський вогонь
гнали худобу, щоб
захистити її від
пошесті. У Купальських
вогнищах
матері спалювали
сорочки хворих дітей, щоб разом з
білизною згоріли
й хвороби.
Квіти й трави,
зібрані на Івана
Купала, висушували та зберігали, вважаючи їх
дуже цілющими.
Щоб уберегтися
від блискавки, під
час грози кидали їх у піч, а ще використовували для приворотів.
Вважалося, що з квіткою папороті, яка
розкривається на нетривалий час опівночі,
можна знайти скарб.
Уночі напередодні свята дівчата плели
вінки з брата-і-сестри, лопуха, чебреця борового та дивини ведмежої й опускали їх у
річку, поставивши на них запалені свічки.
Якщо вінок тонув одразу, це означало, що
суджений розлюбив. Та, чий вінок пропливе
довше, ніж у інших, буде щасливіша. Довше
горить свічка - довше проживеш.
Вірили, що в Купальську ніч відьми ставали ще небезпечніші. Тому, щоб захистити
оселю, слід було класти на порозі та на підвіконня кропиву. А якщо зірвати квітку братаі-сестри та розкласти по кутках у хаті, злодій
до неї не наблизиться.
Було й таке ворожіння: опівночі потрібно
було, не дивлячись, набрати квітів і покласти їх під подушку, а вранці перелічити. Якщо
набиралося дванадцять різних трав, цього
року вийдеш заміж.
Згідно з народною прикметою, сильна
роса – до гарного врожаю огірків, ніч зоряна
– вродять гриби.
Івана Купала - свято з яскраво вираженим еротичним змістом, під час якого дозволялося багато чого. Наприклад, зустріти
оголену дівчину з вінком на голові вважалося справою цілком звичайною.

УВАГА!
Запрошуємо уболівальників на районний
стадіон смт Макарів, де у суботу, 4 липня,
о 18-й годині відбудеться матч чемпіонату
області з футболу між командами “Макарів“
та “Укрмеблі плюс“ (Біла Церква).

ДРУГЕ МІСЦЕ НА
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

Нещодавно в Євпаторії завершився 18 чемпіонат України

У фінал вийшли дві команди
нашої області. Більшість грав-

з волейболу сидячи. В ньому
брали участь 8 команд, серед
яких 3 представляли Київщину.

ців однієї з них – макарівчани, уже досвідчені спортсмени
Сергій Мироненко, Роман і Ан-

дрій Прищепи та Володимир
Зайцев. Команда не набагато
поступилася переможцям чемпіонату й посіла друге місце.
Це вагома перемога волейболістів з порушеннями опорнорухового апарату. Торік хлопці
були лише п’ятими. Третє місце
вперше в історії цього чемпіонату дісталося жіночій збірній з
Дніпропетровська.
Вперше в змаганні брала
участь ще одна команда з Київщини, якій хоч і не вдалося
піднятися на п’єдестал пошани, проте спортсмени змогли
заявити про себе як про перспективну команду. До її складу входили макарівчани Павло
Тарасенко, Олександр Сидоренко, Сергій Стукало, Володимир Мельниченко, Олександр Каурайнен та Михайло
Поливач.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
неділя, 5 липня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Попелюшка”.
7.30 На гостину до I.Поповича.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т.Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.30 Український тиждень моди
в Одесi.
13.50 “Околиця”.
14.20 Аудiєнцiя. М.Боярський.
14.50 Благовiсник.
15.20,3.20 Олiмпiйський лiтопис
незалежної України.
“Лiллехаммер-94”.
16.25 Концерт ансамблю iм.
П.Вiрського.

18.25 Дiловий свiт. Тиждень.
19.15 Бал Балiв.
21.00 Новини.
21.30 Український тиждень моди
в Одесi.
21.55 Д/ф “Сон Алiни Костомарової” iз циклу “Гра долi”.
22.25 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Т/с “Велика мандрiвка”.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Д/ф “Сон Алiни Костомарової” iз циклу “Гра долi”.
1.50 Х/ф “Сама”.
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.25 “Околиця”.
4.50 Аудiєнцiя.
5.20 Благовiсник.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2

6.00 “Суперкнига”.
6.55 Фiльм-казка “Кiт у
чоботях”.
9.05 “Лото-Забава”.

* * *

понеділок, 6 липня
УТ-1

Профiлактика.
15.45 Погода.
15.50 Український тиждень моди
в Одесi.
16.10 Iндиго.
16.40 Крок до зiрок.
17.15 Вiкно до Америки.
17.40 Д/ф “Легенди не вмирають. Трембiта”.
18.15 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
20.00 “Попередження”.
20.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.30 Дiловий свiт.
22.15 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Д/ф “Паломник”.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Фестиваль мистецтв України. Запорiзька область.
3.30 Ситуацiя.

3.35 Служба розшуку дiтей.
3.40 Точка зору.
4.10 Телевистава “Ой, не ходи,
Грицю”.
5.30 Стильна штучка.
5.50 Ситуацiя.

УТ-2

6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00 “ТСН”.
7.05 М/ф “Усi собаки потрапляють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Мереживо”.
10.25 Т/с “Дар божий”.
11.55 “Шiсть кадрiв”.
12.05 Т/с “Школа виживання”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Комедiя “Служниця трьох
панiв”.
17.00 “ТСН”.
17.20 Мелодрама “Випадковий
попутник”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Розлучниця”.
21.15 Х/ф “Термiнатор 2:

вівторок, 7 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.25 “Попередження”.
10.15 Автоакадемiя.
11.00,5.30 Життя триває...
11.20 Т/ф “Червона кулька”.
12.05,14.50,18.15,3.05,5.50
Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
13.40 Здоров`я.
14.40 Служба розшуку дiтей.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Обличчя Європи”.
16.10 Iндиго.
16.40 На русалчин Великдень.
17.05 Золота десятка М.Поплавського.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00,3.20 Точка зору.
19.35,21.30 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.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.45 Д/ф “Дюгонi i ламантини”.
2.45 Громадська варта.
3.10 Служба розшуку дiтей.
3.55 Балет “Пер Гюнт”.

УТ-2

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/ф “Усi собаки потрапляють до раю”.
7.45,17.20 “Шiсть кадрiв”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Розлучниця”.
10.20,18.15 Т/с “Любов - не те,
що здається”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Школа виживання”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
19.25 “Погода”.

середа, 8 липня
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 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.25 Д/ф “Божичi”.
12.05 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Фольк-music.
14.00 Вихiднi по-українськи.
14.20 Експерти дозвiлля.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Обличчя Європи”.
16.10 Iндиго.
16.40 Вiдеофiльм “Свято
танцю”.
17.05 Золота десятка
М.Поплавського.
18.15 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
20.00 Д/ф “С. Бандера. Цiна
волi”.
21.00 Новини.
21.30 Дiловий свiт.
22.05 Вiдкрита зона.

22.35 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.45 Д/ф “Городнiй воїн-їжак”.
2.45 Д/ф “Божичi”.
3.15 Ситуацiя.
3.20 Служба розшуку дiтей.
3.25 Точка зору.
4.00 Т/ф “Вiкно навпроти”.
5.30 Життя триває...
5.50 Ситуацiя.

УТ-2

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00 “ТСН”.
7.05 М/ф “Усi собаки потрапляють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Розлучниця”.
10.20 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Школа виживання”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.

10.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
10.35 М/ф “Улюблений прибулець”.
11.00 “Караоке на майданi”.
11.55 “Смiшнiше за кроликiв”.
13.25 Х/ф “Крок назустрiч”.
15.25 “Криве дзеркало”.
17.25 Х/ф “Служниця трьох
панiв”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Х/ф “Випадковий попутник”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Х/ф “Смертельний
лабiринт”.
1.15 Х/ф “Токiйськi нападники”.
2.55 Х/ф “Смертельний
лабiринт”.
4.20 Х/ф “Волга-Волга”.

ІНТЕР

4.20 Х/ф “Я поряд з тобою”.
7.20 “Найрозумнiший”.
9.00 “Квадратний метр”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Вiн, вона i дiти”.
12.00 Х/ф “Це я”.
14.00 Фестиваль гумору в Ялтi.
15.20 Х/ф “Абонент тимчасово
недоступний”.

20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Дiвчинка”.
23.50 Х/ф “Детектив Варшавскi”.
1.35 “Подробицi тижня”.
2.20 Х/ф “Я поряд з тобою”.
5.20 М/с “Супермен”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.15 Факти.
6.40 Т/с “Альф”.
7.05 Х/ф “Володар калюж”.
9.10 Квартирне питання.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 Козирне життя.
11.40 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Прожекторперiсхiлтон.
13.50 Наша Russia.
14.10 Велика рiзниця.
15.45 Анекдоти по-українськи.
16.05 Українцi Афiгеннi.
16.45 Х/ф “Поза досяжнiстю”.
18.45 Факти тижня.
19.25 Спорт.
19.30 Х/ф “В iм`я правосуддя”.
21.25 Х/ф “Пiсля заходу”.
23.25 Х/ф “Червоний дракон”.
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2.10 “Грошовий дощ”.
3.40 Х/ф “Лев”.

СТБ

5.30 “Сучасна медицина. Чудеса
i сенсацiї”.
6.20 М/ф.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
11.05 Мюзiкл “Снiгова королева”.
13.15 “У пошуках iстини.
Сонька-золота Ручка:
смерть чирвової королеви”.
14.10 “Слiдство вели. Мисливцi
за дiамантами”.
15.15 Д/ф “Король бензоколонки”.
16.00 “Правила життя. Секс i
дiти”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Презумпцiя провини”.
22.15 Х/ф “Головне - встигнути”.
0.10 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.10 Х/ф “Материнська любов”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.15 Х/ф “Наполеон Динамiт”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
10.45 Клiпси.
11.10 Х/ф “Гарфiлд”.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.50 Iнтуїцiя.
17.50 Т/с “Моя прекрасна
няня”.
18.15 Х/ф “Навiть не думай”.
20.10 Х/ф “Курча”.
22.35 “Файна Юкрайна”.
23.05 Камедi-клаб Росiя.
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Холостяцька вечiрка”.
2.15 Т/с “Солдати 14”.
2.55 Студiя Зона ночi. Культура.
3.00 Українська художня школа.
3.30 Школа спектралiзму.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Кольоровi асоцiацiї М.
Банник.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
Судний день”.
0.25 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
1.25 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
2.10 Т/с “Циганське серце”.
2.55 “Мiй Шевченко”.
4.55 “Смiшнiше за кроликiв”.
5.25 Т/с “Школа виживання”.

2.10 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
2.50 “Картата потата”.
3.20 “Знак якостi”.
4.00 Ключовий момент.
5.30 “Уроки тiточки Сови”.

IСTV

1.15 “Грошовий дощ”.
2.45 Факти.
3.25 Свобода слова.

СТБ

4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00,0.45 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Каблучка з Амстердама”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.30 Х/ф “Операцiя “Святий
Януарiй”.
13.40 Х/ф “Головне - встигнути”.
15.40 Х/ф “Презумпцiя провини”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини.
Вiктор Петров: кохання
резидента”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Зiрка
по кровi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї. Надлюдська раса”.
0.20 “Вiкна-спорт”.

6.00 “Наука рукопашного бою”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 “Позаочi”. М. Басков.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 Х/ф “Абонент тимчасово
недоступний”.
17.00 Новини.
17.10 “Чекай на мене”.
18.50 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “завжди” 3”.
23.30 “Секти. Контроль
свiдомостi”.
0.30 “Наука рукопашного бою”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.

5.35 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти тижня.
6.20 Дiловi факти.
6.35,8.35 300 сек/год.
6.40 Т/с “Троє зверху”.
7.05 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Каламбур.
9.05 Х/ф “Солодкий листопад”.
11.20 Про-Ziкаве.ua.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.15 Т/с “Загубленi 3”.
14.10 Х/ф “Кiборг-охоронець”.
16.15 Т/с “Каменська”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
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.
1.05 Спорт.

19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Розлучниця”.
21.15 Бойовик “Унiверсальний
солдат”.
23.35,3.35 Т/с “Секс i мiсто”.
0.05 Бойовик “Термiнатор 2:
Судний день”.
2.45,4.40 Т/с “Загiн”.
4.05 Т/с “Циганське серце”.
5.30 Т/с “Школа виживання”.

23.30 “Якiв Свердлов. Кривавий
механiк радянської влади”.
0.20 “Наука рукопашного бою”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Служба Розшуку дiтей.
2.00 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
2.40 “Знак якостi”.
3.20 “Судовi справи”.
4.00 “Ключовий момент”.
5.30 Уроки тiточки Сови.

22.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Т/с “Загiн”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 “Грошовий дощ”.
2.55 Х/ф “Дiлова жiнка”.
4.45 Факти.
5.20 Т/с “В чорному списку”.

6.00 “Наука рукопашного бою”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10,8.50 “Ранок з
Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
9.10 Т/с “Справа була в
Гаврилiвцi 2”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони
однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Ковбаса
лiверна печiнкова.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “завжди” 3”.

5.55 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.35,8.35 300 сек/год.
6.40 Т/с “Троє зверху”.
7.05,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Павутина”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
13.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.
15.00 Т/с “Апостол”.
16.15 Т/с “Каменська”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.
21.00 Т/с “Апостол”.

4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Кадриль”.
10.45 “Росiйськi сенсацiї. Зiрка
по кровi”.
11.45 “Фантастичнi iсторiї. Надлюдська раса”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.45 Д/ф “Король бензоколонки”.
14.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “Навколо свiту”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. Хто
вiдповiсть за базар?”
20.10 “Росiйськi сенсацiї.
Пожирачi росiйських
сердець”.

16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
18.15 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Розлучниця”.
21.15 Бойовик “Згадати все”.
23.45 Т/с “Секс i мiсто”.
0.15 Х/ф “Унiверсальний
солдат”.
2.10 Т/с “Загiн”.
3.05 Т/с “Секс i мiсто”.
3.40 Т/с “Циганське серце”.
4.25 Т/с “Загiн”.
5.20 Т/с “Школа виживання”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “завжди” 3”.
23.30 “Єврорабинi. Просто
бiзнес”.
0.30 “Наука рукопашного бою”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.10 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
2.40 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.
4.50 “Ключовий момент”.
5.30 “Уроки тiточки Сови”.

безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.
21.00 Т/с “Апостол”.
22.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Т/с “Загiн”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 “Грошовий дощ”.
2.55 Х/ф “Сезон змагань”.
4.35 Факти.
5.20 Т/с “В чорному списку”.

6.00 “Наука рукопашного бою”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10,8.50 “Ранок з
Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
9.10 Т/с “Справа була в
Гаврилiвцi 2”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Голубцi.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Т/с “Троє зверху”.
7.05 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Павутина”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.
15.05 Т/с “Апостол”.
16.20 Т/с “Каменська”.
17.35 Т/с “Агент нацiональної

4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Змiєлов”.
11.00 “Правила життя. Хто
вiдповiсть за базар?”
12.00 “Паралельний свiт”.
13.00 “Слiдство вели. Мисливцi
за дiамантами”.
14.00 Д/ф “Театр вбивств”.
14.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “Навколо свiту”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Зорянi
комплекси”.

ІНТЕР

ІНТЕР

ІНТЕР

IСTV

IСTV

СТБ

СТБ

4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.
5.10 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Слiпий 3”.
9.05 М/ф “Том i Джеррi”.
10.00 М/ф “Незнайко на
Мiсяцi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.35 “Речовий доказ”. Смерть
ворожки.
15.10 “Легенди бандитської
Одеси”. Жуков проти
одеських бандитiв.
15.45 Т/с “Бандитський
Петербург”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Трансформери”.
20.30 Х/ф “Щасливе число
Слевiна”.
23.00 Х/ф “Нещаднi”.
1.10 Х/ф “Таємницi папарацi”.
2.20 “Речовий доказ”.
3.20 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

* * *

НОВИЙ КАНАЛ

5.10 Т/с “Вiола Тараканова”.
6.00 Т/с “Солдати”.
6.40,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.45,16.00 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Навiть не думай”.
10.55 Т/с “Кадети”.
12.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ
знайдуть”.
14.05 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.40,16.55 Teen Time.
14.45 Т/с “Малкольм в центрi
уваги”.
15.20 Даєш, молодь!
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.25 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 5”.
23.20 Камедi-клаб.
0.30 Репортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Внутрiшнє
розслiдування”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Нез`ясовно, але факт”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала
вбивство”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.10 Т/с “Вiола Тараканова”.
6.00 Т/с “Солдати”.
6.40,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.45,15.55 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Шимпанзе-шпигун”.
10.55 Т/с “Кадети”.
12.15,22.20 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки 5”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i твiттi”.
14.05 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.40,16.55 Teen Time.
14.45 Т/с “Малкольм в центрi
уваги”.
15.20 Даєш, молодь!
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.30 Репортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.15 Камедi-клаб.
0.55 Х/ф “Дружина м`ясника”.
2.35 “Ксена - принцеса воїн”.

2.50 “Ксена - принцеса воїн”.
3.35 Т/с “Солдати”.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Медицина Київської Русi.
4.35 Свiт Ю. Дрогобича.
4.50 Студiя Зона ночi. Культура.
4.55 О. Довженко. Думки пiсля
життя.
5.05 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
7.15 Х/ф “Велике золото мiстера
Грiнвуда”.
8.30 “Правда життя”. Знак тату.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
9.45,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.30 “Хронiка надзвичайних
подiй”.
11.20 Т/с “Бандитський Петербург”.
13.15 Х/ф “Трансморфери”.
15.00 Х/ф “Довга дорога в
дюнах”.
16.30 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.10 “Свiдок”.
19.25,0.35 Х/ф “Кiкбоксер 5”.
2.35 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.15 Т/с “Солдати”.
4.00 Студiя Зона ночi. Культура.
4.05 Слово i зiлля.
4.15 Хто лiкував рани козакам?
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Невiдома Україна.
5.00 Золоте намисто України.
Кременец.
5.05 Зона ночi.

НТН

6.00 “Переможний голос вiруючого”.
7.00 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.30 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
15.15 Х/ф “Довга дорога в
дюнах”.
16.35 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
18.25 “Речовий доказ”. Жива
зброя.
19.00,21.30,0.00,2.15 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Останнiй круїз”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Останнiй круїз”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

20.15 “Слiдство вели. Врятуйте
дiтей!”
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї.
Апокалiпсис”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Т/с “Вона написала
вбивство”.

2.40 “Ксена - принцеса воїн”.
3.20 Т/с “Солдати”.
4.05 Студiя Зона ночi. Культура.
4.10 Джерела Батькiвщини.
4.20 Братiя i дружина.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Невiдома Україна.
5.00 Замок в Олесько.
5.05 Зона ночi.

5.10 Т/с “Вiола Тараканова”.
6.00 Т/с “Солдати”.
6.40,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.45,15.55 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Дружина м`ясника”.
11.00 Т/с “Кадети”.
12.20,22.00 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки 5”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i твiттi”.
14.05 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.35,16.55 Teen Time.
14.40 Т/с “Малкольм в центрi
уваги”.
15.20 Даєш, молодь!
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Камедi-клаб.
0.30 Репортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Клоун”.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiруючого”.
7.00 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.30 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
15.20 Х/ф “Довга дорога в
дюнах”.
16.50 Х/ф “Народжена
революцiєю”
18.25 “Правда життя”. Право на
пострiл.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Дилема”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00,2.10,5.10 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Дилема”.
2.35 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 27 3 липня 2009 р.
четвер, 9 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Анонс передач.
9.10 Дiловий свiт.
9.20,22.45 Прес-анонс.
9.40 Фестиваль дитячої
творчостi “Свiт талантiв”.
10.25 Служба розшуку дiтей.
11.00,5.30 Життя триває...
11.25 Д/ф “Шануйте майстрiв
замолоду”.
12.05,14.50,8.15,3.30,5.50
Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Хай щастить.
13.35 Наша пiсня.
14.15 Далi буде...
14.40 Служба розшуку дiтей.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Обличчя Європи”.
16.10 Iндиго.
16.35 Вiдеофiльм “Понтiйська
арена”.
17.00 Т/с “Пастка”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00,3.45 Точка зору.
19.35,21.30 Дiловий свiт.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.

22.10 Особливий погляд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.40 Т/с “Пастка”.
2.45 Д/ф “Шануйте майстрiв
замолоду”.
3.10 Право на захист.
3.35 Служба розшуку дiтей.
4.15 Телевистава “Фараони”.

УТ-2

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/ф “Усi собаки потрапляють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Розлучниця”.
10.20,18.15 Т/с “Любов - не те,
що здається”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Школа виживання”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.

п’ятниця, 10 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,18.55 Анонс передач.
9.10,12.10,15.15,19.35,21.30
Дiловий свiт.
9.20,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
10.50 Служба розшуку дiтей.
11.00,5.30 Життя триває...
11.20 Д/ф “Пiд небом Парижа”.
12.25 Український вимiр.
13.05 Кiно.ua.
13.30 Муз.ua.
14.00,5.00 “Надвечiр`я”.
14.30 Темний силует.
14.50,18.15,5.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Обличчя Європи”.
16.10 Пазли.
16.45 М/ф “Як козаки сiль
купували”.
17.00 Т/с “Пастка”.
18.25 Український вимiр.
19.00 Точка зору.
20.00 Д/ф “С.Бандера. Цiна волi”.
21.00 Новини.
22.10 Автоакадемiя.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.40 Т/с “Пастка”.
2.50 GODO: загадаймо бажання.
3.10 Вiдеофiльм “Свято танцю”.
3.30 Ситуацiя.
3.35 Служба розшуку дiтей.
3.45 Точка зору.
4.15 Вiдеофiльм “Понтiйська
арена”.
4.40 Темний силует.

УТ-2

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/ф “Усi собаки потрапляють до раю”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Розлучниця”.
10.20 Т/с “Любов - не те, що
здається”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Школа виживання”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
18.15 Т/с “Любов - не те, що
здається”.

субота, 11 липня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
9.00 Анонс передач.
9.05 Прес-анонс.
9.10 Погода.
9.20 Доки батьки сплять.
9.55 М/ф “Дострибни до
хмаринки”.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Експерти дозвiлля.
11.05 Вихiднi по-українськи.
11.25 Кордон держави.
12.00 Парламент.
13.05 Погода.
13.10 Наша пiсня.
14.05 Балет фол.-етн. ансамблю
“Калина”. “Обранець
сонця”.
15.00 Погода.
15.10 Олiмпiйський хронометр.
15.50 Х/ф “Попри повагу до
вас”.
17.30 Кiно.ua.
18.00 Погода.
18.10 Д/ф “Сонячна наномашина”.
18.40 Д/ф “Григорiй Кохан.
Створи своє сонце”.

19.15 Творчий вечiр О.Злотника.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Погода.
21.50 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 На гостину до I. Поповича.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.55 Телевистава “Житейське
море”.
3.25 Служба розшуку дiтей.
3.30 Балет фол.-етн. ансамблю
“Калина”. “Обранець
сонця”.
4.25 Д/ф “Легенди не вмирають.
Трембiта”.
4.55 Д/ф “Холоднокровно.
Красуня i страховиська”.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2

6.10 “Суперкнига 2”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.

неділя, 12 липня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.40 Служба розшуку дiтей.
13.50 Телевiзiйний журнал
“Околиця”.
14.20 Аудiєнцiя. М.Боярський.
14.50 Благовiсник.
15.30 Олiмпiйський лiтопис
незалежної України.
“Атланта-96”.
16.40 Спiвають Петро та Павло
Приймаки.
17.45 Д/ф “Легенди не вмирають. Цимбали”.
18.20 Дiловий свiт. Тиждень.

19.15 Творчий вечiр
О.Злотника.
21.00 Новини.
21.35 Д/ф “Ах, не говорiть менi
про любов...”
22.25 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Т/с “Велика мандрiвка”.
Лiон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Телевiзiйний журнал
“Околиця”.
1.55 Олiмпiйський лiтопис
незалежної України.
“Атланта-96”.
2.55 Олiмпiйський хронометр.
3.30 Д/ф “Ах, не говорiть менi
про любов...”
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Хто в домi хазяїн?
4.50 Благовiсник.
5.20 Аудiєнцiя. М.Боярський.
5.50 Служба розшуку дiтей.

19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Розлучниця”.
21.15 Х/ф “Матриця”.
0.25 Т/с “Секс i мiсто”.
0.55 Х/ф “Згадати все”.
2.45,4.40 Т/с “Загiн”.
3.35 Т/с “Секс i мiсто”.
4.05 Т/с “Циганське серце”.
5.30 Т/с “Школа виживання”.

ІНТЕР

6.00 “Супер-люди”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10,8.50 “Ранок з
Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
9.10 Т/с “Справа була в
Гаврилiвцi 2”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Спреди.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “завжди” 4”.

23.30 “Кремлiвськi дiти”. “Дiти
Бухарiна. Загубленi i
знайденi”.
0.30 “Супер-люди”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.00 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
2.40 “Знак якостi”.
3.30 “Судовi справи”.
4.10 “Ключовий момент”.
5.40 Уроки тiточки Сови.

IСTV

6.05 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.35,8.35 300 сек/год.
6.40 Т/с “Троє зверху”.
7.05,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с “Павутина”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.
15.05 Т/с “Апостол”.
16.20 Т/с “Каменська”.
17.30,22.10 Т/с “Агент
нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Д/ф “Лiдер”.
20.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.

19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “ДАЇшники: Три бажання”.
22.30 “Наша Russia”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.45 Х/ф “Насiння смертi”.
1.55 Т/с “Секс i мiсто”.
2.25 “Шанс 2. Гала-концерт”.
4.45 Т/с “Циганське серце”.
5.30 Т/с “Школа виживання”.

21.30 Т/с “Завжди говори “завжди” 4”.
23.30 “Органи на експорт”.
0.30 “Супер-люди”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
2.50 “Знак якостi”.
3.40 “Судовi справи”.
4.20 “Ключовий момент”.
5.50 М/с “Супермен”.
6.20 Уроки тiточки Сови.

6.00 “Супер-люди”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10,8.50 “Ранок з
Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
9.10 Т/с “Справа була в
Гаврилiвцi 2”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Пиво
баночне свiтле.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
11.00 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с “Павутина”.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.15 Т/с “Загубленi 3”.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.
15.20 Т/с “Апостол”.
16.30 Х/ф “Династiя драконiв”.
18.45 Факти. Вечiр.

ІНТЕР

9.05 “Хто там?”
10.15 М/ф “Чiп i Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.40 М/ф “Чiп i Дейл
поспiшають на допомогу”.
11.05 Фiльм-казка “Бiлоснiжка”.
13.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
14.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
15.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
16.00 “Шiсть кадрiв”.
17.10 “Фестиваль “Нова хвиля”
- Юрмала”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.55 “Наша Russia”.
23.30 “ДАЇшники: Три бажання”.
1.35 Х/ф “Насiння смертi”.
3.25 Д/ф “Мазепа: кохання,
велич, зрада”.
4.20 Х/ф “Украдене щастя”.

ІНТЕР

6.30 Х/ф “День лелеки”.
8.10 “В Городке”.
8.50 “Городок”.
9.20 “Картата потата”.
10.10 Концерт “5 зiрок”.
11.50 Х/ф “Кохання на
асфальтi”.
14.00 Т/с “Брати Карамазовi”.
17.00 “Позаочi”. П.Каас.

УТ-2

6.10 “Суперкнига 2”.
7.00 Фiльм-казка “Бiлоснiжка”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
11.00 “Караоке на майданi”.
11.55 “Смiшнiше за кроликiв”.
12.10 “Криве дзеркало”.
15.05 Х/ф “Сiссi”.
17.15 Х/ф “Мiсяць - Одеса”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Х/ф “Привiт, Кiндер”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 Х/ф “Сахара”.
1.40 Д/ф “Вбивство Столипiна”.
2.25 Х/ф “Сахара”.
4.10 Х/ф “Украдене щастя”.

ІНТЕР

5.30 Х/ф “Директор”.
7.20 Х/ф “Слуги диявола”.
9.10 “Квадратний метр”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Щастя за рецептом”.
13.00 Фестиваль гумору в Ялтi.
15.00 “Вахтанг Кiкабiдзе.
Таємницi тбiлiського
хулiгана”.
16.10 Х/ф “Бог печалi i радостi”.

ICTV

18.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Футбол. “Iнтер Суперкубок України”. “Динамо”
- “Ворскла”.
23.00 Т/с “Бригада”.
1.10 “Подробицi” - “Час”.
1.40 “Позаочi”.
2.30 “Картата потата”.
3.00 Х/ф “День лелеки”.
4.20 М/с “Супермен”.
5.00 Уроки тiточки Сови.

ICTV

5.50 Факти.
6.05 Погода.
6.10 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.45 Погода.
6.50 Добрi новини.
6.55 Т/с “Золото Трої”.
10.00 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Леся+Рома”.
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Про-Ziкаве.ua.
13.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.
14.30 Х/ф “Цунамi: Удар з
глибини”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Небезпечна
комбiнацiя”.
22.30 Х/ф “Славнi хлопцi”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Х/ф “Директор”.
3.40 Знак якостi.
4.20 Ключовий момент.
5.10 М/с “Супермен”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.10 Факти.
6.30 Погода.
6.35 Т/с “Альф”.
7.00 Погода.
7.05 Х/ф “Полiцейський i бандит
2”.
9.10 Квартирне питання.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 Козирне життя.
11.40 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Прожекторперiсхилтон.
13.45 Наша Russia.
14.10 Велика рiзниця.
15.45 Анекдоти по-українськи.

21.05 Т/с “Апостол”.
23.40 Надзвичайнi новини.
0.10 Т/с “Загiн”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.40 “Грошовий дощ”.
3.10 Х/ф “Династiя драконiв”.
4.35 Факти.
5.15 Т/с “В чорному списку”.

СТБ

4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Кухарка”.
10.20 “Зоряне життя. Зорянi
комплекси”.
11.25 “Фантастичнi iсторiї.
Апокалiпсис”.
12.25 “Слiдство вели. Врятуйте
дiтей”.
13.25 Д/ф “Невiльниця”.
14.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “Навколо свiту”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Дана
Борисова”.
20.15 “Слiдство вели. Чорна
кiшка”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.
21.05 Максимум в Українi.
21.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
22.55 Голi i смiшнi.
23.35 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
0.50 “Грошовий дощ”.
2.20 Х/ф “Грiшна iнтрига”.
3.50 Факти.
4.20 Т/с “В чорному списку”.
5.00 Т/с “Офiс 2”.

СТБ

4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00,1.05 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Веселi зiрки”.
11.00 “Моя правда. Дана
Борисова”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.05 “Слiдство вели. Чорна
кiшка”.
14.05 Д/ф “Пекельна колiсниця”.
14.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15 “ВусоЛапоХвiст”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Кiнець свiту”.
21.50 Прожекторперiсхилтон.
22.35 Наша Russia.
22.55 Велика рiзниця.
0.15 Голi i смiшнi.
0.55 Х/ф “Пожирач грiхiв”.
2.45 “Грошовий дощ”.
4.45 Х/ф “Медовий мiсяць”.

СТБ

4.30 “Телешанс”.
6.00 “Сучасна медицина. Чудеса
i сенсацiї”.
6.50 “Нашi улюбленi
мультфiльми”.
7.20 “Еники-Беники”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Троє з Простоквашино”, “Таємницi Третьої
планети”.
13.00 Х/ф “Скарби стародавнього храму”.
15.55 “Концерт М. Задорнова “I
смiх i грiх”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Гусарська балада”.
21.05 “Гусарська балада”.
16.10 Х/ф “Найкращий стрiлок”.
18.45 Факти тижня.
19.25 Спорт.
19.30 Х/ф “Коммандо”.
21.25 Х/ф “Адреналiн”.
23.15 Х/ф “Дверi в Едем”.
1.50 “Грошовий дощ”.
3.25 Iнтерактив: Тижневик.
3.40 Х/ф “Затемнення”.

СТБ

5.30 “Сучасна медицина. Чудеса
i сенсацiї”.
6.20 “Нашi улюбленi
мультфiльми”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.05 “Їмо вдома”.
10.15 Х/ф “Собаче серце”.
13.15 “У пошуках iстини.
Вiктор Петров: кохання
резидента”.
14.10 “Слiдство вели. Мисливцi
за дiамантами”.
15.15 Д/ф “Рецепт страху”.
16.00 “Правила життя. Злощастя вундеркiндiв”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Тобi, справжньому”.

7
23.20 “Паралельний свiт”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала
вбивство”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Солдати”.
6.40 “Пiдйом”.
6.45 Т/с “Друзi”.
7.45 “Пiдйом”.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Клоун”.
11.00 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 5”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i твiттi”.
14.05 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Малкольм в центрi
уваги”.
15.20 Даєш, молодь!
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55 Teen Time.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 5”.
23.15 Камедi-клаб.
0.25 Репортер.

0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Крайнi заходи”.
2.50 “Ксена - принцеса воїн”.
3.30 Т/с “Солдати”.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Запорiзька Сiч. Витоки.
4.55 У литовський час.
5.05 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiруючого”.
7.00 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.30 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
15.05 Х/ф “Бiлий вибух”.
16.30 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
18.25 “Легенди бандитської
Одеси”. Господар общака.
19.00,21.30,0.00,2.10,5.10
“Свiдок”.
19.25,0.30 Х/ф “Вихор 2”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
2.35 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

18.10 Х/ф “Гусарська балада”.
20.15 “Концерт М.Задорнова “I
смiх i грiх”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Х/ф “Квiтень”.
0.55 “Вiкна-спорт”.

2.30 “Ксена - принцеса воїн”.
3.10 Т/с “Солдати”.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Третя влада.
4.45 Студiя Зона ночi.
4.50 Невiдома Україна.
5.35 Зона ночi.

5.10 Т/с “Петя Чудовий”.
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Т/с “Солдати”.
6.40,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.45,16.00 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Екстремали”.
11.00 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 5”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i твiттi”.
14.05 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.40,16.55 Teen Time.
14.45 Т/с “Малкольм в центрi
уваги”.
15.20 Даєш, молодь!
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.20 Репортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.15 Тiльки правда?
23.10 Камедi-клаб.
0.45 Х/ф “Напролом!”

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Бiлий вибух”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.30 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
15.35 Х/ф “Приваловськi
мiльйони”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Друзi по нещастю”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00,2.25 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Хаос”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.15 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

Невiдома версiя.
22.05 “Моя правда. Дана
Борисова”.
23.10 “Зоряне життя. Зорянi
комплекси”.
0.15 “Нез`ясовно, але факт”.
1.15 Х/ф “Москва”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф “Контакт”.
7.20 Х/ф “Напролом!”
9.35 Будинок закритий на
ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.10 “Файна Юкрайна”.
14.40 Хто проти блондинок?
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.15 Х/ф “Екстремали”.
18.10 Х/ф “Дочка мого боса”.
20.00 Х/ф “Мортал Комбат.
Смертельна битва”.
22.00 Х/ф “У пошуках пригод”.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Азартнi iгри”.
2.05 Т/с “Солдати”.
2.45 Студiя Зона ночi. Культура.
2.50 Кузня бiдних.
3.15 Перемога над сонцем.
Епiлог.
23.20 Х/ф “Днi Надiї”.
1.20 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
2.15 Х/ф “Рам i Шiам”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф “У пошуках пригод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
10.45 Клiпси.
11.10 Х/ф “Дочка мого боса”.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
16.00 Info-шок.
16.55 Iнтуїцiя.
17.55 Х/ф “Кучерява Сью”.
20.05 Х/ф “Шанхайський полудень”.
22.35 “Файна Юкрайна”.
23.05 Камедi-клаб.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Конан-варвар”.
2.30 Т/с “Солдати”.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.
3.20 I буде новий день.

НТН

3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Репресованная культура.
Незнищуване суспiльство
№1.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Невiдома Україна.
5.30 Студiя Зона ночi. Культура.
5.35 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
5.55 Каплиця Боїмiв.
6.05 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком
Реннером”.
7.00 Х/ф “Золота баба”.
8.40 М/ф “Том i Джеррi”.
10.30 Х/ф “Друзi по нещастю”.
12.35 Х/ф “Приваловськi
мiльйони”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Слiпий 3”.
19.00 Х/ф “Дуель”.
21.30 Х/ф “Хаос”.
0.00 Х/ф “Сексуальний бiзнес”.
1.25 Х/ф “Хижак Юрського
перiоду”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.
4.55 Термiнал.
5.10 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Слiпий 3”.
8.55 М/ф “Том i Джеррi”.
9.55 М/ф “Незнайко на Мiсяцi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.35 “Речовий доказ”. Жива
зброя.
15.10 “Легенди бандитської
Одеси”. Господар общака.
15.45 Т/с “Бандитський Петербург”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Пiдземелля
драконiв”.
21.00 Х/ф “Хижак Юрського
перiоду”.
23.00 Х/ф “Бладрейн”.
1.00 Х/ф “Сексуальний бiзнес”.
2.15 “Речовий доказ”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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О Б Е Р Е Ж НО : Н Е Д И ТЯ Ч Е Х А Р Ч У В А Н Н Я

Актуальним питанням
сьогодення є організація
дитячого харчування.
Організм, що росте, потребує щодня чотириразового харчування. Добовий
раціон слід розподілити так:
сніданок - 20-25%, другий
сніданок - 10-15, обід - 4550, вечеря -20-25% добової
кількості їжі. Визначаючи
норми харчування і складаючи раціон харчування,
враховують вік дитини,
масу її тіла, енергетичну
цінність продуктів, їхні смакові якості та ін. Тільки таке
точне врахування складу,

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!

якості і кількості поживних
речовин в продуктах харчування забезпечує покриття
всіх енергетичних витрат
організму, що росте.
Асортимент продуктів
для дітей раннього віку повинен бути різноманітним,
з правильним поєднанням
продуктів тваринного і
рослинного походження.
Основними
продуктами є молоко і молочні
продукти, м’ясо і субпродукти, риба і морепродукти, яйця. Вони є головним
джерелом високоцінних
білків і незамінних амінокислот,
мінеральних
солей, мікроелементів і
багатьох вітамінів групи
В. Якщо в раціоні малюків
немає достатньої кількості білків тваринного походження, такі діти, зазвичай, відстають у рості та
загальному розвитку.
Сухі молочні продукти
для дитячого харчування
виготовляють з натуральної

сировини на спеціальному
обладнанні, дотримуючись
високих санітарних вимог.
До сухих молочних продуктів для дитячого харчування належать сухе молоко,
сухі молочні суміші, молочні каші, молочно-овочеві,
ацидофільні суміші та ін.
Асортимент сухого молока
включає “Віталакт”, “Дітолакт”, “Ладушку” та ін.
М’ясною продукцією для
дитячого харчування є ковбаси “Шкільна” та “Дитяча”
вищого гатунку, в склад яких
входять м’ясо яловичини
вищого гатунку, отримане
від молодої худоби, та нежирна свинина, сухе молоко, яйце, соняшникова олія
(для ковбаси “Шкільна”) та
вершки з коров’ячого молока (для ковбаси “Дитяча”).
Наші виробники м’ясної
продукції нехтують нормативними документами та
рецептурами закладки, використовуючи соєві білки,
стабілізатори, емульгато-

ри, смакові добавки та консерванти при виробництві
не тільки широкого асортименту продукції, а й продукції дитячого харчування.
Тому, на сьогоднішній
день довіряти маркуванню
продукції не можна і дану
ковбасу з раціону дитячого
харчування необхідно вилучити.
Міністерство охорони
здоров’я, піклуючись про
здоров’я
підростаючого покоління, кілька років
тому заборонило продавати в шкільних буфетах
продукти, що містять різні синтетичні інгредієнти.
Під “удар” потрапили чіпси, солоні горішки, сухарі,
кока-кола та інші улюблені
дитячі ласощі. Але, як виявилось, забороною наші
школи просто нехтують.
Н.БАХМАЦЬКА,
провідний інженер
ДП «Київоблстандартметрологія».

ПРО ВСТУП ПОВІДОМИТЬ «КОНКУРС»

В удосконаленому режимі працюватиме цього року інформаційнопошукова система «Конкурс», якою
торік уперше скористались понад 6
мільйонів відвідувачів із 62 країн світу. Про це заявив начальник відділу
моніторингу вищої освіти Міністерства освіти і науки Микола Фоменко,
повідомляє Укрінформ.
Цього року запроваджено щоденне оновлення системи, яка показуватиме відвідувачам ліцензовані обсяги

прийому до вишів з кожного напряму
підготовки чи спеціальності, кількість
місць державного замовлення, переліки конкурсних предметів, вартість
року навчання. Та найголовніше нововведення - рухомий список абітурієнтів на кожен напрям навчання,
який буде автоматично відсортовано
відповідно до умов прийому студентів до ВНЗ. Власне, на основі цього
списку зараховуватимуть у першокурсники.

Інформаційно-пошукова система
«Конкурс» працюватиме з 29 червня
за електронною адресою www.vstup.
info. Паралельно у Міністерстві освіти і науки за номером 8 (044) 48628-49 з минулого четверга працює
«гаряча» телефонна лінія для абітурієнтів та їхніх батьків з питань вступу
до вищих навчальних закладів.

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О
МІЙ БАТЬКО ПОДАРУВАВ СВОЮ КВАРТИРУ МЕНІ
- ЙОГО СИНУ, ЯКИЙ У ЦІЙ КВАРТИРІ ПРОПИСАНИЙ.
АЛЕ, ЗВЕРНУВШИСЬ ДО НОТАРІУСА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЦЬОГО ДАРУНКА, МИ ОТРИМАЛИ ВІДМОВУ ІЗ ПОСИЛАННЯМ НА ТЕ, ЩО ПРИ ОФОРМЛЕННІ
У ДАРУНОК КВАРТИРИ, БАТЬКО ПОВИНЕН МАТИ
СВОЄ ЖИТЛО. ЧИ ЦЕ ПРАВОМІРНО?
Квартира, що належить особі на правах власності, є,
відповідно, триадою правомочностей власника - володіння, користування та розпорядження.
Розпорядження квартирою передбачає право власника самостійно (на свій розсуд), але, звичайно ж, не порушуючи цим законодавчо захищених прав інших осіб, та
в установленій законом формі щодо укладення договорів, предметом яких є нерухоме майно (квартира тощо),
відчужувати власну квартиру, в тому числі, шляхом
оформленої угоди дарування квартири. Що є цивільноправовий правочин.
Будь-який цивільно-правовий правочин - це правочин, у якому його сторони є рівними між собою у юридичному статусі (адміністративно непідлеглими тощо) та
який здійснюється на засадах вільного взаємного волевиявлення сторін.
Якщо ваш батько є одноосібним власником цієї квартири, він має право обдарувати нею вас незалежно від
юридичного факту наявності чи відсутності у нього іншого
власного житла. Такої застороги, яка б ставила можливість
реалізації дарування квартири від наявності у власності
дарувальника іншої житлової площі у діючих на сьогодні
нормах законодавства, які “причетні” до врегулювання
відповідної сфери відносин, немає.

Тому
вимога
нотаріуса є неприйнятною та законодавчо невмотивованою.
У свою чергу,
будь-яке рішення
нотаріуса
(щодо
відмови у вчиненні нотаріального засвідчення договору
дарування тощо) повинно бути ним письмово викладене
та юридично вмотивовано (із посиланням на норми чинних законів, які кореспондують обставини конкретної нотаріальної справи).
Водночас, зауважимо, що договір дарування у термін
позовної давності для таких угод (1 рік) може бути розірвано на вимогу дарувальника через суд у разі “невдячної поведінки” обдаровуваного, як, наприклад, вчинення
ним протиправних дій, що створюють загрозу життю,
здоров’ю або майну дарувальника.
Також необхідно пам’ятати, що ніхто не може бути
виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування ним примусово, інакше як з
підстав і у порядку, передбачених законом. Наприклад,
виселення серйозно хворої непрацездатної людини чи
матері із малолітньою дитиною, взагалі не дозволяється.
Ви можете оскаржити дії нотаріуса у суді або у вищому органі (щодо державних нотаріальних контор таким
органом є Мін’юст).
Олексій ВЕРЕМЕЙ,
юрисконсульт
(УКРІНФОРМ).

НАРОДНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ “101“ ІНФОРМУЄ

НЕ ДОПУСТИМО ВТРАТ ВРОЖАЮ ВІД ПОЖЕЖ

Літо - суворий екзаменатор
пожежної безпеки. Всі ті недоліки протипожежної безпеки, що є в
господарствах, можуть призвести
до непередбачених наслідків. Саме
в літній період в умовах сухої спекотної погоди зростає небезпека
виникнення пожеж в населених
пунктах та на об’єктах народного господарства району. В зв’язку
з цим відділ з питань наглядовопрофілактичної діяльності Макарівського РВ ГУ МНС України в
Київській області звертається до
керівників господарств, сільських,
селищних голів приділити особливу увагу протипожежному стану в
своїх господарствах та населених
пунктах, так як не за горами достигнуть зернові і розпочнуться жнива.
Щоб уникнути виникнення загорянь
у господарствах та на хлібних маси-

вах, а в разі їх виникнення - негайно
загасити, потрібно виконати профілактичні заходи:
• налагодити належне чергування
пожежно-сторожової охорони господарств та членів добровільних пожежних дружин (телефонний зв’язок
з пождепо та пожежні автомобілі
тримати в технічно справному стані з
запасом пального);
• приміщення та територію зерноскладів забезпечити вогнегасниками та первинними засобами пожежогасіння;
• у приміщеннях зерноскладів
провести профілактичний огляд
електрообладнання, виявлені недоліки усунути;
• до початку воскової стиглості
хлібні масиви від автомобільних доріг та лісів обкосити та оборати смугою шириною не менше 4-х метрів;

• всю збиральну техніку, автомобілі, агрегати на зерноскладах
відремонтувати, відрегулювати систему живлення, вихлопні колектори
забезпечити іскрогасниками, техніку
забезпечити вогнегасниками та пожежним інвентарем;
• з усіма працівниками, які будуть
задіяні при збиранні врожаю, провести протипожежні інструктажі.
Збирання врожаю - найвідповідальніший період у комплексі
сільськогосподарських робіт, тож,
зрозуміло, яке велике значення має
боротьба з його втратами від пожеж.
ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО ПОЖЕЖУ
ЛЕГШЕ ПОПЕРЕДИТИ, НІЖ ПОГАСИТИ! ХЛІБ - НАШЕ БАГАТСТВО,
БЕРЕЖІТЬ ЙОГО ВІД ВОГНЮ!

№ 27 3 липня 2009 р.
ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЯ ІНФОРМУЄ
Кількість дорожньо-транспортних пригод з вини мотоциклістів кожного року зростає.
В період з 1 січня по 18 травня 2009 р. на території нашої області скоєно 109 дорожньо-транспортних пригод
за участю водіїв мотоциклів, мопедів та скутерів, 17 осіб
загинуло та 118 травмовано.
Тож щорічно з 20 травня проводиться оперативнопрофілактичне відпрацювання під умовною назвою
«Увага: мотоцикліст». Метою його є активізація роботи з
профілактики аварійності серед мотоциклістів та велосипедистів, правової пропаганди, нагадування про небезпеку, що таїть у собі дорога.
Останнім
часом багато водіїв мотоциклів не
виконують
елементарні
вимоги правил дорожнього руху,
допускають
їзду без мотошоломів,
на технічно
несправному транспорті, що приводить до травмування не тільки
мотоциклістів, а й інших учасників дорожнього руху. Це
в першу чергу стосується молоді. Тому слід завчасно
перед виїздом подбати про постановку транспортного
засобу на облік в МРЕВ ДАІ, проходження технічного
огляду, одержання посвідчення водія відповідної категорії. Батькам слід нагадати, що керувати мотоциклом
дозволяється особам, яким виповнилося 16 років при
наявності посвідчення водія. Рухатись на мопедах по
проїжджій частині дороги дозволяється особам, яким
виповнилося 16 років, на велосипедах - 14 років. Звичайно, при цьому слід завжди пам’ятати про вимоги
правил дорожнього руху.
Під час проведення оперативно-профілактичного
відпрацювання операції «Увага: мотоцикліст» з боку
працівників ДАІ на ці питання буде звернуто увагу. Проводитимуться подвірні обходи з вилучення викрадених,
не зареєстрованих мотоциклів, таких які не пройшли
державний технічний огляд. У трудових колективах та за
місцем проживання громадян плануємо провести бесіди
з питань безпеки дорожнього руху, роз’яснення Закону
України «Про дорожній рух», застосування нормативного законодавства щодо порушення правил дорожнього
руху.
З метою виявлення і попередження випадків керування транспортом нетверезими водіями, надання широкої
гласності з цих питань у районній газеті “Макарівські вісті“ плануємо проведення масових рейдів «Контроль
тверезості» за участю лікаря-нарколога, кореспондентів,
громадськості. До таких рейдів ми будемо повертатись
неодноразово.
Ростислав ЛИСЕНКО,
в. о. інспектора з адміністративної практики
ВДАІ з обслуговування Макарівського району
при У ДАІ ГУ МВС України в Київській області,
молодший сержант міліції.

3 1 червня на території району
проводиться комплекс
профілактичних заходів із
забезпечення
безпеки пасажирських
перевезень.
Основною
метою його є попередження аварійності, нещасних випадків та пожеж, порушень правил дорожнього руху,
експлуатації автобусів та правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.
Для досягнення намічених цілей необхідно:
- забезпечити активну участь колективів підприємств
перевізників, громадських організацій у проведенні разом з підрозділами Державтоінспекції заходів, передбачених операцією «АВТОБУС – 2009». Особливу увагу
звернути на дотримання норм місткості автобусів та їх
експлуатації, швидкісних режимів руху, особливих вимог
перевезення дітей, проїзду перехресть та залізничних
переїздів;
- посилити контроль за технічним станом, екіпіровкою
та санітарним станом салонів автобусів, виконання водіями, незалежно від форм власності, правил дорожнього
руху, перевізниками - правил надання послуг;
- не залишати без належної уваги та своєчасного і
принципового реагування жодного порушення правил
дорожнього руху, надання послуг, транспортної і фінансової дисципліни.
ВДАІ Макарівського району переконані, що ви, шановні учасники дорожнього руху, зробите все від вас залежне, щоб за період проведення комплексу профілактичних
заходів «АВТОБУС – 2009» та в подальшому не сталося
трагедій, аварій, нещасних випадків і порушень правил
дорожнього руху.
Сергій ШАНЬКО,
старший державтоінспектор Макарівського ВДАІ.

Макарівські вісті
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ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

ХАЗЯЙЦІ - НА ЗАМІТКУ

ЗАГОРЯЙТЕ! АЛЕ ТІЛЬКИ НА ЗДОРОВ’Я!

Коли ми приходимо на пляж, то рідко думаємо про наслідки зловживання сонячним промінням. Хоча часто вже перші сонячні ванни призводять до опіків, нудоти,
лихоманки і навіть підвищення температури. Чим же керуються люди, які готові лежати годинами під пекучим промінням? Відповідь відома усім з дитинства: головне
влітку домогтися золотаво-шоколадного відтінку шкіри. І якомога швидше. Навіщо?
Аби почути комплімент із приводу гарної засмаги! Та чи варто піддавати свою шкіру
такому ризику заради сумнівного задоволення? Про це ми вирішили розпитати головного наукового співробітника Інституту онкології АМН України, доктора медичних
наук Сергія Ігоревича Коровіна.
- Сергію Ігоревичу, чи справді таке небезпечне надмірне загоряння?
- Надмірність шкідлива в усьому! Це відомо. Але, якщо йдеться про переїдання, скажімо, то шкідливі наслідки є віддаленими у часі,
й не обов’язково мають фатальний характер.
Ультрафіолетові надмірності цілком вірогідно
можуть спровокувати ракове захворювання,
відоме під назвою меланома.
- Як саме впливають сонячні ванни на
організм людини?
- При сонячній інсоляції відбуваються сильні
окисні процеси, які викликають передчасне старіння шкіри. Є два типи старіння шкіри: біологічне та фотостаріння. При першому зношуються
клітини, організму бракує вітаміну С, відповідального за колаген. Максимум цього вітаміну припадає на 20-річну людину. Потім його слід поповнювати, вводячи у раціон харчування цитрусові,
смородину, болгарський перець, петрушку. Фотостаріння ж відбувається від ультрафіолетового
проміння, яке викликає перегрів шкіри, зневоднення і стрес, унаслідок чого можуть виникнути
злоякісні захворювання. При сильних окисних
реакціях в організмі виробляються вільні радикали, про які так багато зараз говорять. Аби заблокувати їхню дію, слід вживати антиоксиданти.
- Наскільки високим є ризик захворіти
на меланому?
- Статистика свідчить: меланома посідає
третє місце серед онкозахворювань у чоловіків (перше - рак легенів і трахеї, друге - рак
шлунка), а у жінок - друге, після раку молочної
залози. Тому фанаткам загоряти топлес не завадило б попередньо проконсультуватися із мамологом та онкологом. А людям віком понад 25
років і зовсім не рекомендується розлучатися із
верхньою частиною купальника. Категорично не
можна піддавати груди сонячному впливу у другій фазі менструального циклу. У цей період у
структурі молочної залози відбуваються істотні
зміни через гормональну перебудову організму.
У перший день засмагання “без верху” весь час
перебування на сонці має становити 15-20 хвилин. Засмагати можна не більше 5 хвилин, а потім на 20-30 хвилин повертатися в холодок.
- У розпалі сезон відпусток і багато хто
вже налаштувався відправитися на південь,
а там хочеш-не-хочеш, а сонце гарантовано. Як можна підготуватися до зустрічі із
нав’язливим у цій ситуації ультрафіолетом, щоб не завдати собі шкоди?
- Перш ніж їхати на південь, бажано підго-
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тувати шкіру, отримати попередню легку засмагу. Бажаючим зробити це у солярії варто
пам’ятати, що кожна людина має свою біодозу.
Перш ніж відвідати солярій, рекомендується
пройти тест на індивідуальне перенесення UVA
(альфа-променів). За допомогою біодозиметра можна визначити час перебування у солярії. Зверніть увагу на те, чи відповідає солярій
медичним вимогам. Науковці стверджують, що
здорової засмаги не буває - гарна пігментація,
тобто засмага, завжди є стресом для шкіри.
Чим довше і дужче людина загоряє у солярії,
тим серйозніша травма. Після використання
штучного сонця накопичуються мутації у клітинах, які можуть призвести до меланоми та
інших злоякісних захворювань шкіри. Інтенсивніше розвивається фотостаріння: з’являються
зморшки, цятки, відбувається розширення судин. Вирушаючи до солярію, не забувайте, що
за інтенсивністю опромінення п’ятихвилинний
сеанс у солярії дорівнює 20-хвилинному перебуванню під спекотним сонцем.
- За порадою лікарів ми, вирушаючи в
дорогу, беремо із собою ліки на усі випадки
життя. Чи існують обмеження на вживання
тих чи інших препаратів в умовах спекотного відпочинку?
- Так такі обмеження є. Слід пам’ятати, що
сонце несумісне із низкою медикаментів. До
них належать антибіотики широкого спектру
дії, це - доксициклін, олететрин, еритроміцин,
пеніцилін, ампіцилін тощо, сечогінні препарати, транквілізатори, препарати, які знижують
тиск, гормональні протизаплідні засоби. Такі
препарати стають фотосенсибілізаторами і можуть викликати алергію, надмірну пігментацію
шкіри, фотодерматози. Також протипоказані
сонячні ванни людям, які вживають бромисті та
йодисті препарати. Передозування ультрафіолету пригнічує імунітет, тому після двотижневого “оздоровлення” на морі можна прохворіти
всю зиму на застудні захворювання.
Людям, у яких алергія на сонце, передусім
слід перевірити печінку і за 4-5 днів до від’їзду
на море почати приймати антиалергійні препарати. Бажано нового покоління, що не мають
снодійної дії. Згодом продовжити курс до 10
днів. У цьому разі краще проконсультуватися з
лікарем, оскільки деякі антиалергійні ліки несумісні із сонячним промінням.
- Оскільки ви вже завели мову про певні
обмеження для людей із хронічними порушеннями, то при яких захворюваннях сон-
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це протипоказане зовсім?
Якщо вам хочеться
- Сонце протипоказане при таких захворюваннях: системний червоний вовчак, цукровий зберегти святковий букет,
діабет, склеродермія, туберкульоз, гіпертонія, необхідно дотримуватизапалення жіночих статевих органів та мас- ся декількох нескладних
топатія. А ось перелік захворювань, при яких правил. Вазу наповнюють
корисно загоряти, значно коротший: вугрове водою не більше, ніж нависипання, жирна себорея і псоріаз. Під впли- половину. Воду слід змівом ультрафіолетового проміння активізуєть- нювати не рідше, ніж через
ся утворення вітаміну Д, так необхідного для
всмоктування кальцію та фосфору.
Пігментні плями, до речі, можуть свідчити
про порушення в ендокринній системі і про захворювання печінки. Плями можуть виникати у
місцях опіків, адже наші клітини мають генетичну пам’ять. Якщо ми років у 15 мали сонячний
опік, шкіра нагадає нам про це і через 10-15
років. Навесні й у літній період не варто проводити відбілювальні процедури шкіри. Цим краще зайнятися в осінньо-зимовий період. Місця
із підвищеною пігментацією обов’язково слід
ховати від сонця або ж наносити на них креми з
день. Кінці стеблин підрівисоким рівнем захисту.
- Чи часто сонце провокує якісь захво- зають під водою гострим
ножем. У хризантем кінці
рювання?
- На жаль, так. Сонячне проміння провокує стеблин можна розщепдуже багато захворювань внутрішніх органів нути. Стеблини нарцисів,
та шкіри, як доброякісних, так і злоякісних. До маків, кульбаб на три седоброякісних утворень належать бородавки, кунди ставлять у гарячу
папіломи, кератоми. Тож слід пам’ятати, що (40-45°С) воду. Справа
після тривалого перебування на сонці вони ак- в тому, що ці квіти видітивізуються, їх стає більше. Родимку темного ляють молочний сік, тож
кольору, що виступає над поверхнею шкіри, для продовження їх життя
тим більше якщо це утворення має неоднорід- у воду додають марганцівну пігментацію, нерівний контур, активне сонце ку або борну кислоту - 1 г
може перетворити на джерело онкологічного на 1 л води. Це запобігає
захворювання. Людям, у яких багато родимок, гниттю. Подовжує життя
квітів і цукор (15 г на 1 л
загоряти не рекомендується.
- А чи варто захищати шкіру від ультра- води). Таблетка аспірину
фіолету здоровим і молодим?
(на 10 л води) добре діє на
- Аякже! Зберегти молодість шкіри допомо- жоржини, троянди, хрижуть креми із ультрафіолетовим захистом, що зантеми. Змінювати таку
мають фізичні та хімічні фільтри. Вони встанов- воду слід рідше, через
люють на поверхні шкіри прозорий екран, що два дні. Також врахуйте,
покриває шкіру у вигляді плівки, яка відбиває що тюльпани не уживаультрафіолетове проміння. Наносити такий ються з гвоздиками, лілікрем слід за 20 хвилин до виходу на сонце, щоб ями, трояндами. Однак є
він всотався в епідерміс. Вибираючи сонцеза- відмінними сусідами з гіхисну косметику, слід звернути увагу на чинни- лочками кипариса або туї.
ки захисту (SPF - sun protective factor), а також І, нарешті, будь-які квіти
на позначку waterproof, що свідчить про водо- швидко в’януть від сусідстійкість пропонованого крему.
ства з фруктами, особлиХочу зауважити, що останнім часом у Го- во яблуками.
лівуді загоряти
стало не модним. Та в нас,
слава Богу, не
Голівуд, то загоПлануючи плодово-ягідний сад, не забудьте про
ряйте, але лише бузину. Своїм різким, незвичайним запахом вона
на здоров’я!
відлякуватиме від смородини і агрусу метеликаЯрослав
ШЛАПАК
(УКРІНФОРМ).

ПРО БУЗИНУ НЕ ЗАБУДЬТЕ

ГОРОДІ

БАЖАНА ГОСТЯ НА НАШОМУ СТОЛІ

Суниця, яку прийнято називати
полуницею, мабуть, щоб відрізняти від суниці лісової, заслуговує на
увагу вже хоча б тому, що культура
ця, загалом, невибаглива і з успіхом
її можна культивувати на садовій ділянці, поєднуючи з вирощуванням
картоплі та овочів.
А, втім, червоні, великі та солодкі
ягоди суниці містять 4-10 відсотків
цукру, органічні кислоти, мінеральні
солі заліза, фосфору, калію, кальцію, магнію, натрію, алюмінію, марганцю, які відіграють важливу фізіологічну роль в обміні речовин. У 100 г
свіжих ягід міститься до трьох добо-

вих доз вітамінів С, Р і В. За кількістю
заліза суниця посідає перше місце
серед плодів і ягід. У народній медицині здавна свіжу суницю вживали
як лікувальний засіб при гастритах,
діабеті, подагрі, каменях у нирках і
печінці. Особливо корисна суниця
при малокрів’ї. Завдяки вмісту вітаміну В9 і мікроелементів ягоди мають кровотворні властивості. Після
збору врожаю у суниці формуються
нові ріжки і листя, інтенсивно росте коріння, закладаються квіткові
бруньки. Тому відразу після збору
ягід треба провести прополювання бур’янів, прорихлити грунт і видалити вусики. Ця робота потребує
певних зусиль, як, проте, і весь процес вирощування і збору цієї чудової
ягоди. До часу закінчення плодоносіння грядки з кущами суниці дуже
заростають бур’янами. На кущах
залишаються ніжки суцвіття і багато старого темного або пожовклого
листя. Оброблення кожного такого
куща окремо займає чимало часу і
після збору ягід - це найважчий процес.
Видаляючи бур’яни і зайві вусики на такій грядці, бажано залишати по одному вусу з добре розвиненою розеткою від кожного куща.
Вус спрямовувати в бік краю грядки.
Розетки, розташовані ближче до
маткового куща, завжди сильніші,
краще розвинені та раніше укорінюються порівняно з розетками, що

утворюються пізніше і розташовані
на кінцях батогів. Місце утворення
коріння близької до куща розетки
треба легко присипати землею, а кінець батога відрізати.
Суницю можна саджати протягом усього вегетаційного періоду, починаючи з ранньої весни
і закінчуючи другою половиною
вересня. При більш пізній посадці
рослини можуть не встигнути вкорінитися, що призведе до вимерзання взимку.
При посадці слід стежити за тим,
щоб коренева шийка куща і основа
листя з брунькою – сердечко – знаходилися на рівні поверхні грунту.
Якщо суниця посаджена глибоко,
і сердечко засипане землею, вона
загниває і гине. При мілкій посадці
і частковому оголенні коріння рослина засохне або слабо розвиватиметься.
Оскільки плантацію садової суниці бажано оновлювати один раз
на 5-6 років, треба піклуватися про
висадження молодих кущів. У суниці, що перестала плодоносити,
починається посилене вусоутворення. Вуса, що відростають, послаблюють материнські рослини,
сповільнюють їх ріст, знижують зимостійкість і врожайність, тому їх
необхідно видаляти, за винятком
тих, які призначені для розсади.
Краще брати розсаду від молодих
1-3-річних рослин.

вогнівку, від малини і суниці - довгоносиків, від сливи
і яблуні - плодожерку. У листі бузини є синильна кислота. Можливо, саме вона і відлякує тварин, у тому
числі гризунів. Пацюки і миші уникають приміщень,
якщо поряд росте бузина. Тому раніше її саджали
біля складів, сараїв, зернових комор, приміщень для
худоби. Ще Мічурін використовував гілки бузини чорної для захисту смородини від почкового кліща і вогнівки. Також гілками бузини він обв’язував стовбури
плодових дерев для захисту від зайців і мишей.
Плануючи сад, підбирайте рослини таким чином,
щоб ваша ділянка гарно виглядала не лише влітку,
а й взимку. Зимовий сад дуже прикрашають хвойні,
серед яких різні види ялин, сосен, туй, ялівцю. Забарвлення хвої може бути різноманітне: зелене, голубувате, золотаве, сріблясте, строкате. Вічнозелені
рослини гарно виділяються у засніженому саду. Дуже
декоративна ялина канадська з яскраво-зеленою пірамідальною кроною правильної форми. Ялина добре переносить затінення, росте повільно. Туя західна – невелике деревце з колоновидною або конічною
формою. Дуже красива форма із золотавим забарвленням хвої. Туї невибагливі. Останнім часом популярні ялівець – звичайний, козацький та інші. Ці рослини віддають перевагу сонячним ділянкам, добре
переносять літню спеку, засуху, морози, невимогливі
до грунту.

Макарівські вісті
вісті
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4 ЛИПНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦІЇ

ЛІДЕР
У першу суботу липня кооперативна громадськість усього світу відзначає Міжнародний
день кооперації. Не буде він
винятковим і нинішнього року.
Адже кооператори вносять вагомий внесок у розвиток населених пунктів, районних і обласних
центрів, несуть відповідальність
за стан торговельного обслуговування сільського населення,
забезпечуючи його щоденно товарами першої необхідності. В
Україні перше споживче товариство запрацювало в 1866 році в
Харкові. Українська кооперація
була тісно пов’язана з ідеями
економічної, духовної, національної свободи.
Нині головним завданням
Макарівського сільського споживчого товариства є подальше
відновлення та модернізація торговельної мережі, громадського
харчування, технічне переоснащення виробничих підприємств
із впровадженням енергоємного
обладнань, підвищення рентабельності, зміцнення фінансового стану, як важливої передумови
поліпшення матеріального рівня
життя кооператорів та їх соціального стану.
В умовах жорсткої конкуренції члени трудового колективу
намагаються працювати в міру
своїх сил, аби у цих складних
кризових умовах будь-якою ціною зберегти торговельні підприємства.

БІЗНЕС-РЕЙТИНГУ

Ось уже чотири роки підприємство входить до числа лідерів
у національному бізнес-рейтингу
за сумарним балом номінацій

«Обсяг реалізованої продукції»,
«Заробітна плата» в галузі «Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах» (КВЕД-52.27).
Його визначає оргкомітет На-

ціонального
бізнес-рейтингу
згідно даних ВАТ «Статінформконсалтинг», що базується на
даних Державного комітету ста-

тистики України. Назва, регіон,
місце у рейтингу підприємства
безкоштовно опубліковані в ексклюзивному розділі «Лідери економіки України» міжнародного
каталогу Торгово-промислової

палати України, який презентує
економічний потенціал нашої
країни на світовій арені. Щорічно торгові палати, інвестиційні

ради, економічні місії понад 90
країн світу використовують каталог «Торгово-промислова Україна» у своїй роботі. Матеріали
Національного бізнес-рейтингу,
що базується виключно на да-

ЩИРО ПОЗДОРОВЛЯЄМО
Шановні кооператори, ветерани, пайовики споживчої кооперації району!
Щиро вітаємо вас з 87-им Міжнародним Днем кооперації. Зичимо всім міцного здоров’я, довголіття, сонячного, безхмарного неба, миру та благополуччя,
сімейного достатку, великого людського
щастя, успіхів в особистому житті.

Шановні пайовики, працівники та ветерани
споживчої кооперації Макарівського району!
Щиро вітаємо всіх вас з Міжнародним
днем кооперації і сердечно зичимо родинного
щастя, міцного здоров’я й бадьорості на довгі
роки. Хай не втрачає серце молодості, а руки
- сили. Благополуччя вам, любові і поваги від
близьких людей, миру, злагоди й добра!

Правління Макарівського районного
споживчого товариства.

З повагою Макарівська районна спілка
споживчих товариств.

них Держкомстату, привертають
до себе найбільшу увагу. Адже,
як сказав колись Д.Карнегі: «У
бізнесі, як і в спорті – всі розумні люди роблять ставки лише на
фаворитів».
Чимала заслуга в успіхах Макарівського сільського споживчого товариства і голови правління О.І.Крамар. До речі, Олена
Іванівна у споживчій кооперації з
1984 року. З 1990 й понині вона
працює головою правління. Вона
- справжній фахівець своєї справи, вимоглива до себе й інших
працівників, наполегливо відстоює інтереси товариства у стосунках з партнерами.
Офіційна презентація даних
Національного бізнес-рейтингу
за нинішній рік та урочиста церемонія нагородження лідерів
економіки України, серед яких
і Макарівське сільське споживче товариство, відбудеться 21
серпня в конгрес-холі Торговопромислової палати України. Побажаємо ж нашому представнику побільше нагород.
На світлині зліва направо:
Тетяна Михайлівна Демиденко
- завідуюча магазину по вулиці
Комарова (Макарів), Олена Іванівна Крамар - голова правління Макарівського ССТ, Наталія
Дмитрівна Гайчук - продавець
магазину “Гастроном“, Галина
Василівна Омельченко - завідуюча магазину “Хліб“.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на житловий будинок, який знаходиться в
селі Комарівка по вулиці Калініна, 17, видане Макарівським бюро технічної інвентаризації 31 травня 1990 року за №110 на підставі рішення виконкому Макарівської районної ради від 26 червня
1990 року за №103 на ім’я ЛУТАКА Степана Миколайовича, вважати недійсним.

























ЗАГУБЛЕНИЙ акт №98 про передачу житлового
будинку садибного типу з надвірними будівлями,
який знаходиться в селі Нові Опачичі по вулиці
Волинській, 33 Макарівського району Київської
області, виданий згідно рішення Макарівської районної ради №68 від 28 березня 1991 року на ім’я
МЕЛАНІЧА Івана Костянтиновича, вважати недійсним.

























 ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право на спадщину за

заповітом, зареєстроване державним нотаріусом
СЕРДЕЧНІ
Ф.А. 4 березня 1983 року за №458 на
 Цимбалюк

житловий будинок, який знаходиться в селі Пашпо вулиці Зарічна, 18, видане 15 жовтня 1979
 ківка

ПРИВІТАННЯ
року за № 15 на ім’я ВОРОБЕЙ Мотрони Яківни,
районної організації ветеранів УкраЗ ювілейною датою від Дня народження від щиро-  вважати недійсним.
 їниПрезидія
сердечно вітає із ювілейною датою - 80-річчям го серця та усієї душі поздоровляємо найдорожчого,
договір купівлі-продажу на 1/2 частини
Дня народження
рідного, любого батька та дідуся
 ЗАГУБЛЕНИЙ
 відТИМОШЕНКО
житлового будинку, який знаходиться в смт Макарів
Катерину Григорівну з Юрова,
ПАНКІНА Бориса Сергійовича
вулиці Чеовоноармійська, 85 Макарівського райоЛЕСЯ Василя Івановича з Новосілок та
з Копилова.
 по
ну Київської області, зареєстрований Макарівським
 МОРОЗА
Івана Микитовича з Гавронщини.
70 років - зовсім небагато,
бюро технічної інвентаризації (посвідч. Макарівської
Шановні ветерани! Нехай Ваші трудові
Це в житті коротка й світла мить.
нотаріальної контори від 9 липня 1982
 державної

руки не знають втоми до ста літ, хай буде
Ми бажаєм Вам у цю чудову дату
року.
№1172)
на ім’я МАРЧЕНКА Сергія Анатолійоміцне здоров’я і щастя, нехай додає сил Вам
При здоров’ї й сотню літ зустріть!
вича, вважати недійсним.

і
радості
спокій
серця,
сімейне
благополучЩоб
Вас
довіку
доля
берегла,

чя, мир і злагода та любов Ваших близьких
Зичимо достатку, щастя і добра!
та рідних людей. Нехай роки ніколи Вас не
Спасибі наш, рідний, за те,
У СВІТІ РАРИТЕТІВ


старять, і не приносять у Ваш дім біди!
Що зростили, за хліб на столі,
Спасибі велике й уклін до землі!
 ВИСУНУТИЙ ЯЗИК ЕЙНШТЕЙНА

*
*
*
*
*
З любов’ю син, невістка,
любого чоловіка, батька, дідуся
внучки Катя та Маргарита.  ОЦІНИЛИ В 74 ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ
 Дорогого,
Віктора Степановича ХІМІЧА
Одну з копій відомої фотографії фізика Альберякнайсердечніше вітаємо з 75-річчям від
та
Ейнштейна,
на якій він показує фотографу язик,
*****
 продано на аукціоні
 Дня народження і щиро йому бажаємо
в США більш як за 74 тисячі
Наші сонячні, найщиріші та найсердечніші привіміцного здоров’я, щастя, душевного сподоларів.

тання
адресуємо
з
нагоди
ювілейної
дати
від
Дня
на кою, сімейного затишку. Нехай Господь Бог
Відомо, що фотографію, продану в штаті Ньюродження дорогій іменинниці
здоров’я дає, а Матір Божа завжди береже.
Гемпшир на аукціоні, було зроблено в 1951 році
 після святкування 72-річчя фізика.
КИРИЛЕНКО Павліні Григорівні.

За роком рік життя невпинно лине,
*
*
*
*
*
За словами представника аукціону, підписавши
дарує весен веселковий час. У цю чу- 
Колектив Комарівського НВО якнайтепліше по здоровляє
фотографію, Ейнштейн подарував її кореспондендову теплу літню днину вітання щирі лиіз золотою датою - 50-річчям від Дня наронуть і від нас. Хай доля завжди шле до-  тові телекорпорації CBS Говарду Сміту, програшановну, дорогу людину - директора школи
 дженняСИЧЕВСЬКОГО
ми новин якого вчений дуже любив. У підписі до
бро і щастя, міцне здоров’я, море благ
Анатолія Григоровича
лауреат Нобелівської премії пояснює:
земних, а щедрі дні, мов рушники квіті щиро бажає міцного здоров’я на довгі роки.
 фотографії

“Вам сподобається цей жест, тому що він призначасті, нехай ще довго стеляться до ніг!
А ще: людська любов нехай Вам світить і
всьому людству”.
Хай сонечко Тобі сміється, хай у житті
в серці радісно співа, для Вас - усі найкращі
 чений

Новим власником знаменитої фотографії став
все удається!
квіти і найласкавіші слова. Хай доля буде щасфахівець з наукових книг і рукописів учених Девід
тям всіяна, нехай збувається усе замріяне!
Мама та сестра Ліза з сім’єю.
 Уаксман, який заплатив за зображення великого

вченого 74 тисячі 325 доларів.
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МАГАЗИН “ОПТИКА“
ЗАПРОШУЄ ГРОМАДЯН З 8.00 ДО 16.00,
КРІМ НЕДІЛІ. МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
6-А (ПРИМІЩЕННЯ КОЛГОСПНОЇ КОНТОРИ).

ВИРОБИ З НЕРЖАВІЮЧОГО ТА ЧОРНОГО МЕТАЛУ:
ПЕРИЛА, ВОРОТА, НАВІСИ,
ОГОРОЖІ

СЕКЦІЙНІ ГАРАЖНІ ТА
ПРОМИСЛОВІ ВОРОТА

АВТОМАТИКА, ШЛАГБАУМИ

ТЕЛ: 8-0412-46-41-56, 8-041242-16-11, 8-098-274-34-67

КРИНИЦІ

ПІД

КЛЮЧ.

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.

ПІНОБЛОКИ Д 600
Розміри: 600х300х200; 600х300х100

ЦЕМЕНТ М-500

с.Копіївка. Телефон 8-067-906-53-66.

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 .

ТОВ «ГЕО-СЕРВІС ПЛЮС» пропонує:

Виготовлення державних актів на земельні ділянки;
Розробка проектів із землеустрою; Виготовлення
технічної документації із землеустрою для укладання
договорів оренди на землю; Виконання топографогеодезичних робіт; Експертна та нормативно-грошова
оцінка земельних ділянок.
ВИКОНАННЯ РОБІТ У СТИСЛІ СТРОКИ
50% ПЕРЕДОПЛАТИ
Звертатись: Макарів, вул. Фрунзе, 23. Тел.: 5-31-88;
8 (068) 358-76-15; (044) 227-02-09, 8-068-352-86-19.
(Ліцензія Державної служби геодезії картографії та кадастру,
серія АВ № 430676; Ліцензія Державного Агентства земельних
ресурсів України серії АВ № 390593).

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

НАДАЄМО ПОСЛУГИ З
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ДО 5 Т.
ТЕЛЕФОН − 8−050−655−02−13.

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

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ЗДАЮ
2-кімнатну
квартиру на довгий
термін в п’ятиповерховому будинку
з усіма зручностями
(індивідуальне опалення, гаряча вода)
в Макарові по вул.
Фрунзе, 64. Ціна - за
домовленістю. Тел.
8-050-330-11-41.
ПРОДАЮ 3-кімнатну
квартиру в Макарові.
Ціна - за домовленістю. Телефон - 8-050965-24-79. Лєна.
ПРОДАЮ вугілля “Антрацит“. Село Горобіївка, вулиця Калініна,
33 (Бишівська сільська рада). Телефон
- 2-14-72.
ПРОДАЮ 1-кімнатну
квартиру в Макарові.
Телефон - 8-050-72103-34.

ПРОДАЮ
трактор
Т-40 у нормальному
робочому стані. Село
Вільне. Телефон 8-096-574-92-33.
ПРОДАЮ міні-трактор
«Білорусь»
з
причіпом,
плугом,
культиватором, картоплекопалкою
та
іншими пристосуваннями у хорошому стані. Телефони: 8-098587-55-52; 4-17-24.
КУПЛЮ
2-кімнатну
квартиру в Макарові
поблизу центру для
себе. Ціна - за домовленістю. Телефони: 8-066-746-84-36;
8-066-389-47-40.
ПРОДАЮ в’єтнамських поросят. Телефон
- 8-093-527-92-29.

ТОВ “МАКАРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД“

РЕАЛІЗУЄ ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ.
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ:
СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 37.
ТЕЛ.: 5-12-05, 5-11-83, 5-25-38.

БУДУЄМО САМІ!

(будівництво госп.способом власними силами)

БУДИНКИ, КОТЕДЖІ, ГАРАЖІ, ЛАЗНІ
ФУНКЦІЇ ГЕНПІДРЯДНИКА; ПІДБІР
ПРОЕКТІВ; КОНСУЛЬТАЦІЇ З БУДІВНИЦТВА
ТА РЕМОНТУ; СКЛАДАННЯ КОШТОРИСІВ,
ПІДБІР МАТЕРІАЛІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА
ВИКОНАВЦІВ; ДИЗАЙН ПРОЕКТУВАННЯ.

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

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), САЙДИНГ.
ТЕЛЕФОН 8-097-208-90-83.
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- Приватизація, переоформлення прав на
землю, присвоєння кадастрових номерів;
- Експертна оцінка майна:
будинки, квартири, земельні ділянки,
майнові комплекси, автомобілі;
- Землевпорядні та геодезичні роботи:
визначення меж на місцевості, тощо;
- Консультація з питань нерухомості.
СМТ. МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23/7
(ПАНСЬКИЙ ПАРК, БІЛЯ БТІ)

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

ДП «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТОЗАВОД»

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ МОЛОДИЙ І
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВЕБ-ПРОГРАМІСТ.
Бажані знання PHP, MySQL, AJAX,
Javascript – головне бажання працювати в
цьому напрямку. Вища освіта – обов’язкова
(бакалавр, спеціаліст, магістр або останній
курс навчання). Вік - до 25 років.

КОНТАКТИ: O.ZINCHENKO@GMAIL.COM,
ТЕЛЕФОН – 8-067-402-03-99.
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.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Виробничо-складський комплекс (ВСК) TOB
«КОМОДОР» розташований по вулиці Київська,49-ж
у с. Калинівка Макарівського району Київської області поблизу автодороги Київ-Чоп.
TOB «КОМОДОР» надає послуги із складання та
зберігання промислових товарів і матеріалів, надає
складські площі в оренду, пропонуючи при цьому
сучасні технології, обладнання, умови зберігання та
механізацію навантажувально-розвантажувальних
робіт.
ВСК TOB «КОМОДОР» належить до 2-ої групи
об’єктів, для яких розробляються документи з обґрунтування викидів. Згідно зі Звітом про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, виконаним у 2009 році, на майданчику
комплексу діють 9 стаціонарних джерел, від яких
в атмосферу надходять: вуглецю окис, азоту двоокис, сірчана кислота у кількості 0,20783 г/сек. та
2,194282 т за рік.
Крім того, при спалюванні природного газу в
опалювальних котлах в атмосферу надходять парникові гази у кількості 2420,285013 т за рік.
За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, виконаних у ході проведення робіт з обгрунтування
обсягів викидів для отримання дозволів, встановлено, що найбільші концентрації забруднюючих
речовин від стаціонарних джерел ВСК TOB «КОМОДОР» у приземному шарі атмосфери значно менші
гранично-допустимих концентрацій.
Таким чином, діяльність ВСК TOB «КОМОДОР»
за вказаною адресою не спричиняє небезпечного
впливу на стан атмосферного повітря, що надає
можливість отримати в установленому порядку дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
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.

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

Бригада будівельників виконує всі
внутрішні, оздоблювальні роботи під ключ.
ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ.
ТЕЛ.: 8-067-760-54-02; 8-096-330-26-88.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відділ реєстрації актів цивільного стану Макарівського районного управління юстиції Київської
області повідомляє, що в ніч з 15 на 16 травня 2009
року з кабінету секретаря Колонщинської сільської
ради було здійснено крадіжку сейфа, в якому зберігалися бланки свідоцтва: про смерть серії 1-ОК з
№151554 до № 51563 у кількості 10 (десять) штук та
про народження серії 1-ОК з №123317 по №123318
у кількості 2 (два) штуки, які є документами суворої
звітності, а також книги обліку оприбуткування та витрачання бланків свідоцтв про народження, шлюб,
смерть, актові записи про смерть, зареєстровані в
травні 2009 року, та лікарські свідоцтва про смерть,
2 штампи.
У зв’язку з цим:
- вищевказані свідоцтва про смерть та народження
вважати недійсними;
- зазначені документи вважати недійсними;
- штамп “документ підлягає обміну в зв’язку зі
зміною прізвища при вступі у шлюб” вважати недійсним;
- штамп “рестрація шлюбу проведена виконкомом
Колонщинської сільської ради Макарівського району
Київської області” вважати недійсним.
Олена РАДЧЕНКО,
заступник начальника Макарівського районного
управління юстиції Київської області - начальник
відділу реєстрації актів цивільного стану.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Підприємство по виробництву виробів з бетону СДП „Сарана В.В.“ розташоване в селі Грузьке по вул. Піонерська, 13/1 має намір одержати
дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Технологія і обладнання виробничого процесу
відповідають сучасному галузевому рівню.
Основними забруднюючими речовинами, які викидаються в атмосферне повітря при виробничій
діяльності підприємства, є пил піску, щебню загальною кількістю близько 0,4 т/рік.
Вклад підприємства в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує встановлених нормативів. Нормативна СЗЗ підприємства (50м) витримана.
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.
Колективи Макарівської районної державної адміністрації та районної ради глибоко сумуєють з приводу
передчасної смерті
НЕЧАЯ Олексія Миколайовича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Колектив ТОВ “АТП Стріла“ висловлює щирі співчуття водію Нечаю Олександру Миколайовичу з приводу тяжкої втрати - передчасної сметрі брата
НЕЧАЯ Олексія Миколайовича.
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ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
На цьому тижнi вам
варто утiлити в життя
багато
найпотаємнiших
планiв i задумів. Проте деякi з
них доведеться злегка змінити
- залежно вiд розвитку подiй.
У понедiлок постарайтеся не
ухвалювати поспiшних рiшень:
видiлiть собi час для роздумів.
Бажано робити це наодинцi.
У суботу не варто створювати
конфлiктних ситуацiй: уникайте
суперечок на будь-яку серйозну тему. Навiть якщо ви маєте
рацiю, швидше за все, перемога дiстанеться не вам. Спокiйна
обстановка в недiлю сприятиме розкриттю вашого творчого
потенцiалу.
Сприятливi днi: 10, 12; несприятливi: 8.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)
На цьому тижнi надайте своєму оточенню
бiльше свободи вибору,
не тиснiть на людей авторитетом. Терпiння переможе все.
Не вiдкладайте нiяких справ
через задоволення поговорити з людиною, якої ви давно не
бачили, - це може стати дуже
великою помилкою. У серединi
тижня почне щастити в справах,
що вимагають вiд вас iнiцiативи
i творчостi. У п`ятницю ви можете одержати запрошення його варто прийняти, оскiльки
ви як мiнiмум знайдете цiкавого
спiвбесiдника.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 8,9.
БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)
Важливо зосередитися. Тiльки логiка i здоровий глузд убережуть вас
вiд легковажних вчинкiв. Розраховуйте свої сили адекватно, не
перенапружуйтеся. Ви будете
схильнi брати на себе пiдвищенi
зобов`язання, що чревате виснаженням - як нервовим, так
i фiзичним. Займiться в один з
вихiдних днiв очищенням вашої
квартири вiд непотребу.
Сприятливi днi: 6, 8; несприятливi: немає.
РАК (22.06 - 23.07)
Стриманiсть,
зосередженiсть i скромнiсть - ось
тi якостi, якi дозволять
вам на цьому тижнi досягти максимального успiху за всiма напрямами. Знайдуться рiшення
найважливiших питань. У вас багато що виходитиме, немов саме
собою, тому що ви заклали достатньо мiцний фундамент для
своїх успiхів. У другiй половинi
тижня бажано зменшити темп i надати бiльше уваги здоров`ю i сiм`ї.
До речi, присвятiть хоча б небагато часу собi.
Сприятливi днi: 7, 12; несприятливi: 8.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Тиждень буде не дуже
сприятливий
для
вияву товариськостi - краще
звести кiлькiсть розмов до розумного мiнiмуму. Творчий порив
позитивно вплине на кар`єру.
Постарайтеся не впадати в
крайностi: перепади вашого настрою можуть вплинути на успiх
справ.
Сприятливi днi: 9, 10; несприятливi: 12.
ДIВА (24.08 - 23.09)
Вже
давно
позаду
хвилюючi подiї, ви розслабилися, а довкруги ще багато незавершених справ.
Зберiться i завершiть ще незавершене. Адже так приємно буде
похвалити себе за це. Постарайтеся залагоджувати суперечки
мирним шляхом. Вас можуть
турбувати дрiбницi - постарайтеся не гарячкувати i усвiдомити,
що iнодi з дрiбниць починаються
великi справи. Вам обов`язково
посмiхнеться панi Фортуна.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 7.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
6 - 12 ЛИПНЯ
ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)
У вiвторок подiї розвиватимуться сприятливо, для
вас несподiвано можуть виникнути новi перспективи. В середу постарайтеся не вiдмовляти
в допомозi друзям. А ось поганий
настрiй краще тримати в уздi, щоб
уникнути проблем. Вiрогiдний
приємний вiдпочинок у вихiднi у
вузькому колі друзів.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: 9.
СКОРПIОН (24.10 - 22.11)
Прекрасний тиждень для
смiливих i енергiйних дiй.
Сприятлива обстановка для
творчих досягнень у професiйнiй
сферi. Вам не доведеться особливо замислюватися над тим,
що робити i як поводитися - ви
чудово все знаєте, сумнiви вас не
потурбують. У вiвторок з`явиться
шанс продемонструвати оточуючим свої кращі якості. У вихiднi
вiрогiднi цiкавi знайомства.
Сприятливi днi: 6, 11; несприятливi: 8.
СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)
На цьому тижнi ви зможете почути багато нового
вiд колег. Вас чекає успiх
у справах. Варто навiть задуматися про додаткову роботу, яка
розширить вашi можливостi у
фiнансовому планi. У четвер будьте уважнiшими при укладеннi будьяких договорiв: цiлком вiрогiдно,
що вас спробують обдурити. У
суботу насолоджуйтеся спокоєм,
затишком i тишею. У вихiднi вам
можливо буде потрiбна допомога
близьких людей - просто скажiть
їм про це.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 6.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Представники
знаку Козерога, які звикли
до труднощiв, зможуть
отримати користь від своєї посади, використовуючи чарiвнiсть
та дипломатичнi здiбностi. Промахи на роботi залишаться без
наслiдкiв, слiд тiльки зберiгати
спокiй i не втомлюватися повторювати собi, що всi змiни - винятково до кращого. У суботу порадуйте себе новими враженнями.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: 10.
ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02)
Вам необхiдно загострити увагу на ретельнiй роботi з
фiнансовою документацiєю.
На шляху може виникнути ряд перешкод, подолати якi буде досить
важко. На початку тижня небажано планувати вiдповiдальнi справи
i зустрiчi, краще перенести їх на
другу половину. Вам дуже знадобиться терпiння. Пiдвищена дратівливість i втома можуть призвести до сварок навiть з близькими
людьми. У понедiлок неуважнiсть
заважатиме зосереджуватися на
справах. У вiвторок використовуйте товариськiсть i кмiтливiсть,
довiряйте своїй інтуїції. У п`ятницю,
перш нiж що-небудь зробити,
необхiдно все продумати. В недiлю
рекомендується виявити особливу
обережнiсть у контактах з незнайомими людьми.
Сприятливi днi: 6; несприятливi: 11.
РИБИ (20.02 - 20.03)
Головне
завдання
на цьому тижнi - знайти
взаєморозумiння з оточуючими. Конфліктуючи, ви навряд
зможете зробити хоч щось корисне для себе. Тиждень буде щедрий
на подiї, дозволить запастися
цiкавими враженнями i посприяє
здiйсненню найсмiливiших планiв.
Новi справи краще починати в середу, тодi вас супроводжуватиме
успiх. Постарайтеся не давати
обiцянок: виконати їх вам достатньо складно. Кращим вiдпочинком
у вихiднi буде нетривала подорож.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: немає.
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ЯЛТУ ЧЕКАЄ “ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД”
У розпал спекотного курортного сезону на ПБК
подує “холодком”. Саме це обіцяють жителям і гостям південнобережного міста учасники і улаштовувачі льодового шоу “Ялта ICE”, що відбудеться на
знаменитій міській набережній.
У ньому візьмуть участь найіменитіші фігуристи
світу і зірки шоу-бізнесу: олімпійський чемпіон, чотирикратний чемпіон світу Олексій Ягудін і естрадна
співачка, екс-соліст групи “Блестящие” Анна Семенович, бронзові призерки чемпіонату світу з фігурного
катання Маргарита Дроб’язко і Павілас Ванагіс, срібні
призерки чемпіонату Європи Юлія Обертас і Сергій
Славнов. Усі вони - учасники проектів “Льодовиковий
період” на ОРТ і “Зоряний лід” телеканалу “Росія”.
Для участі в шоу до Ялти також приїдуть трикратний чемпіон США з фігурного катання Джон
Циммерман, чемпіон світу серед професіоналів канадець Джейсон Граєтс, відомі фігуристи з Велико-

британії Фіона Залдуа і Дмитро Суханов, трикратна
переможниця італійської версії проекту “Танці на
льоду” Сільвія Фонтана.
Україну представлятимуть багатократні чемпіони
національної першості - Тетяна Волосожар і Станіслав Морозов. Унікальні номери на льоду представить
рекордсмен книги рекордів Гіннесса зі стрибків у довжину через машину на льоду, майстер спорту українець Сергій Якименко, своєю майстерністю порадують жонглери на льоду Альфред і Марина Морус.
Навіть міський голова Ялти Сергій Брайко пообіцяв на честь відкриття шоу стати на ковзани і разом
з ведучою льодового шоу Анастасією Заворотнюк і
Олексієм Ягудіним урочисто перерізати стрічку.
Як і обіцяли організатори, на відкриття безкоштовно будуть запрошені ветерани, діти-сироти і дітиінваліди, багатодітні сім’ї. Частина запрошень направлена дітям, які сьогодні відпочивають в “Артеку”.

У БАГАТИХ СВОЇ ПРИЧУДИ

ОБІД ВАРТІСТЮ В ДВА МІЛЬЙОНИ
До популярного способу залучення капіталів для благодійних
цілей вдався відомий американський мільярдер Уоррен Баффетт.
78-річний глава холдингу Berkshire
Hathaway відкрив аукціон, переможець якого отримував право розділити з ним ланч у відомому ресторані Smith & Wollensky у Нью-Йорку. І,
можливо, отримати ділові рекомендації від іменитого інвестора.
Традицію щорічного “продажу” можливості пообідати з ним, Баффетт, статок якого оцінюється в 37 млрд. доларів (друга найбагатша
людина у світі), підтримує вже сім років.
Стартова ціна своєрідного “лота” встановлена на позначці 25 тисяч доларів. Вже зараз зрозуміло, що ця планка буде значно перевищена, проте в умовах економічної кризи поки рано говорити про те,
що торішній рекорд буде побитий.
У 2008 році 2,1 млн. доларів за можливість пообідати з мільярдером заплатив менеджер розташованої у Гонконгу китайської інвестиційної компанії Чжао Даньян.
Кошти, які Баффетт отримає в результаті аукціону, який завершився 26 червня, він передав благодійній організації Glide Foundation, яка
допомагає бідним і бездомним у Сан-Франциско.

ГЕРОЇЧНИЙ ВЧИНОК

80-РІЧНА ПЕНСІОНЕРКА НАЗДОГНАЛА
ГРАБІЖНИКА НА ВЕЛОСИПЕДІ
Німецька пенсіонерка з міста Бюрштадта несподівано стала
справжньою героїнею дня. Жінка неквапом їхала на велосипеді однією з вулиць міста. Свою сумку вона поклала в багажну сітку.
Зненацька з пенсіонеркою порівнявся велосипедист, який вихопив
сумку і спробував утекти. Старенька не розгубилася і кинулася наздогін.
По дорозі вона змогла покликати на допомогу випадкового водія, який перехопив злодія на одній із вулиць, скинув з велосипеда й
утримував до появи поліції. Зловмисником виявився 41-річний чоловік. Він затриманий. Сумку благополучно повернули хазяйці.

НАЙ-НАЙ

НЕВАГОМІСТЬ КРАЩИЙ СПОСІБ
ДЛЯ ОДРУЖЕННЯ
Перше одруження в умовах
невагомості відбулося в небі над
Флоридою. Ньюйоркці-молодята
Ноа Фулмор і Ерін Фіннеган обмінялися обручками й виголосили
клятву вірності, ширявши догори
ногами, на борту модифікованого Boeing-727-200.
Жених був, як і належить, у
смокінгу, наречена - в білій сукні,
створеній спеціально для космічних весіль японським дизайнером Ері Мацуї.
Ноа та Ерін заплатили по 4,5
тисячі доларів за себе і ще десятьох свідків, які теж вирішили
вирватися з обіймів земного тяжіння.
Літак піднімається на висоту
майже 11 км, а потім нестримно
пікірує. При цьому всі, хто знаходиться на борту, відчувають
ефект невагомості. В цілому
наречені парили в оббитому
м’якою підкладкою салоні авіалайнера приблизно вісім хвилин.
Навряд чи хто з учасників
цього весілля забуде те емоційне
збудження, яке вони відчували,
опинившись у невагомості.

НЕЧУВАНИЙ УСПІХ

ПРИРОДА “ПОЗА ЗАКОНОМ”

ВИГРАВ У
ЛОТЕРЕЮ ДВІЧІ ЗА
ТИЖДЕНЬ

До Естонії з Росії припливла густо поросла лісом ділянка
суші площею чотири гектари.
Шматок російської території
відколовся від берега в районі
Нарвського водосховища, по
території якого проходить кордон між двома державами. Течією цей плавучий острів прибило до естонського берега.
Радар прикордонних військ Естонії помітив величезний об’єкт, що
перетинає державний кордон по водосховищу. Поведінка плавучого острова непередбачувана. Прикордонники не виключають, що острів знову може почати рухатися. Начальник нарвського прикордонного загону
Рейн Стейнфельд повідомив, що за останні 10 років жоден з островів, які
знаходяться на Нарвському водосховищі, не припливав до Естонії.

Немолодий американець із
штату Джорджія зірвав куш двічі
за тиждень. Спершу 62-річний
Ерл Фрітц виграв 1000 доларів
у лотереї Extreme Green, після
чого несподівано отримав приз
у розмірі 777,777 долара, прийнявши участь у розіграші Super
Lucky 7’s.
Будучи звичайним теслярем,
Фрітц не сподівався на такий
успіх. Спочатку везунчик навіть
не зрозумів, що виграв, оскільки
забув надіти окуляри. Американець і його дружина поки не придумали, що їм робити з такою сумою грошей.

НЕЛЕГАЛЬНИЙ ЕМІГРАНТ... ОСТРІВ

ТОТАЛЬНА ЧИСТКА

НА ЩУРЯЧОМУ ОСТРОВІ ЗНИЩИЛИ ВСІХ ЩУРІВ
Щурячий острів на Алясці, що входить до складу архіпелагу Алеутських островів, залишився без
щурів, завдяки яким отримав свою назву.
Сірі щури оселилися тут у 1780 році, після того,
як біля берегів зазнало аварії японське судно. У
1827 році острів відвідав російський мандрівник
Федір Петрович Літке, який звернув увагу на гризунів, які розплодилися на той час, і дав йому нинішню назву.
Через велику кількість щурів популяція птахів
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на острові, площа якого становить 26 квадратних
кілометрів, була практично знищена за винятком
найбільших їх представників.
Програма з винищування щурів вартістю
близько 2,5 мільйона доларів була здійснена восени 2008 року: протягом десяти днів з вертольота скидали щурячу отруту. Висновок про те,
що щурів на острові не залишилося, учені зробили після спостережень у травні-червні 2009
року.
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