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ОФІЦІЙНО

13 липня голова районної
ради М. Вараницький провів робочі зустрічі з сільськими головами
М. Радченко (Наливайківка), Н. Кубай (Новосілки), Ю.Пелешок (Колонщина), П. Волошиним (В.Карашин), де у населених пунктах
працюють сільські обслуговуючі
кооперативи. У ході бесіди головною темою стало розроблення та
шляхи реалізації стратегії підвищення конкурентноспроможності
Макарівського району на період
до 2015 року.
13 липня в.о. голови райдержадміністрації С. Грамушняк
провів апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації, на якій
обговорювався стан їх роботи, а
також нараду з керівниками організацій району. Було заслухано
питання про реконструкцію доріг
у населених пунктах, встановлення дорожніх знаків.
Цього ж дня С.Грамушняк
мав розмову із заступником генерального директора компанії „Європа” А. Розживиним про
співпрацю у питаннях спортивного розвитку в районі.
14 липня в.о. голови райдержадміністрації С.Грамушняк провів зустріч з депутатом обласної
ради Р. Бадаєвим з приводу передачі тепломережі у комунальну
власність районної ради. Цього
ж дня С.Грамушняк та заступни-
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ки голови райдержадміністрації
П.Левковський, О.Майстренко,
начальник відділу освіти райдержадміністрації В.Гартфіль зустрілися з Копилівським сільським
головою В.Фатюком. Відбулася
розмова щодо створення дитячого садка у приміщенні місцевої
школи.
Робочі групи на чолі з заступниками голови райдержадміністрації
П. Левковським та О.Майстренком,
заступником голови районної
ради Г.Невмержицьким відвідали
14 липня Людвинівську, Фасівську,
Пашківську, Копилівську, Мотижинську, Ясногородську сільські
ради з метою вивчення діяльності
та надання практичної допомоги
виконавчим комітетам; виконання бюджетів, програм соціальноекономічного розвитку, підготовки об’єктів соціально-культурної
сфери до роботи в зимових умовах.

ПРО ПРИСВОЄННЯ А.ПАЛАМАРЕНКУ
ЗВАННЯ ГЕРОЙ УКРАЇНИ

За визначні особисті заслуги перед Україною на ниві збереження і примноження
національної культурної скарбниці, послідовну громадянську позицію у відстоюванні засад високої моралі і духовності, багаторічну плідну творчу діяльність постановляю:
присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави ПАЛАМАРЕНКУ
Анатолію Несторовичу - народному артистові України, м. Київ.
Президент України В. ЮЩЕНКО.
м. Київ
12 липня 2009 року №535/2009.
Магія живого слова - так коротко можна охарактеризувати самобутнє мистецтво
популярного і улюбленого народного митця - народного артиста України, лауреата
Шевченківської премії, а віднині ще й Героя
України Анатолія Паламаренка.
Макарів - це його мала батьківщина.
Звідси корені роду Паламаренків, звідси
Анатолій Несторович пішов підкоряти світ
своїм талантом. Яскрава, емоційна, щира
творчість, її багатогранний жанровий діапазон, вміння донести до слухача стиль і думку
автора та ні на кого не схожа виконавська
манера з гарним естетичним смаком не можуть не зачаровувати. В цьому, певно, й криється феномен неперевершеного митця.
Присвоєння Анатолію Несторовичу високого звання Героя України співпало з ювілеєм автора. 12 липня йому виповнилося 70
років від дня народження.
Многії літа Вам, шановний Анатолію Несторовичу. Найщиріші та найтепліші вітання
від земляків з нагородою. Хай Вам ще довго
і плідно твориться на ниві мистецтва.

16 липня за участю голови
районної ради М.Вараницького,
директора Центру інвестиційно
- інноваційних програм Національного інституту стратегічних
досліджень В.Підвисоцького, виконавчого директора Громадської
організації «Міжрегіональний форум
конкурентоспроможності»
А.Капустіна відбулося засідання
робочої групи стосовно розроблення та реалізації стратегії підвищення конкурентноспроможності Макарівського району на
період до 2015 року.

А К Т УА Л Ь Н О

ІГОР БУРКОВСЬКИЙ: “ЦЕЙ РІК БУДЕ
НАДЗВИЧАЙНО ВАЖКИМ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ”
Українська економіка переживає сьогодні далеко не кращі
часи. Очікуваного збільшення експорту вітчизняних товарів і
пожвавлення виробництва у зв’язку з вступом України до Світової організації торгівлі, на жаль, не відбулося. Надходження
іноземних інвестицій у розвиток підприємств і створення завдяки цьому додаткових робочих місць, на що сподівались, також виявилися замалими.
Та чи можна списувати ці негаразди лише на світову економічну кризу? Відповісти на це питання ми попросили директора
Інституту економічних досліджень та політичних консультацій,
доктора економічних наук, професора Ігоря Бурковського.
- Усі серйозні фахівці, які займалися питаннями вступу до Світової організації торгівлі, завжди
говорили про те, що СОТ - це дуже
своєрідна організація. Вона не дає
прямих фінансових коштів, таких
як, скажімо, кредити, що надаються
Міжнародним Валютним Фондом
або різного роду проекти, що фінансуються Світовим банком, Європейським банком реконструкції
та розвитку, оскільки ця організація
займається виробленням правил
міжнародної торгівлі. І якщо ми діємо за правилами, то це дає нам
додаткові можливості і додаткові
шанси для того, щоб реалізовувати
свої економічні інтереси.
Членство в СОТ дає позитивні
моменти з точки зору збільшення
валового продукту і торгівлі лише
на тлі загальної нормальної економічної кон’юнктури. Хвору економіку тут можна порівняти з хворою
людиною. Зрозуміло, що хворий не

може надіятися на якісь спортивні
рекорди, не вирішивши, перш за
все, проблеми зі здоров’ям.
Якщо подивитися, що дав нам
вступ до СОТ, то одразу відзначу:
ще минулого року Європейський
Союз скасував кількісні обмеження на продукцію української металургії, що існували протягом багатьох років. За інших рівних умов,
європейський ринок є надзвичайно привабливим. Хоча і там є своя
досить жорстка конкуренція, але
скасування таких кількісних обмежень - це додатковий чинник, який
на той період часу дав можливість
почуватись українським експортерам на європейському ринку більш
упевнено.
Україна почала дуже активно
спілкуватися зі своїми контрагентами по СОТ. Це дало можливість більш
оперативно реагувати на такі регуляторні зміни, які, перш за все, зачіпають інтереси конкретних українських

експортерів і виробників конкретних
галузей.
- А як ви оцінюєте рівень надходження інвестицій. Адже ми очікували, що членство в СОТ спонукає
західних промисловців розвивати
своє виробництво в Україні?
- Відразу хочу сказати, що на
сьогоднішній день практично всі
інвестори і ті, хто має потенційний
інтерес до української економіки,
незважаючи на кризу, в якості позитивного моменту відзначають
членство України в СОТ. Ну, а далі,
звичайно, спрацьовують інші фактори - оцінка ризиків, які багато в чому
пов’язані з нашим нестабільним
внутрішньополітичним кліматом і з
тими проблемами, що породжені
економічною ситуацією, оцінка обсягів інвестицій і їх ефективності з
точки зору короткострокових, середньострокових і довгострокових
перспектив.
Давайте говорити відверто. У
2006 - 2007 роках ми бачили реальне збільшення прямого іноземного
інвестування. А та ситуація, в яку потрапила країна сьогодні, не є унікальною. Україна, як і решта країн з
ринковою економікою в процесі становлення, отримала щонайменше
потрійний удар з боку світової фінансової кризи. По-перше, це скорочення попиту на основні експортні товари у зв’язку з падінням економічної
активності за кордоном. По-друге,
складнощі із доступом до ресурсів,
перш за все фінансових і, по-третє,
багаж невирішених проблем, які ми
сьогодні маємо в нашій економіці,
які, до того ж, загострилися внаслідок світової економічної кризи.
(Закінчення на 4 стор.).

ЩАСЛИВА ДИТИНА
– ЩАСЛИВА РОДИНА
Першим, що вражає, коли заходиш на подвір’я
до Крушельницьких у дитячий будинок сімейного
типу, що в Макарові, є та атмосфера сімейного затишку і любові, які панують навколо. Одразу впадає
в око особливе турботливе ставлення членів родини одне до одного, їхня надзвичайна дружність і
взаєморозуміння. Кожному з дітей, а їх у родині аж
дев’ятеро, знаходять батьки-вихователі і час, і засоби для всебічного розвитку. І хоча серед них троє
рідних, і шестеро вихованців, старша дочка вийшла
заміж і живе окремо, до всіх вони ставляться з однаковою любов’ю і повагою. Тільки в такий спосіб
формуватиметься у дітей власна думка та погляди
на життя – вважають батьки. І як результат - наповнюють цю оселю щастя і радість.

З

аради своєї мрії – подарувати родинне тепло і затишок хоча б одній дитині, позбавленій батьківської турботи - родина Крушельницьких подолала нелегкий шлях. Зерно цієї доброї справи зародилося у них ще
на зорі подружнього життя, коли довелося разом попрацювати в дитячому будинку. Напевно, ця недовготривала
зустріч потрібна була для того, щоб побачити весь трагізм
ситуації, відчути біль маленьких вихованців таких закладів
і проникнутися до них любов’ю. Відтоді Любов та Михайло
загорілися бажанням зігріти родинним теплом хоча б одну
покинуту дитину.
- Адже, - говорить Любов Михайлівна, - ми живемо кожен у своєму світі, переймаємося своїми, так би мовити,
„проблемами” і не хочемо помічати тих, кому набагато
гірше за нас. Кожній такій дитині, які б не були у неї потреби, в першу чергу не вистачає батьківського тепла.
Якби кожна родина взяла хоча б по одній дитині, яка залишилася сиротою чи її батьків позбавили батьківських
прав,то наскільки би у нас зменшилася кількість обездолених. Тільки в любові можна виховати і виростити здорову особистість.
(Закінчення на 6 стор.).
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ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ
« М АТ И - Г Е Р О Ї Н Я »
Нещодавно опублікованим Указом Василівні – матері п’яти дітей, КУЩ Марії

Президента України Віктора Ющенка присвоєно почесне звання «Матигероїня» за материнську самовідданість,
народження і зразкове виховання дітей,
забезпечення умов для всебічного їх розвитку нашим землякам:
БАЛЮРІ Наталії Архипівні – матері
шести дітей, ВАСИЛЕНКО Марії Федорівні – матері семи дітей, ВОЛОДЬКО Зінаїді
Григорівні – матері п’яти дітей, МАРЧЕНКО
Уляні Кирилівні – матері шести дітей, ПЛЕВАКО Марії Тимофіївні – матері семи дітей,
СИНЯЧЕНКО Катерині Михайлівні – матері
п’яти дітей з Гавронщини, ДІДУШКО Ользі

Михайлівні – матері п’яти дітей, МАМЧУР
Наталії Петрівні – матері шести дітей, МАРЦЕНЮК Галині Вікторівні – матері п’яти дітей, ОБУХІВСЬКІЙ Софії Федорівні – матері
п’яти дітей, ОРЛІВСЬКІЙ Катерині Ігнатівні
– матері шести дітей з Бишева, ДМИТРЕНКО Ользі Степанівні – матері п’яти дітей,
РІЗНИК Любові Василівні – матері п’яти
дітей з Лишні, ОДНОРОГ Галині Денисівні
– матері шести дітей з Маковища, СИНЬКО Марії Дмитрівні – матері восьми дітей
з Плахтянки, ЯРМОЛЕНКО Тамарі Іванівні –
матері п’яти дітей з Нових Опачич.
Інф. “М.в.“.

12 липня 2009 року в селі Лишня Заслужений майстер народної творчості Людмила
Вітковська провела майстер-клас з викладачами вищих навчальних закладів, шкіл та
дошкільних навчальних установ у рамках VI навчального поселення-табору, організованого Всеукраїнським православним педагогічним товариством спільно з Київською
духовною академією та семінарією при Ковчезі храму Преподобної Параскеви Сербської. Понад 40 осіб, серед яких були й діти, стали учасниками творчого вечора на тему
«Намалюй свою квітку». Людмила Владиславівна провела заняття, розповіла про творчість, коментувала власний альбом, що посів високе місце в номінації «Книга року» в
Україні за 2008 рік. Майстриня на згадку подарувала кожному учаснику заняття розписані морські камінці з зображенням казкових рибок. На завершення колективне фото з
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ПРОГРАМА
БЛАГОУСТРОЮ – У ДІЇ

На сесії Небилицької сільської ради
прийнята програма благоустрою села
на 2009-2011 роки, відповідно якій проводитимемо різноманітні заходи. Дане
питання - постійно на контролі. Активно попрацювали депутати на виборчих
округах під час весняного двомісячника
з благоустрою, що вже є традицією проводити його щороку. Зараз продовжуємо
наводити порядок на сільському кладовищі. Плануємо найближчим часом зробити
дорогу з твердим покриттям до дитячого
садка, заасфальтувати територію навколо
будинку культури, який будуємо.

ЛІСНИЦТВО – ОСНОВНИЙ
РОБОТОДАВЕЦЬ

На території Небилицької сільської ради діє лісництво (директор Є.В.Очеретюк).
У ньому та в цеху переробки деревини на
даний час працює більше 50 людей. Воно
у нас є одним із основних роботодавців у
селі.
У перспективі – меблевий цех, будівництво якого приватні підприємці нині
ведуть. Розташований він на території ко-

лишнього КСП. Цех виготовлятиме деталі,
з яких складатимуть меблі.

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ У
ДИТСАДКУ

Готуючи до роботи взимку сільські
установи, проводимо поточний ремонт
у дитячому садку. З метою енергозбереження витрат газу, утеплюються стеля та
підлога.
Потроху просувається будівництво нового приміщення будинку культури. Нині
штукатурять стіни, підводиться електроосвітлення. Дуже хотілося б відкрити його
у День села, який святкуємо восени.

НАСЕЛЕННЯ ЗРОСЛО

У першому півріччі нинішнього року в
порівнянні з відповідним періодом 2008го маємо ріст населення, чисельність якого становить 518. Збільшення відбулося
за рахунок прибулих людей, котрі придбали у нашому селі житлові будинки.
З початку року в Небилиці народилося
двоє діток, померло – 9 людей.
Любов БАБЕНКО,
Небилицький сільський голова.

ОДНИМ АБЗАЦОМ

демонстрацією кожним «своєї квітки». Секретар Всеукраїнського православного педагогічного товариства протоієрей отець Богдан Огульчанський, керівник наукової частини десятиденного поселення підвів підсумки цьогорічного зібрання.
Прес-служба Макарівського благочиння Української Православної Церкви.

ПРИВІТАЛИ ІЗ СТОРІЧЧЯМ

Жительці с. Липівка Агрипині Мусіївні Савенок 9 липня виповнилося 100 років від дня народження. Завітали привітати ювілярку начальник
управління праці та соціального захисту населення С.А.Шабанова та Липівський сільський
голова П.О.Гребінський. Світлана Анатоліївна
вручила бабусі вітальну листівку з нагоди 100річчя від дня народження від Президента України В.Ющенка та квіти.
Щиро дякувала Агрипина Мусіївна за поздоровлення. І лише за одним жалкує старенька,
що своє сторіччя відзначає не на рідній серцю
батьківщині, де народилася, і яку довелося залишити після чорнобильської трагедії.
Інф. “М.в.“.

У Міністерстві освіти і науки працюють приймальня громадян та консультативний телефон «Вступна кампанія 2009 року». До 14
серпня 2009-го (проспект Перемоги, 10) в
кімнаті 122 здійснюватиметься прийом громадян з питань вступної кампанії у вищих та
професійно-технічних навчальних закладах.
За телефоном (044) 486-28-49 можна проконсультуватися з питань вступу до ВПЗ та повідомити про факти порушення чинного законодавства про вищу освіту.
ТІЛЬКИ ЦИФРИ

ТАКОГО СПАДУ УКРАЇНА НЕ
ЗНАЛА З 1998 РОКУ

У січні-травні
номінальна заробітна плата в
Україні
зросла
на 6,4%, тоді як за аналогічний період минулого
року - на 39,9%, повідомив керівник групи радників голови правління НБУ
Валерій Литвицький на
прес-конференції в УКРІНФОРМі. Реальна заробітна
плата за 5 місяців знизилася (-10,4%). Такого спаду не було з 1998 року. В
минулому році за 5 місяців
вона зросла на 10,4%.
Наявні доходи населення у I кварталі зросли на
4,8% проти 47,4% за ана-

логічний період минулого
року. Реальні доходи впали
(-12,9%), у минулому році
спостерігалося зростання
на 20,1%.
Фінансовий результат
за 5 міс. збитковий (-46,5%)
проти 35,9% в минулому
році.
Зайнятість у першому
кварталі становила 10,3%,
тоді як у аналогічному періоді минулого року - 7,6%.
За словами В. Литвицького, зведений бюджет
5-ти місяців минулого року

мав профіцит
в 11,8 млрд.
грн., а нині він
має дефіцит
в 3,2 млрд. грн. Інвестиції
в основний капітал знизилися (-39,5%) проти зростання на 10,4% у минулому
році. Прямі іноземні інвестиції становлять 1,8 млрд.
грн. (4,3 млрд. в аналогічному періоді минулого
року).
За 5 місяців експорт
впав (-43,7%), тоді як минулого року спостерігалося зростання на 35,9%. Імпорт впав на 52,4% проти
зростання на 54,2% торік.
(УКРІНФОРМ).

ГРОШІ – СЕЛАМ ТА СЕЛИЩАМ
За 18 років незалежності українське село практично не розвивалося. Після зникнення колгоспів держава кинула його напризволяще. І ось тепер, коли Кабмін звернув увагу на проблеми сільських рад, село може піднятися з колін. Про це сказав на
прес-конференції на тему «Зміни до Бюджетного кодексу – потужний крок до розвитку місцевих громад», проведеної в УНІАН,
Липинський сільський голова Богдан Гусак (з Луцького району
Волинської області). Нині він очолює президію Ради сільських і
селищних голів при Кабінеті Міністрів.
За словами Гусака, найболючіше питання сільських голів – фінансова база сільських і селищних
рад. Більше 90% бюджетів сільрад
– дотаційні. Це означає, що кошти
можна витрачати лише на зарплату та енергоносії. На благоустрій,
дороги й іншу інфраструктуру грошей ніколи немає.
Як розповів Гусак, сьогодні лише
600 обласних і районних бюджетів
формуються через держбюджет.
Тим часом, 11 тисяч бюджетів сільрад формуються в залежності від
волі районного керівництва. Спочатку наповнюються бюджети районів, а сільські ради фінансуються
за залишковим принципом. Навіть
прибутки, отримані підприємствами на селі, оподатковуються не

місцевою, а вищою владою. Відома марка «Торчин», розташована
в однойменному селі, перерахувала до бюджету 900 тисяч гривень.
Сільрада, в свою чергу, нічого не
отримала від цього прибуткового
підприємства!
Богдан Гусак вдячний Верховній Раді за ухвалення ініційованих
Тимошенко позитивних змін до Бюджетного кодексу, згідно з якими
сільські громади отримуватимуть
більше коштів на місцях за рахунок
зростання надходжень від податків.
Наприклад, збільшуються надходження в місцеві ради від прибуткового податку з фізичних осіб – з
50% до 80%. Відтепер власники автомобілів залишатимуть в бюджеті
міст та сіл сто відсотків податку,

який хоч якось допоможе утримувати занедбані місцеві дороги, якими нині «опікується» «Укравтодор».
Плата за землю, збори за забруднення середовища також залишатимуться на місцях.
Як повідомив Липинський сільський голова, за подібним принципом працюють місцеві громади
в європейських країнах.
– Якщо Президент України підпише зміни до Бюджетного кодексу, то сільські голови матимуть
кошти для створення прийнятних
умов життя для мешканців села, –
звернувся до глави держави Богдан
Гусак. – З іншого боку, нас дивує
позиція Партії регіонів, яка не голосувала за зміни до Бюджетного кодексу. Адже саме регіонали мали б
підтримувати розвиток регіонів.
– У Конституції, ухваленій у 1996
році, наявний 71 розділ, присвячений питанням самоврядування,
– нагадав журналістам Добротвірський селищний голова Василь
Абраїмов (з Кам’янка-Бузького
району Львівської області). – Але,
щоб села не «розпадалися», мало
згадки в Конституції, на місцях по-

требують «живих» коштів. Тож я
дякую 232 депутатам, котрі проголосували за зміни в Бюджетний
кодекс. Якщо Президент підпише
ці зміни, то буде встановлено прямі відносини між селом і центром.
Звертаючись до Президента,
Абраїмов згадав про те, що в листопаді 2007 року Віктор Ющенко
вже просив уряд про збільшення
допомоги селу. Тож тепер є нагода
по-справжньому допомогти сільським і селищним радам, ухваливши зміни до Бюджетного кодексу.
Місцеві бюджети – лише каси
для видачі зарплатні, – розповів
Станично-Луганський селищний голова Юрій Орешкін. – А цього року
навіть на зарплатню не вистачає.
Про це я неодноразово повідомляв
на нарадах із урядовцями. Нарешті
наша думка почута: цілу низку напрацьованих нами змін було ухвалено Кабінетом Міністрів. Тепер
звертаюсь до Віктора Андрійовича
з єдиним проханням, щоб він підписав зміни до Бюджетного кодексу.
Це допоможе сільським і селищним
радам бути самодостатніми.
УНІАН.

СИСТЕМА
«КОНКУРС»
ПОПУЛЯРНА
НАВІТЬ
У ПАНАМІ
Найбільше абітурієнтів
подали заяви до Київського політехнічного інституту, найчастіше відвідують
сторінку Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, а
заходять на сайт «Конкурсу» навіть відвідувачі
з Панами, Афганістану
та Сингапуру. Такими є
перші показники роботи
інформаційно-пошукової
системи «Конкурс», на
якій нині уже зареєстровано 464 вищі навчальні
заклади та 601555 анкет
абітурієнтів, повідомляє
Укрінформ.
Найбільше заяв подано
до таких вищих навчальних
закладів України: 30940 - до
Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут», 26298 - до Луганського
національного університету
ім. Тараса Шевченка, 21328
- до Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Найбільше відвідувачів заходили на сторінки
Київського національного
університету ім. Тараса
Шевченка, Львівського національного університету
ім. Івана Франка, Національного технічного університету України «Київський
політехнічний
інститут»,
Національного авіаційного
університету, Національного університету «Львівська
політехніка».
На сайт www. vstup.
info заходили інтернеткористувачі 59 країн. Перша
«десятка» в порядку спадання кількості відвідувачів – Україна, Норвегія,
Швеція, Німеччина, Росія,
США, Франція, Угорщина,
Молдова, Австрія. Було зареєстровано відвідувачів
навіть з Китаю, Мексики,
Саудівської Аравії, Південної Кореї, Сирії, Індії, Панами тощо.
Загалом на сайт системи «Конкурс», йдеться
в повідомленні, зайшли
448122 відвідувачі. Торік у
цей же період було зареєстровано лише 195862 відвідування.
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ПАРТІЯ, ЯКУ ВИЗНАЄ ЄВРОПА
Роки становлення і подальший поступ найвпливовішої, найчисельнішої політичної сили –
партії „Всеукраїнське об’єднання
„Батьківщина” були тернистими.
Бо опоненти з перших днів її
створення вбачали в ній ту нову,
незаангажовану політичну силу,
яка розпочала непримиренну

боротьбу проти кримінальноолігархічного режиму, що осів у
владі, розростався по всій країні, прибираючи у свої володіння
державне добро, знову намагався повернути народ у минуле, що вибороне, вистраждане
тисячами славних наших земляків. Гасло „Батьківщини”: „Держава для людини, а не людина
для держави”. Людина, сім’я і
якість життя – ось ці найвищі соціальні цінності, забезпечення
яких ставить перед собою партія, а в основу економічної модернізації України вона покладає стратегію випереджаючого

інноваційно-інтелектуального
розвитку. Тому і почалися напади на партію. Її лідера Юлію
Тимошенко кинули у в’язницю,
білими нитками шиючи їй кримінал. То була спроба зламати
Юлію Володимирівну, посіяти
зневіру в її керівництво, розколоти, розпорошити партію,
аби вона канула
в небуття. Зазнавали утисків,
переслідувань й
інші члени партії.
Проте наперекір
усім сподіванням
недругів партія
діяла, в її ряди
вливалися
все
нові й нові патріоти України.
Наразі
„ВО
„Батьківщина”
динамічно розвивається.
Це
партія активних і
свідомих громадян, серед яких
робітники і селяни, інтелігенція,
але особливо багато молоді. Бо
молодь – це майбутнє „Батьківщини”, майбутнє
України. Саме їй
розбудовувати
нашу
державу,
утверджуватись
у європейській
та світовій спільноті.
На ювілейний
з’їзд партії „ВО „Батьківщина” з
нагоди 10-річчя її заснування,
що проходив у вівторок у столичному Виставковому центрі,
з’їхалися делегати з усіх куточків України. Серед них і кращі
представники Макарівщини на
чолі з головою районної організації партії „ВО „Батьківщина”
Миколою Вараницьким.Оваціями зустріли присутні у залі лідера партії Юлію Тимо-шенко.
Першим надала Юлія Володимирівна слово представникам
„Батьківщини молодої”. А вони
завірили, що не зійдуть з обраного політичного шляху, продо-

вжуватимуть нести в маси ідеї
партії, своїми справами розбудовуватимуть рідну країну, відстоюючи її суверенність, незалежність, утверджуючи
в ній демократію і свободу.
- Наша команда покладає велику надію на
молодь, - звернулася
до присутніх Юлія Тимошенко. – І в цей день я
хотіла б дати доручення: виховувати нових
молодих лідерів, їх запрошувати на знакові
посади й давати путівку
в життя.
Надійшли
вітання
й від багатьох братніх партій далекого й
ближнього зарубіжжя.
Визнанням цієї політичної сили є те, що
„ВО „Батьківщина” увійшла до „Європейської
народної партії”. Отже,
партія визнана європейською спільнотою - значить
шлях вибраний правильний.
Європа, весь світ придивляється й до економічних поступів
України, як виводить з економічного занепаду країну Прем’єрміністр Юлія Тимошенко та її
команда. На її жіночі плечі звалилася важка не жіноча ноша - ще
й світова економічна криза. Хоча
дехто з наших політиків прогно-
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зував дефолт економіці, проте
уряд не допустив кризового обвалу в економіці. Наразі завдяки
великим зусиллям виконується

вона стала лідером „Батьківщини”. І ця партія активно включилася у політичне життя. Це партія
нового спрямування. У неї вели-

бюджет країни, вчасно і в повному обсязі отримують виплати
пенсіонери, інваліди, зарплату –
вчителі, лікарі, військові...
Тепло
зустріли
делегати
з’їзду появу на трибуні першого
Президента незалежної України
Леоніда Кравчука.
- На моїх очах зростала як політик Юлія Тимошенко, - наголосив Леонід Макарович. – А потім

ке майбутнє. Юлію Володимирівну вважаю найдосвідченішим
Прем’єр-міністром України. Саме вона і її команда відвернули
кризу від України. Моя порада:
рішуче позбавляйтеся політиків,
котрі ганьблять Україну. У своїй
діяльності маємо перейти у площину моралі.
Юлія Тимошенко заявила, що
ні „Батьківщина”, ні їхні соратники по коаліції більше не підтримуватимуть „не свого кандидата”
на посаду Президента. Партія
має великий досвід, не має права, ні часу поступатися свободою, демократією, незалежністю
тим кандидатам, хто не здатний
і не достойний вести країну вперед. Прийшов час не уступати, а
самим міцно брати владу у свої
руки. Вона закликала гуртувати
ряди партійних організацій, готуватися до президентських виборів.
Делегати з’їзду одностайно
ухвалили резолюцію, в якій підтверджено намір брати участь
у виборах Президента, а основним завданням партії буде подолання кризи.
Інф. „М.в.”.

З А П О В І Д ОМ Л Е Н Н Я М И П Р Е С И

ЦІНИ НА КОЛОСОВІ
ПІДКОСИЛА КОСОВИЦЯ

Нині більшість аграріїв воліють
не продавати зерно нового врожаю
через досить низькі ціни на збіжжя.
Приміром, за тонну озимого ячменю
покупці пропонують 500-700 гривень.
3а даними Держкомстату, середні ціни продажу аграрної продукції
сільгосппідприємствами за січень –
червень порівняно з відповідним періодом 2008 року зменшилися на 22
відсотки, зокрема на продукцію рослинництва – на 37 відсотків. Лише у
червні ціни реалізації сільгоспкультур
впали на 7 відсотків.

НАРОДНИЙ СОЮЗ
«НАША УКРАЇНА»
ЗМІНИВ НАЗВУ

на політична партія «Наша Україна».
Відповідне рішення ухвалено на VII
з’їзді НС «НУ». Взявши до відома
інформацію про перейменування
партії, Міністерство юстиції внесло
відповідні зміни до реєстру політичних партій України, повідомила
прес-служба відомства. Відповідно до закону «Про політичні партії в
Україні» партії повинні інформувати
Мін’юст про зміни назви, програми,
статуту, керівних органів партії, їхні
адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень
з цих питань.

ДЕПРЕСІЮ ПЕРЕЖИВАЄ УВЕСЬ СВІТ
У квітні промислове виробництво в Євросоюзі впало на 19,4% (у річному вимірі), в зоні євро - на 21,6%.
Найбільш серйозне падіння промислового виробництва відбулося в
Естонії - на 33,7% (тобто більш глибоке падіння, ніж в Україні). Далі йдуть
Словенія (-24,9%), Литва (-24,5%), Італія (-24,2% - а це, до речі, найбільший покупець нашого експорту в ЕС) та Німеччина (-23,2% - а це найбільша
економіка ЕС). В ЕС уже п’ятий місяць поспіль немає жодної (!) країни, де
було б зростання промислового виробництва (у річному вимірі). У 24 з 27
країн падіння промислового виробництва в квітні (у річному вимірі) перевищувало 10%, у 14 країнах падіння перевищувало або впритул наближалося
до 20%.
Промислове виробництво в Росії в травні 2009 р. впало на 17,1% (у річному вимірі).
У Молдові промислове виробництво за січень-травень 2009 р. (до аналогічного періоду 2008 р.) впало на 25,7%, а вантажні перевезення - на
63,2%.
За І кв. 2009 p. падіння ВВП США склало 5,7% (до аналогічного періоду
минулого року). Основні причини - різке скорочення корпоративних видатків і експорту (за І кв. 2009 р. впав на 28,7%). Окрім того, що вже збанкрутувала одна з найбільших компаній США - General Motors, так тепер
ще існує й ризик банкрутства найбільшого за кількістю мешканців американського штату Каліфорнія. Дефіцит бюджету штату складає 24,3 млрд.
доларів.

«ВІЙНУ І МИР» ТОЛСТОГО ВИЗНАЛИ
НАЙГОЛОВНІШОЮ КНИГОЮ

Суспільно-політичний журнал Newsweek зіставив 10 престижних літературних рейтингів і представив читачам метасписок головних книжок усіх
часів. На чолі списку несподівано опинився роман Льва Миколайовича Толстого «Війна і мир». У топ-10 головних книжок у світі також увійшли «1984»
Джорджа Оруелла, «Улісс» Джеймса Джойса, «Лоліта» Володимира Набокова, «Шум і лють» Вільяма Фолкнера, «Невидимка» Ральфа Еллісона, «На
маяк» Вірджинії Вульф, «Іліада» та «Одіссея» Гомера, «Гордість і упередження» Джейн Остін і, врешті-решт, «Божественна комедія» Данте Алігьєрі.
А до обраної «сотні» потрапили твори Маркеса (17-те), Дарвіна (27-ме),
Маркса (30-те), Толкієна (35-те), Шекспіра (49-52-ге), Пруста (62-ге), Генрі
Міллера (82-ге), Фрейда (86-те), Мао Цзедуна (88-ме) і Джона Мейнарда
Кейнса (92-ге). При цьому Біблія опинилася тільки на... 41-му місці.

КОМУНІСТИ ПРОПОНУЮТЬ
ЛІВИМ СИЛАМ ВИСУНУТИ
ЄДИНОГО КАНДИДАТА

КПУ звернулася до всіх лівих партій, щоб висунути на президентських виборах єдиного кандидата
від комуністів. Про це заявив на вчорашній пресконференції лідер КПУ Петро Симоненко. Крім того,
комуністи пропонують об’єднатися і під час парламентських виборів та підготувати спільні списки на
місцеві вибори.
«Таким чином ми пропонуємо пройти той шлях до
об’єднання, який виключить можливі амбіції», – зазначив
лідер КПУ.
Нині, за його словами, точиться дуже багато розмов
відносно перспективи лівої ідеї і тієї політичної практики,
яку КПУ мала за 74 роки радянської влади.

ЛУЦЕНКО НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ У
ВІДСТАВКУ

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляє, що
не має наміру йти з посади глави МВС, на чому наполягає
Паргія регіонів. При цьому він підкреслив, що наразі МВС
демонструє крашу оперативну ситуацію, ніж за інших міністрів.
Раніше німецьке видання Bild повідомило, що в
Німеччині, в аеропорту Франкфурта, поліція затримала Луценка і членів української делегації в крайньому
ступені сп’яніння. Партія регіонів почала блокувати
парламент на знак протесту такій поведінці міністра.
Главу МВС на тиждень було усунуто від виконання
обов’язків - на час розслідування парламентом цього
інциденту.
27 травня він знову став до роботи. 10 червня видання Bild опублікувало спростування матеріалу щодо стану
алкогольного сп’яніння сина міністра внутрішніх справ
Луценка в аеропорту Франкфурте.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

ЖНИВА СТАРТУЮТЬ
Трудівники села налаштовують необхідну техніку, щоб у найближчі строки розпочати боротьбу за
урожай 2009-го року. А
збирати є що трудівникам
ТОВ «Агрофірма «Київська» – 800 гектарів пшениці та 600 жита, 320 гектарів ярих зернових. Уже
сьогодні жнива тут мають
стартувати.
– Як настрій? – цікавлюся в головного інженера Ігоря Валерійовича
Вороб’я.

– Бойовий, – відповідає
він. – Головне, щоб погода
«не підсунула свиню», бо
вона часто капризує у таку
важливу пору року.
Збирають урожай-2009
трьома комбайнами. Зокрема, клас (лексіон), Кейс
21-88, є ще Дон-1500.
– Техніки малувато,
хоча б ще два комбайни,
тоді б були «на коні», – бідкається І.В.Воробей. – Але
ми не звикли плакати, будемо шукати вихід.
– Який же урожай про-

гнозуєте отримати?
– Розраховуємо взяти
з гектара 30-50 центнерів
зерна.
– Зрозуміло, що збір
врожаю залежить від кваліфікації комбайнерів, їх
помічників, інших служб,
мобілізованих на жнивні
роботи. Судячи з минулого
досвіду, хто, вважаєте, задаватиме тон на жнивах?
– Це комбайнери і їх помічники Олексій Воробей,
Леонід Мілевський, Михайло Литвин, Валентин Опа-

ЗАГИНУВ МОТОЦИКЛІСТ

насенко. Литвин і Воробей
працювали на жнивному
полі й торік, Опанасенко
нещодавно прийшов в колектив, але має чималий
комбайнерський досвід.
– За який термін плануєте зібрати урожай?
– Розраховуємо засипати у засіки зернові за
десять днів і не допустити
втрат. Вдасться це чи ні –
покаже час. Але вже думаємо й про те, як підготувати надійний фундамент під
урожай 2010-го року.

ЗДОБУТКИ ВИСОКІ
ТОВ «Агрофірма «Київська» у нашому районі є найбільшим виробником тваринницької продукції. Зокрема
на фермі у Маковищі утримують 328

дійних корів, 145 голів молодняка. Однією з найефективніших умов подальшого розвитку тваринницької галузі є
підвищення продуктивності худоби,
що залежить як від племінної справи,
так і від годівлі худоби. Тож особливу
увагу її працівники приділяють якості
кормів, підвищенню у
них кормового білка. З
цією метою у групі грубих кормів збільшили
виробництво сіна та
сінажу, але зменшили
використання соломи
та стебел кукурудзи.
Щороку в товаристві
заготовляють сіно з
розрахунку 3-4 кілограми щодня на голову. Планують у „Київському” перейти на
силос з кукурудзою з
вмістом у ньому 50%
початків високої стиглості.

– Дмитре Васильовичу, – цікавлюся також у завідуючого фермою
Д.М.Шпіня, – скільки корів доглядає
одна доярка?
– 52. Це велике навантаження. Є ще дві підмінні доярки, тож
проблем із вихідними у наших
трудівниць немає. Всі працюють
сумлінно. Від високих надоїв залежить їх заробіток. А він в умовах кризи не такий уже й маленький. Тваринники тримаються за
свою роботу, бо іншої у селі не
знайдеш.
– Як працюється? – цікавлюся у доярок.
– Проблем у нас немає, –
першою відповіла Наталія Павленко.
– Телят після народження доглядаєте самі?
– Від цього ми їх звільнили, – додає Дмитро Васильович, – за ними
дивиться окремий працівник. Цю
справу доручили Тетяні Нефьодовій.
На фермі механізовано роздаван-

ня кормів тваринам. Цим займається
Сергій Шуман. Із своїми обов’язками
він справляється успішно. Нарікань
від доярок на його роботу немає.
У ці літні дні продуктивність ху-

5 липня біля Наливайківки сталася дорожньотранспортна пригода. Не впоравшись із керуванням,
водій «Міцубісі-Ланкрузер» зіткнувся з деревом, пасажирка – мешканка Києва отримала численні тілесні
ушкодження.
У Чорногородці водій моторолера «Ямаха» з’їхав у
кювет і загинув на місці.

ЗЛОДІЇ НЕ ГРЕБУЮТЬ
НІЧИМ

5 липня невідома особа прагнула вивезти металобрухт з території недіючої молочно-тваринницької
ферми в Рожеві.
8 липня у Мотижині по вулиці Василя Довгича з
дачного будинку жительки Києва, підібравши ключа до
замка, злодій викрав кольоровий телевізор.
В ніч на 8 липня в Миколаївці мешканець Кіровоградської області викрав з будинку, де тимчасово проживав, 1500 гривень.
9 липня мешканка Людвинівки шахрайськими методами заволоділа трьома сотнями доларів оператора
АЗС «Транс-петролеум» у Ситняках.
10 липня в Калинівці по вулиці Зоряна злодій, відкривши віконну раму, проник у будинок і викрав газовий котел.

ВИЯВЛЕНО І
ЗНЕШКОДЖЕНО СНАРЯДИ
У районний відділ міліції 12 липня надійшло повідомлення, що у Новосілках на території садового товариства «Медик» виявлено артилерійський
снаряд. Трофей часів Великої Вітчизняної війни викопали на вулиці Шевченка, 1, у Копилові на присадибній ділянці Катерини Пилипівни Коваль. Їх
знешкоджено.

А К Т УА Л Ь Н О
доби на Маковищенській фермі становить 27-30 літрів молока на добу.
Однак і це не межа для її працівників.
На фермі дбають і про впорядкування тваринницьких приміщень,
готуючись до роботи в осінньозимовий період. Деякі з них вирішили реконструювати, щоб будівлі відповідали усім стандартам.
Іван КАРУН.
На знімках: завідуючий фермою
Дмитро Шпінь у робочому кабінеті; Тетяна Нефьодова випоює новонороджених телят; зотехнік по
племсправі Оксана Кот проводить
ідентифікацію тварин зі своїми помічниками.

З метою поліпшення соціального захисту сімей з
дітьми Кабінет Міністрів вніс зміни до статті 7 Закону
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям». Проект відповідного законопроекту представила на засіданні уряду міністр праці та соціальної політики
Людмила Денісова. «Досі, якщо сім’єю було навмисно
подано недостовірні відомості чи приховано відомості,
що вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її
розміру, державна соціальна допомога могла бути призначена на наступний строк не раніше ніж через шість
місяців», – пояснила журналістам міністр. Внесені зміни,
за її словами, надають право на отримання допомоги у
зазначеному випадку з місяця, що настає за місяцем, в
якому було виявлено порушення. При цьому передбачено також порядок повернення надміру виплачених коштів, зазначила Людмила Денісова.

ІГОР БУРКОВСЬКИЙ: “ЦЕЙ РІК БУДЕ НАДЗВИЧАЙНО
ВАЖКИМ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ”
(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
- Якими Ви бачите перспективи розвитку економічної ситуації в Україні?
- Ми повинні зрозуміти, що
українська економіка сьогодні
має певні так звані системні вади.
Це велика кількість різного роду
диспропорцій, слабка диференційованість, наприклад, українського експорту і національної
структури виробництва. Не проведено велику кількість реформ,
пов’язаних, перш за все, з реформою пенсійного фонду, системи соціального захисту в цілому, управління багатьма галузями
економіки, в тому числі в енергетиці та інше. Все це, звичайно,
впливає на характер, масштаби
і динаміку протікання кризи безпосередньо в Україні.
Тому, за нашими оцінками,
цей рік буде надзвичайно важким
для української економіки. Ми
прогнозуємо, на жаль, падіння
валового внутрішнього продукту
десь на рівні мінус 12 відсотків. І
пожвавлення економічної активності в країні очевидно почнеться
тільки тоді, коли ми побачимо пожвавлення і на світових ринках.
Бо ми є залежними від експорту.
Дуже важко, скажімо, переорієнтувати українських металур-

гів, які традиційно 70 відсотків
своєї продукції поставляли на
зовнішні ринки, реалізовувати її
на внутрішньому. Є ціла низка завдань, які мають вирішити уряд і
Національний банк. А парламент
підтримати це відповідними законами для того, щоб мінімізувати наслідки економічної кризи і її
безпосередньо впливу на Україну. Мова йде про антикризову
політику. Але ясно, що, враховуючи обмеженість фінансових
ресурсів, очевидно треба дуже
чітко для себе визначити пріоритети і діяти відповідно до них.
Сьогодні падають обсяги виробництва в багатьох галузях.
Причому це падіння багато в
чому є рекордним. Зрозуміло,
що, чим менше ми виробляємо,
тим менше маємо валового внутрішнього продукту. Отже, менше споживаємо і через низьку
заробітну плату, і тому, що продуктів виробляється менше і в
більш вузькому асортименті, ніж
це було до кризи.
- Криза у банківській сфері
торкнулася сьогодні багатьох.
Зокрема, турбує ситуація з
депозитними внесками...
- Ситуація, звичайно, дуже
плутана. З одного боку, ясно,
що банківська система повинна

виконувати відповідне українське законодавство і питання,
пов’язані з поверненням депозитних внесків. Це, врешті-решт,
питання власності людей безпосередньо на свої гроші. І цілком ясно, що ця власність має
бути захищена, але, як завжди,
є “але”.
Наприкінці 2008 - початку
2009 років ми вже спостерігали
досить суттєву хвилю відтоку депозитів. І цілком зрозуміло, що
масований їх відтік з будь-якої
банківської установи може поставити її на грань фінансового
краху. Тому що ідея банків саме і
полягає в тому, що кошти, в тому
числі і депозити, які вони залучають, і кошти, які вони видають
у формі кредитів, повинні бути
розведені в часі - це їх суттєва
функція. Тому я тут не бачу однозначного простого вирішення.
Очевидно, шлях лежить десь,
так би мовити, посередині. Слід
шукати якісь комбіновані варіанти. Можливо, якісь депозити реструктуризувати. Але ясно, що
для цього потрібна впевненість
людей в надійності банків. Слід
враховувати ті помилки, яких
допустилися ці установи у своїх
стосунках з клієнтами протягом
другого півріччя 2008 року, коли

окремі з них почали просто тиснути на своїх боржників.
- А які перспективи очікують нас на валютному ринку?
- Я думаю, що найкраща відповідь буде в тому, що курс іноземної валюти, зокрема, американського долара, і далі буде
коливатись. Коливання відбуватиметься певними хвилями.
Ця ситуація пов’язана із макроекономічними і внутрішньо-економічними проблемами. Тому що
за умов кризи, поведінка і підприємств, і людей багато в чому
може набувати непередбачуваних форм. І це цілком зрозуміло.
Відбулося певне перенасичення
іноземною валютою і на сьогоднішній день і банкам, і громадянам для розрахунків все більше і
більше потрібна гривня.
Як далі буде розвиватися ситуація, це залежатиме від проблем внутрішньо економічного
характеру. Я вважаю, що через
певний період часу “маятник”
піде в інший бік. Тоді ми будемо
говорити про зростання курсу
іноземної валюти до гривні. І такі
коливання будуть відбуватися до
того часу, доки у нас не стабілізується економічна ситуація.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ
(УКРІНФОРМ).

ОДНИМ АБЗАЦОМ

ПРОДУКТИ
ХАРЧУВАННЯ З ГМО

Відтепер до харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми (ГМО), відносять
продукти зі вмістом останніх понад
0,9% (раніше - понад 0,1%). Такий
самий відсоток закріпили й у визначенні харчових продуктів, вироблених із використанням ГМО.
Також змінили вимоги до етикетування виробником (постачальником) згаданих продуктів. Харчові
продукти, які містять ГМО, або вироблені з використанням ГМО, на
яких не виконано відповідний напис згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 13.05.09
р. № 468, підлягають вилученню з
обігу.

ПАЛІННЮ —НІ!

Парламент прийняв Закон,
яким заборонили паління у будьяких громадських місцях та збільшили відповідальність за порушення законодавства про заходи
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і
їх шкідливого впливу на здоров’я
населення. Крім того, 01.01.11
р. запрацюють додаткові умови
щодо маркування тютюнових виробів та заборона реалізувати
сигарети в упаковках, що містять
менше 20 шт.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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КРОК У НЕБО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЗЕМЛІ

Минулої п’ятниці у Мотижині відбулося урочисте відкриття змагань з авіамодельного спорту на Кубок О.К.Антонова.
Це вже четвертий рік поспіль саме цю
місцевість облюбували спортсмени для
проведення турніру, що проходить як етап Кубку світу.
Традиції цих
змагань заклав
ще за життя видатний авіаконструктор
Олег
Костянтинович
Антонов,
який
навічно вписав
своє їм’я в історію
авіації,
отримав світове
визнання. Конструктор удостоєний
багатьох
нагород і почесних звань різних
країн, його портрет знаходиться в Залі слави
Міжнародного
аерокосмічного
музею в США.
Першим літаком,
який у 1947 році піднявся в небо з буквами «Ан» на фюзеляжі, став знаменитий
у світі літальний апарат, серійне виробництво якого продовжується ось уже 60
років. Сьогодні Авіаційному науково-

технічному комплексу імені О.К.Антонова
належить більше ста типів та модифікацій
літаків пасажирського, транспортного і
спеціального призначення. Особливою
гордістю авіаконструкторів є вантажні
гіганти «Руслан» і «Мрія»,
які стали візитною картою
компанії. Чимало ідей до
«мозкового центру» галузі дають і ось такі турніри,
стимулюючи розвиток сучасної авіаційної техніки
в Україні. Та й сам Олег
Костянтинович був переконаний, що розвиток авіамодельного спорту – це і є
той крок у небо, який народить нові нестандартні ідеї
літальних апаратів.
Право підняти прапор
змагань було надано призерам міжнародних чемпіонатів Володимиру Тригубенку
та Миколі Коваленку. Привітав спортсменів та побажав успіхів і хорошої погоди
віце-президент
Федерації авіамодельного спорту
України М.В.Захаров.
Цього року подали заявки для участі в змаганнях спортсмени України,
Росії та Білорусії. І хоч учасників було
порівняно менше, ніж торік, не приїхали
представники дальнього зарубіжжя (далася все-таки в знаки світова економічна
криза), боротьба за перемогу виявилася
не менш напруженою і цікавою.
– Були представлені моделі трьох категорій
– планери, літаки з гумовими і поршневими моторами, – коментує хід

змагань провідний інженер-конструктор
АНТК ім. О.К.Антонова В.М.Онопрієнко.
– Більшість учасників – це випускники

Після двох днів змагань перехідний
Кубок О.К.Антонова другий рік підряд
виборов майстер спорту міжнародного класу з Черкас Дмитро Григор’єв (в
класі моделей-планери). Серед юніорів
чемпіоном став львів’янин Сергій Кутас.
Серед спортсменів у класі гумомоторних моделей переміг Віктор Старостенко з Дніпродзержинська, а серед юніорів
– Анастасія Вівчар з Тернополя (загальнокомандне - третє місце). У змаганнях
спортсменів, які управляють моделями
з механічним двигуном, чемпіоном став
полтавчанин В’ячеслав Олександров.
…Кубок О.К.Антонова – це відлитий із
бронзи Ікар, який не побоявся обпалити
крила, здійнявся в небо. Злетіли у вись і
кращі моделі нинішніх учасників змагань.
Втілені в них ідеї може вже завтра знайдуть продовження в нових конструкторських задумах, що подивують світ.
Анна СУХЕНКО.

авіаційних вузів, працівники конструкторських бюро,
які щиро віддані цьому виду
спорту. Гостинно нас зустріли господарі. Було підготовлене поле для запуску
моделей. Постійно ми відчували підтримку й допомогу,
особливо депутата районної ради Ігоря Васильовича
Сухенка, який безпосередньо уже чотири роки опікується нашим турніром.

ЄВРО - 2012

ІВАН ВАСЮНИК УПЕВНЕНИЙ
У ПІДГОТОВЦІ МІСТ ДО ЄВРО-2012

ПРИГОДА ЗАКІНЧИЛАСЯ
ЩАСЛИВО
12 липня о 18 год. 57 хв. у ПЗЧ 36-СДПЧ смт Макарів надійшло повідомлення, що в с. Мотижин, де проходили змагання з авіамодельного спорту, зник Артем
Безчасний, який разом з батьком та знайомими друзями приїхав з Харкова, щоб взяти у них участь. Хлопчик приблизно о 16 годині пішов шукати модель свого
літака в поле й заблукав. Початкові пошуки батька та
інших людей не дали результатів. Прибувши на місце,
пожежно-рятувальний підрозділ визначив можливі
шляхи, куди міг піти Артем, а саме: Копилів, Ясногородка, Людвинівка. Розділившись на групи, розпочались пошуки.
Десь о 21 год. 35 хв. зниклий хлопчик зателефонував
до свого батька з чужого мобільного телефону і повідомив, що знаходиться у Людвинівці. Пошукова група, яка
знаходилась біля цього села, забрала його й доставила
Василю Олексійовичу. Пригода хлопчика закінчилася
щасливо.
Інф. «М.в.».

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Є ЩЕ СЕРДЕЧНІ ЛЮДИ
Я живу одна. Чоловік помер. Є у мене син та донька,
але вони мешкають у столиці. Інколи провідують мене, а я
їх. Однак часто не наїздишся. А здоров’я часто підводить.
У такі хвилини страшно залишатися одній. Все може статися. Слава Богу, що у нашій Борівці є ще доброзичлива людина. Це сільський листоноша Тетяна Миколаївна
Кузьменко. Декілька разів мені було негаразд. У такі важкі
хвилини вона чергувала біля мене.
– Не переживайте, – жіночка стала мене заспокоювати, –
зараз дам ліки і вам значно полегшає. Вона вийняла із сумки
корвалмент і запропонувала хворій, щоб вона поклала його
під язик і через певний час обов’язково стане легше.
Недавно на мою адресу прибули посилки, то Тетяна
Миколаївна привезла їх мені з поштового відділення.
Мені чомусь здавалося, що таких добродушних і щирих людей уже давно немає. Однак вони живуть поруч.
Павліна ТИХИНЯ,
пенсіонерка.

Українські міста зможуть
плідно підготуватися до Євро2012 і 30 листопада, під час розгляду УЄФА питання щодо міст,
які приймають чемпіонат, отримають позитивну оцінку. Таку
думку висловив під час третього засідання спільної комісії з
підготовки до Євро-2012, яка
проходила під головуванням
прем’єр-міністрів України та
Польщі в Києві, віце-прем’єрміністр України Іван Васюник.
За словами Івана Васюника,
уряд уже виділив з Державного
бюджету на головні об’єкти підготовки до Євро-2012 близько
800 мільйонів євро. Зокрема,
з цієї суми 100 мільйонів євро
підуть на реконструкцію НСК
“Олімпійський”, 130 мільйонів на аеропорти і 400 мільйонів на
розбудову доріг між приймаючими містами. “Сьогодні всі ключові об’єкти фінансуються вчасно і за графіком”, - зазначив він.
За його словами, 4 приймаючих
міста вже отримали додатково близько 150 мільйонів євро.
Активно залучаються також іноземні інвестиції, наразі близько
300 мільйонів євро залучено на
будівництво дорожнього господарства.
Іван Васюник запросив польського прем’єра взяти участь в

урочистому відкритті стадіону
“Донбас-арена”, що відбудеться
в Донецьку 29 серпня. Стадіон у
Харкові, за словами Івана Васюника, буде добудовано до кінця
року. Щодо стадіону у Львові, то
Україна виконала умови УЄФА і
повністю розрахувалася з проектувальною компанією за проект.
Іван Васюник повідомив, що
стосовно аеропортів до 31 липня українська сторона надасть
УЄФА від уряду лист із повними гарантіями щодо технічного і фінансового забезпечення
будівництва аеропортів. При
цьому з вересня розпочнеться будівництво-реконструкція
двох термінальних комплексів у
Львові і Донецьку.
Відзначив Іван Васюник і
підготовку дорожнього господарства та залізничного сполучення, поставивши питання
скорочення процедури прикордонного оформлення поїздів, які
курсують Україною та Польщею.
Щодо готельних номерів у
приймаючих містах, то українська сторона, за словами віцепрем’єр-міністра, зробила повний моніторинг усіх об’єктів
і проаналізувала ризики. Київ
уже до 2011 року буде готовий
приймати необхідну кількість
гостей навіть з профіцитом.

ВІКТОР ЮЩЕНКО ЗАНЕПОКОЄНИЙ
ТЕМПАМИ ФІНАНСУВАННЯ

Президент України Віктор Ющенко занепокоєний темпами фінансування підготовки до чемпіонату з футболу Євро-2012. Президент нагадав, що видатки на цю мету у Державному бюджеті на
поточний рік складають 7,2 млрд. грн., з них 4 млрд. грн. мали відійти
до спеціального фонду держбюджету, який досі не сформований.
За даними прес-секретаря Глави держави І.Ванникової, за
першу половину цього року підготовку до Євро-2012 було профінансовано лише на 5%. «Відтак Президент закликав знайти
спосіб вирішення цих проблем. Разом з Національним банком,
Міністерством фінансів треба знайти фінансові ресурси, які б
на 100 відсотків забезпечили, зокрема, фінансування заходів із
дорожнього будівництва у рамках програми Євро-1012», - сказала вона.

ЮНАЦЬКА ЗБІРНА УКРАЇНИ
З ФУТБОЛУ ПРИБУЛА
ДО ДОНЕЦЬКА
До Донецька прибула юнацька збірна України з футболу для участі в Чемпіонаті Європи з
футболу 2009 років серед молоді до 19 років,
повідомляє кореспондент УКРІНФОРМу.
Церемонія відкриття чемпіонату відбудеться
21 липня на стадіоні «Олімпійський» у Донецьку.
Відповідно до рекомендацій УЄФА церемонія
займе не більш як 10 хвилин. Пряма трансляція
матчів чемпіонату вестиметься на каналі «Євроспорт». Бюджет чемпіонату, за орієнтовними
оцінками, наближається до 8 мільйонів гривень.
Квитки на матчі Євро-2009 з’явилися у продажу
з 13 липня. На групові матчі чемпіонату квитки
коштують від 5 до 20 гривень, а на фінальну частину – від 15 до 30 гривень.

ДОНАЛЬД ТУСК ЗАЯВЛЯЄ
ПРО ПЕРЕХІД УКРАЇНИ І
ПОЛЬЩІ ДО НОВОГО ЕТАПУ
ПІДГОТОВКИ ДО ЄВРО-2012
Україна і Польща переходять від першого,
інфраструктурного, етапу підготовки до Євро2012 до другого етапу, що передбачає реалізацію спільних проектів. Про це заявив на спільній
прес-конференції з Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко голова уряду Республіки
Польща Дональд Туск. “Отже, перший етап великих зусиль з підготовки інфраструктури ми
вже маємо. Тепер переходимо до другого етапу
спільних польсько-українських проектів”, - наголосив він.
Дональд Туск пояснив, що мова йде про такі
проекти, як координація дій у безпеці масових
заходів, вирішення питань пунктів перетину кордону та ін.
За словами Дональда Туска, на нього справила велике враження інформація про прискорення підготовки Євро-2012 в Україні. “Попри
кризу вам навіть вдалося в парламенті провести
закон про виділення додаткового фінансування”, - зазначив він.
Відповідаючи на запитання журналістів, Дональд Туск відкинув звинувачення в тому, що
одна з країн може недостатньо готуватися до
чемпіонату. “Спільний проект має опонентів і
конкурентів. І тому час від часу виникає інформація, що українська або польська сторона мають якісь проблеми”, - сказав він.
(УКРІНФОРМ).
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ЩАСЛИВА ДИТИНА
– ЩАСЛИВА РОДИНА

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
Давня мрія збулася набагато пізніше,
коли донька Аліна подружилася в лікарні
з хлопчиком, якого кинули батьки. Вдома
вона попросила батьків усиновити його.
Родина вирішила спробувати. Першим
кроком до мрії стало звернення в соціальну службу у справах дітей та молоді
у 2003 році. Дізнавшись про їх бажання,
Всесвітня ПБО „Надія і житло для дітей” в
Україні запропонувала спробувати створити будинок сімейного типу, попередньо пройшовши навчання на отримання
статусу батьків-вихователів. З чотирнадцяти сімей-претендентів такого статусу
набули лише дві, серед яких пощастило
і Крушельницьким. Отримавши дозвіл
та рекомендації відповідних державних
установ, вони звернулися за допомогою
за місцем проживання в Херсонську держадміністрацію, але місцева влада так і
не довела справу до кінця. Саме в цей час
ПБО „Надія і житло для дітей” в Україні,
яка створювала подібні заклади по всій
Україні (загалом 65 будинків), здійснювала проект на території Макарівського
району. Тоді за експертною оцінкою потреб вихованців, четверо дітей дитбудинку „Барвінок” потребували влаштування в
сім’ю, а оскільки шансів, що всі четверо
потраплять в одну родину, не було, вирішили створити будинок сімейного типу,
який запропонували Крушельницьким.
Родина погодилась на переїзд, залишивши в Херсоні роботу, квартиру, рідних і
друзів. Створенню будинку сприяли Макарівська райдержадміністрація та ПБО
„Надія і житло для дітей” в Україні. Вони
допомогли з ремонтом та умеблюванням
будинку. І в 2006 році була підписана угода на його створення, і будинок був переданий у комунальну власність новим
господарям.
Спочатку родина мала четверо дітей, а
за рік взяла ще двоє вихованців, а нині їх
дев’ятеро. Звичайно, спочатку було дуже
важко, адже діти були маленькими, і мамі
доводилось спати лише по кілька годин
на добу. Певні труднощі виникали при поступовому створенні сімейної атмосфери
і адаптації як батьків, так і дітей, але час,

чуйність і терпіння батьків зробили свою
справу. Головне, що прагнули, аби діти
відчували їхню любов і підтримку. Поступово стосунки в родині налагодилися, і
мрія збулася - вони стали справжньою
родиною.
Всі свої сили і вміння батьки вкладають у майбутнє дітей, дбають про їх фізичний і духовний розвиток, піклуються
про їх оздоровлення та лікування. Як вихователі багато займаються з ними індивідуально. Словом, присвячують їм увесь
свій час. Діти з радістю допомагають
мамі на кухні, тату по господарству, на
городі, у кожного навіть є своя грядочка, свої кімнатні рослини. Разом ходять
за покупками, вчаться господарювати.
В кожному батьки бачать талановиту індивідуальність і активно розвивають їх
творчі здібності. Старші діти грають на
музичних інструментах, розучують з молодшими пісеньки, відвідують різноманітні гуртки, добре вчаться. Десятирічна
Яночка і дванадцятирічна Вікторія хочуть
у майбутньому опанувати професію лікаря, восьмирічна Маргарита-Вікторія
мріє бути вчителькою. Шестирічні Настя
з Юрою тільки цього року підуть до першого класу. Юрі подобається боксувати,
Настя хоче навчитися грати на гітарі. А
чотирирічна Сніжана мріє стати найкращою мамою.
І безсумнівно, їхні мрії стануть реальністю, адже вони вміють допомагати одне
одному долати перешкоди, впевнено йти
до поставленої мети.
Тільки-от мало у нас, на жаль, таких
ентузіастів, як родина Крушельницьких,
і це дуже боляче, адже ми самі собі і
своїм дітям готуємо безрадісне майбутнє. Чи не краще його попередити, аніж
жаліти за втраченим часом? Кожне серце потребує тепла і турботи. Не треба
боятися бути людьми, адже це прекрасно – жити заради інших. Побачивши хоч
раз дитячі очі, які благають про допомогу, не проходьте повз - і вам воздасться.
Адже хіба є щось прекрасніше за щасливу дитину?
Галина ГЕРАСИМЕНКО.
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МОЯ МАМА, ЯКА ПЕРЕБУВАЛА В ОФІЦІЙНОМУ ШЛЮБІ З
ВІТЧИМОМ, ПРИДБАЛА ДІЛЯНКУ ЗЕМЛІ (ЯКА ОФОРМЛЕНА НА
НЕЇ). 4 РОКИ ТОМУ ВОНА ПОМЕРЛА, А ВІТЧИМ ЗА МІСЯЦЬ
ДО ЇЇ СМЕРТІ УКЛАВ ШЛЮБ З
ІНШОЮ ЖІНКОЮ. ЧИ МОЖЕ ЦЯ
ЖІНКА ПРЕТЕНДУВАТИ НА ДІЛЯНКУ ЗЕМЛІ?
Ділянка, придбана в шлюбі є
спільною власністю подружжя, тобто
вашої мами і вітчима. Після її смерті, її частину ділянки (за умовчанням
1/2) мали право успадкувати згідно
із законом спадкоємці першої лінії
(якщо, звичайно, не було заповіту).
До таких спадкоємців відносяться
діти, той з подружжя, який пережив,
батьки. Оскільки ваш вітчим розвівся
з мамою до її смерті, він не може претендувати на частину її майна у тому
числі і на частину земельної ділянки.
Таким чином, ви і решта дітей, якщо
вони є, і батьки вашої матері, якщо
вони живі, мали право успадкувати
частину її майна в рівних долях. Нова
дружина вашого вітчима на майно
вашої матері в т.ч. і на її частину ділянки, яку повинні були ви успадкувати, претендувати не може.
Я І МОЯ ДІВЧИНА МАЄМО НАМІР СПІЛЬНО КУПИТИ
2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПРИЧОМУ Я ВНОШУ 75% ЇЇ ВАРТОСТІ, ВОНА - 25, У ЦИВІЛЬНОМУ
ШЛЮБІ МИ ВЖЕ БІЛЬШЕ 5 РОКІВ. ЯКЩО МИ КОЛИСЬ З НЕЮ
РОЗЛУЧИМОСЯ (ТАК І НЕ ЗАРЕЄСТРУВАВШИ ШЛЮБ), ЧИ ЗМОЖЕ ВОНА ПРЕТЕНДУВАТИ НА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ КВАРТИРИ? ЯКЩО
ТАК, ТО ЯК МЕНІ СЕБЕ ВІД ЦЬОГО УБЕЗПЕЧИТИ?
Цивільний шлюб по відношенню до спільно нажитого майна прирівнюється до офіційного з витікаючими звідси наслідками можливого
розділення майна. Краще відразу
підпишіть договір про таку квартиру, в якому і визначіть конкретні
частини. Договір обов’язково завірте нотаріально.

ЇХ ОБ’ЄДНАЛА ЛЮБОВ ДО РІДНОЇ ПІСНІ
Д

ля щирої пісні вік не
важить. Чи вісім років людині, чи сімдесят вісім, головне щоб душа була
співуча. Саме таких зібрав і
згуртував фольклорний ансамбль «Рідна пісня» села
Лишня. Колектив добре відомий у селі, районі, на Київщині і навіть за кордоном.
Він завжди зачаровує не
тільки високим рівнем виконавської майстерності, але
й щирістю виконання, коли
пісня співається не тільки голосом – душею. А ще незвичайним репертуаром: у програмі їх – народні українські
пісні та біблійські псалми.
У колективі нині 15 учасників. Ольга Федорівна Моргунєнкова (дочка місцевої
партизанки
П.І.Ковальчук)
війну пройшла телефоністкою в шпиталі, а потім працювала в рідному колгоспі
30 років дояркою. Доярками
були діти війни - Василина Василівна Брезіцька (40
років), Галина Григорівна
Кашуба та Ганна Аврамівна
П’ятецька – мати-героїня,
яка пропрацювала 44 роки,
а Ніна Федотівна Литвин все
життя доглядала телят. Ніна
Мефодіївна Шевчук, Марія
Василівна Дмитренко трудилися у рільничій бригаді.
Марія Трохимівна Мамонова
відбудовувала після землетрусу Ташкент, а потім була і
дояркою, і вихователем дитячого садка.
З когорти робітничого
класу вийшли: Зінаїда Григорівна Дмитренко (завод
«Електромаш»), Зінаїда Володимирівна
Бондаренко

(інститут
Укрводпроект),
Микола Михайлович Машовець (ливарник Київського
мотоциклетного заводу), Віктор Олександрович Литвин
(слюсар «Червоного екскаватора»). Солістка хору
з чудовим сопрано Ольга
Іванівна Мельникович має
агрономічну освіту, нині приватний підприємець. Софія
Панасівна Керусенко і Марія
Іванівна Даниленко за освітою педагоги з понад 40річним стажем. Навчались у
Ржищівському педучилищі,
співали у студентському хорі
дуетом та грали у струнному оркестрі училища. Софія
Панасівна у школі вела дитячий фольклорний ансамбль,
який не раз виходив переможцем районних конкурсів
та по сумісництву працювала художнім керівником
у будинку культури. А Марія
Іванівна свого часу керувала
молодіжною агітбригадою,
учнівським і вчительським
хорами. По закінченню Київського педінституту, працюючи директором Макарівського будинку піонерів,
співала в народному хорі
Київської фабрики «Дарничанка». Вона - дипломант
республіканського конкурсу
художньої самодіяльності за
виконання пісень «Яка ж це
пісня без баяна» та «Растет в
Волгограде березка». Пише
вірші і пісні на власні вірші та
інших поетів, як от «Живи моє
село», «Виїжджав партизан»,
«Мати сина проводжала»,
«Атаманчик», «Молитва для
маленьких діток» (дитячі) та
інші, зібрала понад 190 укра-

їнських старовинних народних пісень, мріє видрукувати
збірку «Пісні рідного села».
Тож, бачите, що у кожної учасниці і учасника хору
своє життя, своя доля, якої
б вистачило на томи біографічних романів. Об’єднує ж
їх любов до пісні, а ще й благодійницька робота, виїзні
концерти, участь у храмових
святах. Хор «Рідна пісня»
брав участь у фестивалі народної творчості Росії, присвяченому Дню Різдва Христового у Санкт-Петербурзі,
виїздив до Білорусії в реабілітаційний центр при храмі в
м. Мінську з концертом для
хворих дітей, на запрошення
дитячого духовного театру
«Тимур» з нагоди його 30річчя, неодноразово побував
з благодійними концертами в м. Біла Церква в колонії посиленого режиму,
Мостищенській спеціалізованій ЗОШ-інтернаті,
Бишівській лікарні, будинку престарілих с.
Грузьке.
Ансамбль прагне відродити українські місцеві
пісні, залучити до цього
молоде покоління. Сьогодні в його репертуарі
й призабуті давні танці «Чумак», «Карапет»,
«Краков’як»,
«Яблучко», «Очерет», «Шира»,
«Ойра» та інші. Колектив
хоче створити за участі
учнів Лишнянської ЗОШ
ансамбль-супутник.
Українські костюми учасники ансамблю пошили
собі за власний кошт,
відкладаючи із своїх пен-

сій. В основному ансамблем
опікується настоятель храму
Параскеви Сербської, депутат районної ради отець Філарет (в миру Єгоров).
Нині «Рідна пісня» готується до фестивалю духовної
пісні, який пройде в Лишні з
нагоди Дня села, та до конкурсу патріотичної пісні на
честь 65-ої річниці Перемоги, взяти участь у якому закликає колективи художньої
самодіяльності району.
М.ІВАНОВА.
с. Лишня.
На світлині: фольклорний ансамбль «Рідна пісня»
разом із настоятелем храму Параскеви Сербської,
депутатом районної ради
отцем Філаретом (в миру
Єгоров).

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ЗАХИЩАЄМО
І ДОПОМАГАЄМО

Інтерв’ю з провідним спеціалістом районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді Русланою Ткачук.
– Пані Руслано,
ви пройшли по конкурсу
працювати
в районний центр
соціальних служб
сім’ї, дітей та молоді з вересня минулого року. І весь цей
час співпрацюєте з
нашою редакцією.
Чим пояснити таку
активність?
– Так, вже скоро
рік, як я працюю в
колективі районного
центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
поряд з такими фахівцями, які, забувши про
свої проблеми, вирішують долі людей, які
потребують допомоги та уваги. Для мене ця
сфера стала дещо новою та незвичайною. Тут
треба мати постійно активну позицію та чуйне серце, адже за нашими діями стоять долі
найвразливішої частки суспільства – дітей,
яких треба захищати завжди, та сімей, які не в
змозі подолати складні життєві обставини. А
якщо брати до уваги долі тих дітей, що знаходяться в середовищі далеко не привабливому: розбрат в сім’ї, постійні чвари між батьками, пияцтво, насилля, відсутність мами чи
батька взагалі… Тут така робота, що інакше,
як бойовим фронтом і не назвеш. З перших
днів роботи я зрозуміла, що без широкого висвітлення наших проблем перед громадою та
привернення її уваги, ефективності в діяльності нашої державної установи не досягти.
Ми опираємося на підтримку і взаємодіємо з
райвідділом внутрішніх справ, відділом освіти, службою у справах неповнолітніх та відділом молоді райдержадміністрації, сільськими
та селищними радами, всіма навчальними закладами, волонтерами.
– Як ви оцінюєте стан захисту інтересів
дітей у районі?
– Питання захисту дітей в соціально вразливих сім’ях у нашому районі - серед пріоритетних. Але тут не може бути задоволення чи
розслаблення. Вся суть у тому, що суспільство
переживає складні часи, ми на зламі епох та
їх цінностей. Наркоманія, пияцтво, тютюнокуріння, безпритульність, проституція… Ризики,
під які потрапляють діти, мабуть, достатньо
уже цього переліку, щоб усвідомити – це жахливо. Дорослі повинні бути пильними щодо
захисту дітей від пагубних негативних явищ
життя. До речі, саме на таку тематику були
спрямовані мої статті, лекції та бесіди серед
молоді, школярів та серед дорослого населення. Маю погодитись, що тема не з приємних, але вона досить актуальна, щоб про
неї говорити щодня. Навіть сьогодні, в період
шкільних канікул, разом з волонтерами проводимо роботу серед дітей, які знаходяться в
літніх таборах.
– Щойно стало відомо, що ви зараховані
слухачем Національної академії державного
управління при Президентові України. Вступ
до академії – це самоціль?
– Ні, це прагнення оволодіти теоретичними
знаннями з метою їх реалізації на практиці в державній службі. Темп життя країни і людини такий
стрімкий, що залишатися на узбіччі не в моєму
характері.
Н.МИХАЙЛЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 29 17 липня 2009 р.
понеділок, 20 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.30 Експерти дозвiлля.
10.05 Вихiднi по-українськи.
10.30 Служба розшуку дiтей.
11.00,5.25 Життя триває...
11.20 Д/ф “Наблизити свiт.
Б.Грабовський”.
12.00,14.50,18.05,20.50,2.40,5.50
Ситуацiя.
12.10,15.10,19.30,21.15
Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 ЧС з водних видiв спорту.
Стрибки у воду. Трамплiн,
1 м, жiнки+Вишка, 10 м,
синхроннi стрибки, жiнки.
15.00,21.00 Новини.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 Iндиго.
16.05 Крок до зiрок.
16.40 Вiкно до Америки.
17.05 Студента потрiбно любити.
18.20 Д/с “Спадщина давнiх
цивiлiзацiй”.
19.00 Український вимiр.
19.40,21.30 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
21.50 Д/ф “Григорiй Кохан. Со-

твори своє сонце”.
22.25 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Д/ф “Паломник”. (Сербiя).
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Попелюшка”.
2.45 Служба розшуку дiтей.
2.55 Телевистава “Мартiн Боруля”.
5.00 Д/с “Спадщина давнiх
цивiлiзацiй”.

УТ-2

6.00,7.05,8.05,9.05 Х/ф “Мандри
Гуллiвера”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 “ТСН”.
10.20 Х/ф “Сiссi. Юнiсть
iмператрицi”.
12.55 “Шiсть кадрiв”.
13.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.25 “Вечiр Р. Паулса в Юрмалi”.
17.20 Х/ф “Чудеса в Решетовi”.
20.15 Т/с “Розлучниця”.
21.15 Х/ф “В облозi”.
23.25 Х/ф “Джильї”.
1.50,4.20 Т/с “Загiн”.
2.40,5.10 “Документ”.
3.40 “Спецпроект Ю. Макарова”.
“Вбивство Столипiна”.

* * *

вівторок, 21 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.25 “Попередження”.
10.15 Автоакадемiя.
11.00,5.25 Життя триває...
11.20 Д/ф “Григорiй Кохан.
Сотвори своє сонце”.
12.00,17.45,4.15,5.50 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
13.35 Здоров`я.
14.25 Муз. ua.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 Т/с “У серцi океану”.
16.00 Iндиго.
16.30,1.25 ЧС з водних видiв
спорту. Стрибки у воду.
Трамплiн, 3 м, жiнки.
18.00 Д/с “Спадщина давнiх
цивiлiзацiй”.
18.25 Анонс передач.
18.30 Український вимiр.
19.00 Дiловий свiт.
19.10 Свiт спорту.
19.20,2.40 ЧС з водних видiв
спорту. Стрибки у воду.
Вишка, 10 м, чол.

21.00 Новини.
21.15 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
22.05 Громадська варта.
22.25 Право на захист.
22.50 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.30 Право на захист.
4.55 Д/с “Спадщина давнiх
цивiлiзацiй”.

УТ-2

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30
“ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20,20.15 Т/с “Розлучниця”.
10.20 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
11.45 “Шiсть кадрiв”.
12.10,12.45 Т/с “Два з половиною чоловiки”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

середа, 22 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.20,22.35 Прес-анонс.
9.35 Д/ф “Приморська
архiтектура”.
10.50 Служба розшуку дiтей.
11.00,5.25 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00,14.50,4.25,5.50 Ситуацiя.
12.10,15.10,19.30,21.15
Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.00 Д/ф “Гетьман Iван
Мазепа”.
13.10 Фольк-music.
14.10 Наша пiсня.
15.00 Новини.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 Т/с “У серцi океану”.
16.00 Iндиго.
16.30,4.40 Мiжнародний
молодiжний фестиваль
“Сергiївськi зорi”.
16.50 Д/ф “Африканськi слони”.
17.45 Концертна програма
“Мамо, вiчна i кохана”.
19.00 Український вимiр.
19.40,21.35 Свiт спорту.
20.00 Д/ф “Життя догори
дригом”.
21.00 Новини.
22.05 Вiдкрита зона.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Телевистава “Мина
Мазайло”.
4.30 Служба розшуку дiтей.
5.05 Громадська варта.

УТ-2

6.15 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.20 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30
“ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.45,11.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Розлучниця”.
10.20 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
12.10,12.45 Т/с “Два з половиною чоловiки”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 Т/с “Атлантида”.
18.15 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Розлучниця”.
21.15 Х/ф “Iноземець”.

четвер, 23 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10,12.00,15.10,19.30,21,15
Дiловий свiт.
9.20,22.45 Прес-анонс.
9.35 Д/ф “Пiгмейська опера”.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.10,1.25 ЧС з водних видiв
спорту. Синхронне плавання. Соло. Фiнал.
13.35 Український вимiр.
14.15 Служба розшуку дiтей.
14.25 Хай щастить.
14.50,20.50,4.15,5.50 Ситуацiя.
15.00,21.00 Новини.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 Т/с “У серцi океану”.
16.00 М/ф “Йшов трамвай 9-й
номер”.
16.15,2.45 ЧС з водних видiв
спорту. Стрибки у воду.
Трамплiн, 3 м, чол.
17.50 Концертна програма “Ми
- дiти твої, Україно!”
19.00 Український вимiр.
19.40,21.35 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
22.10 Особливий погляд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.

23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.30 Кiно.ua.
4.55 Далi буде...
5.25 Життя триває...

УТ -2

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Розлучниця”.
10.20 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
11.45 “Шiсть кадрiв”.
12.10,12.45 Т/с “Два з половиною чоловiки”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.20 Т/с “Атлантида”.
18.15 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Розлучниця”.
21.15 Х/ф “Сльози сонця”.

ІНТЕР

6.10 “Каскадери”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Позаочi”. Ф. Кiркоров.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 Х/ф “Щастя моє”.
14.20 Х/ф “Найкрасивiша”.
17.05 Новини.
17.20 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi”.
23.30 “Росiйська Мата-Харi”.
0.30 “Каскадери”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
2.50 Картата потата.
3.20 Знак якостi.
4.40 Ключовий момент.
6.00 Уроки тiточки Сови.

ICTV

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.
7.55,8.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Х/ф “Мiм Бiм, або Чуже
життя”.
11.10 Про-Ziкаве.ua.
11.45 Козирне життя.
12.10 Каламбур.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
13.55 Х/ф “Код доступу”.
16.25 Т/с “Каменська”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
4”.
21.00 Т/с “Пiд зливою куль”.
22.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.

23.20 Надзвичайнi новини.
0.00 Т/с “Загiн”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.15 Спорт.
1.30 “Грошовий дощ”.
3.00 Х/ф “Гадюка”.
4.25 Факти.
5.15 Т/с “Кей-Вiлль”.

СТБ

4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.35 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.35 Х/ф “Оскар”.
13.10 Х/ф “Четверта група”.
15.45 Х/ф “Вiтчим”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. Дев`ять
життiв терориста Блюмкiна”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї.
Кремлiвськi пацiєнти”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.15 “Фантастичнi iсторiї. Чудовi
зцiлення”.

7
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала вбивство”.
1.40 Х/ф “Балада про солдата”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Солдати”.
6.40,7.45,8.45 “Пiдйом”.
6.45 Т/с “Триматися до кiнця”.
9.15 Х/ф “Бандитки”.
10.50 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.20,16.55 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10,0.30 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Кадетство”.
20.25 Т/с “Батьковi дочки”.
21.05 Т/с “Щасливi разом”.
22.10 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 5”.
23.30 Камедi-клаб.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Щоденник кар`єристки”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 Т/с “Атлантида”.
18.15 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
19.25 “Погода”.
21.15 Х/ф “В облозi 2”.
23.35,2.50 Т/с “Секс i мiсто”.
0.05 Х/ф “В облозi”.
2.00,4.30 Т/с “Загiн”.
3.20 Т/с “Циганське серце”.
4.05 Т/с “Два з половиною
чоловiки”.
5.20 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР

6.10 “Каскадери”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.05
Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Справа була в
Гаврилiвцi 2”.
10.10,20.30 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони
однiєї Ганни”.
12.10 “Знак якостi”. Яловичина
тушкована.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт 2”.
16.10 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
23.30,2.45 Т/с “Секс i мiсто”.
0.00 Х/ф “В облозi 2”.
1.55,4.25 Т/с “Загiн”.
3.20 Т/с “Циганське серце”.
4.00 Т/с “Два з половиною
чоловiки”.
5.15 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР

6.10 “Каскадери”.
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 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”. Iкра мойви i
трiски в соусi.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт 2”.
16.10 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi”.
23.30 “Народжена революцiєю.
Iсторiя за кадром”.
0.40 “Каскадери”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
23.50,3.00 Т/с “Секс i мiсто”.
0.20 Х/ф “Iноземець”.
2.10,4.35 Т/с “Загiн”.
3.35 Т/с “Циганське серце”.
4.15 Т/с “Два з половиною
чоловiки”.
5.25 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР

6.10 “Каскадери”.
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 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”. Маргарин
твердий.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт 2”.
16.10 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi”.
23.30 “Трагедiя Стаханова”.
0.40 “Каскадери”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Служба Розшуку дiтей.

21.30 Т/с “Двi долi”.
23.30 “Молода гвардiя.
Лiчильник смертi”.
0.40 “Каскадери”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.20 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
3.10 “Знак якостi”.
3.50 “Судовi справи”.
4.20 “Ключовий момент”.
5.50 Уроки тiточки Сови.

ICTV

6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
6.55,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,1.10 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05,16.25 Т/с “Каменська”.
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Павутина 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
13.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.
15.00 Т/с “Пiд зливою куль”.
17.35,22.00 Т/с “Агент
нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.

20.55 Т/с “Пiд зливою куль”.
23.15 Надзвичайнi новини.
23.55 Т/с “Загiн”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 “Грошовий дощ”.
2.50 Х/ф “ТрансАмерика”.
4.35 Факти.
5.15 Т/с “Кей-Вiлль”.

СТБ

4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50,8.00 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00,1.00 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.15 Х/ф “Полiцейськi i злодiї”.
11.00 “Росiйськi сенсацiї.
Кремлiвськi пацiєнти”.
11.55 “Фантастичнi iсторiї.
Чудовi зцiлення”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 Д/ф “Адреналiновий
роман”.
14.35 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. Обдурити за 60 секунд”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Все,
як у людей”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.

23.15 “Нез`ясовно, але факт”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
1.55 Х/ф “Бiй пiсля перемоги”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Т/с “Петя Чудовий”.
5.45 Т/с “Солдати”.
6.30,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
7.30 Репортер.
9.15 М/с “Веселi мелодiї”.
9.25 Х/ф “Щоденник
кар`єристки”.
11.00,19.20 Т/с “Кадетство”.
12.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 5”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.20,16.50 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
15.55 Т/с “Як сказав Джим”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Загубленi 4”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.15 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Крутий Джо”.
2.15 Т/с “Загубленi”.

НОВИЙ КАНАЛ

1.30 “Грошовий дощ”.
3.00 Х/ф “Шосте вiдчуття Сари”.
4.25 Факти.
5.15 Т/с “Кей-Вiлль”.

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10 Спорт.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Павутина 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.10 Т/с “Загубленi 3”.
14.05 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 4”.
15.05 Т/с “Пiд зливою куль”.
16.30 Т/с “Каменська”.
17.30,22.05 Т/с “Агент
нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
20.55 Т/с “Пiд зливою куль”.
23.20 Надзвичайнi новини.
0.00 Т/с “Загiн”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.15 Спорт.

4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50,8.00,18.00 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.35 Х/ф “Скринька Марiї
Медiчi”.
10.50 “Правила життя. Обдурити за 60 секунд”.
11.55 “Паралельний свiт”.
12.55 “Слiдство вели. Щипач”.
13.55 Д/ф “Вiдчайдушний
вiдпочинок”.
14.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “Навколо свiту”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Зорянi
всиновлення”.
20.15 “Слiдство вели. Одного
разу в Сухумi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї. Юрiй
Лонго. Таємницi бiлого
чаклуна”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала
вбивство”.
1.40 Х/ф “Бiй пiсля перемоги”.

5.05 Т/с “Петя Чудовий”.
5.45 Т/с “Солдати”.
6.30 “Пiдйом”.
6.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
7.30 Репортер.
7.45 “Пiдйом”.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Крутий Джо”.
10.55 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “Солдати”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
16.55 Teen Time.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Кадетство”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.15 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Загубленi 4”.
23.20 Камедi-клаб Росiя.
0.15 Спортрепортер.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Х/ф “Людина, яка дуже
мало знала”.
2.20 Т/с “Загубленi”.
3.05 Т/с “Солдати”.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.

2.20 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
3.00 “Знак якостi”.
3.40 “Судовi справи”.
4.20 “Ключовий момент”.
6.00 Уроки тiточки Сови.

1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 “Грошовий дощ”.
3.00 Х/ф “Брудна вiйна”.
4.30 Факти.
5.05 Т/с “Кей-Вiлль”.

0.30 “Вiкна-спорт”.
0.50 Т/с “Вона написала
вбивство”.
1.45 Х/ф “Все починається з
дороги”.

6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,1.15
Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с “Павутина 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
13.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
15.00 Т/с “Пiд зливою куль”.
16.25 Т/с “Каменська”.
17.35 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
21.00 Т/с “Пiд зливою куль”.
22.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.20 Надзвичайнi новини.
0.00 Т/с “Загiн”.

4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50,8.00 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.30 Х/ф “Танцмайданчик”.
10.45 “Зоряне життя. Зорянi
всиновлення”.
11.50 “Фантастичнi iсторiї. Юрiй
Лонго. Таємницi бiлого
чаклуна”.
12.50 “Слiдство вели. Одного
разу в Сухумi”.
13.55 Д/ф “Орлине око”.
14.35 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. Таїсiя
Повалiй”.
20.10 “Слiдство вели.
Кримiнальний розшук
проти “фантомасiв”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Паралельний свiт”.

5.00 Т/с “Петя Чудовий”.
5.45 Т/с “Солдати”.
6.30,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
7.30 Репортер.
9.00 Х/ф “Людина, яка дуже
мало знала”.
10.55,19.20 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “Солдати”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
16.50 Teen Time.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Загубленi 4”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.15 Спортрепортер.
0.25 Служба розшуку дiтей.

ICTV

СТБ

СТБ

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Дiй за обставинами!”
8.20 “Легальний дохiд”.
8.30 “Правда життя”. Iгри зi
смертю.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Бандитський Петербург”.
13.15 Х/ф “Новi Робiнзони”.
15.20 Х/ф “Мiраж”.
16.50 Х/ф “Вiйна”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.10 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Завал”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Завал”.
2.35 “Особистий погляд”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

* * *

2.20 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
3.00 “Знак якостi”.
3.30 “Судовi справи”.
4.20 “Ключовий момент”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

2.25 Т/с “Загубленi”.
2.30 Т/с “Солдати”.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 I буде новий день.
4.05 Термiнал.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.
4.40 Ступенi до неба.
4.45 Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

3.00 Т/с “Солдати”.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Т. Шевченко. Надiї.
4.10 I буде новий день.
4.35 Студiя Зона ночi. Культура.
4.40 Кольоровi асоцiацiї М.
Банник.
4.55 Скарби музеїв Києва.
5.00 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Мiраж”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00
“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”.
13.35 Х/ф “Вiйна”.
15.15 Х/ф “Мiраж”.
16.45 Х/ф “Вiйна”.
18.25 “Речовий доказ”.
Сексуальнi рабинi.
19.25 Х/ф “Вогняний ринг”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Вогняний ринг”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.55 Таємницi української
нацiональної кухнi.
4.10 Зачароване колесо життя.
4.20 Студiя Зона ночi. Культура.
4.25 Дерево пiд вiкном.
4.50 Виховуючи на прекрасному.
5.00 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Мiраж”.
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”.
13.40 Х/ф “Вiйна”.
15.20 Х/ф “Мiраж”.
16.45 Х/ф “Вiйна”.
18.25 “Правда життя”. Культ
тiла.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “ЦРУ: операцiя
“Алекса”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “ЦРУ: операцiя
“Алекса”.
2.15.5/10 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
0.30 Х/ф “Агент прибульцiв”.
2.20 Т/с “Загубленi”.
3.05 Т/с “Солдати”.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Дiйовi особи.
4.10 Справа про возз`єднання.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Козак - душа правдива.
4.55 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Мiраж”.
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”.
13.40 Х/ф “Вiйна”.
15.20 Х/ф “Вертикаль”.
16.55 Х/ф “Вiйна”.
18.25 “Легенди бандитської
Одеси”. Банда Свища.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Бойова бригада”.
21.30,0.00 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Бойова бригада”.
2.20,5.10 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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СТОРІНКА
КОЛЕГАМ-ДЕМАГОГАМ

ПОКИ Є ЧАС

Наше життя таке корот- розмінювати совість срібни- ше підніме очі в небо, де вже
ке, що розмінювати його на ками, не здаватися людьми, зачекалася на неї сива і вічно
всілякі дурниці просто немає а бути ними. Відповідь пара- молода вічність. Не все втрачасу. Та нам здається, що все доксальна – ми самі. Бо це чено, ще є надія, а отже і віра,
встигнемо. Але не на те спо- важко. Важко не зрадити, не а з ними в кожне серце придіваємось, не тому віримо, не збрехати, не очорнити. Важко ходить і справжня, вистражтуди йдемо, минаючи свою дивитися правді в очі, бо в нас дана, щира – Любов. Кожна
справжню дорогу, зариваю- стільки неправди, що просто хвилина нашого життя, кожен
чись по вуха у брехню, під- соромно. Але якщо соромно, порух душі і удар серця – пеступні лестощі, ховаючи під значить ще не все втрачено, ред Ним, не забуваймо про
ними справжню свою суть, бо бо ще зостається душа, яка це. Лише тоді засяють в натак легше, спокійніше, про- завжди прагне духовної чи- ших душах скарби духовних
стіше. Створюючи ілюзію спо- стоти, бо тільки такою прийме чеснот і можна буде без сорокою, наше Я насолоджується її Господь. Значить ще тліє в му дивитися в очі ближньому,
думкою про уявну вседозво- серці жарина, з якою кожен а отже – Богу. Прислухайтесь
леність: «А хто покарає? Де ж народжується задля Життя до ударів свого серця – воно
той Бог? Десь на небі? То хай Вічного. І значить є ще надія просто волає про допомогу,
собі там і сидить. У мене ще на спасіння і є час пересту- подивіться у небо - і воно радо
є час» - думаємо ми. Та ніх- пити поріг Божого храму, щоб поділиться своєю блакиттю,
то, окрім Нього, не знає коли навчитися молитися, каяти- прислухайтесь до травинки
прийде остання хвилина, яка ся, вірити, прощати, любити, – і вона розповість вам свою
зніме нашу акторську маску. прийняти перше в своїм житті найбільшу таємницю, приЛише посмертна маска буде причастя, - і подивитися на горніть до серця рідну людину
правдивою. Прожив з честю і світ очима справжньої лю- – і вашої любові стане вдвоє
совістю - таким гідним буде і дини. Людини, яка візьме на більше, а якщо відкриємо
обличчя, а якщо все життя ви- себе відповідальність за свої душі Господу – то життя наше
кручувався і зраджував – собі, думки, слова, вчинки. Лю- буде наповнене несподівалюдям, Богу, - відповідний на- дини, яка дитинними очима ною радістю і свободою. Так
пис буде і на обличчі, а головне побачить всю ту красу, яку поспішаймо ж радіти життю,
– у Книзі Життя, яку понесемо так безжалісно топче ось уже успіхам рідних і знайомих, дадо небесного Судді. Подума- стільки віків. Вона зупиниться руймо світло і радість, - і в світі
єш про це, і стає страшно… А за півкроку від прірви, заду- побільшає справді щасливих
сьогодні хто нам заважає не мається, і, може чи не впер- людей...
Уходила душа…
ускользающий след парохода,
Так прискорбно и тихо она уходила,
Здесь – заблудшие дети, не
И рыданье оркестра ей пело о
видящие берегов.
прошлом былом,
Уходила душа…А куда?
Но не мог инструмент, он конечно
Ещё толком не знала,
был просто бессилен
Может тёмным тоннелем
Передать её скорбь об ушедшем,
летела на свет мотыльком?
любимом, родном.
Знает всё лишь Отец –
Как печален был мир, и унылой
как рыдала, жила и страдала,
казалась природа,
Долетит ли до неба, вернётся
Но никто не вернёт неизбежность
ли в отчий свой дом?
прожитых годов,
Все когда-то уйдём, только
Девять дней – неизбежное,
неодинаковы сроки,
в вечность время исхода,
Лишь до срока бы не обрывали
Но простила ль она своих ближних свой первый полёт,
друзей и врагов?
И ложились дела и поступки
в красивые, ровные строки,
Жизнь прошла, незаметно и неумолимо,
И слыхала душа, как на небе
Что же ждёт нас за этой, такой
ей ангел поёт.
неизбежной чертой?
Ей уже не сказать своим милым,
И хотя далеко нам до ангельского
родным и любимым,
совершенства,
Вечно занятым мнимо важной,
Но душа так и рвётся в прозрачных
суетной игрой.
небес глубину,
В ней трепещет цветок, белый голубь
Там – Господь, Небеса и бескрайняя
любви и блаженства,
синь небосвода,
И зовёт не проспать Вечной
Здесь – туман, бездорожье,
Жизни Любовь и Весну.
ошибки, оковы грехов.
…Уходила душа…
Там – Отец, родной дом,
Галина ГЕРАСИМЕНКО.
Макарів.

Я брехні не служу,
Наче ви, пустослови,
Я у серці ношу –
Правди слово.
І його не віддам
На ганьбу і поталу,
Я введу його в храм –
Той, що не зруйнували.

Лютий морок завій
Ще над нами витає,
Слово правди, ти стій,
Хоч неправда згинає.
Хай негода гуде,
Грім лихої напасти –
Слово правди святе
Не дає мені впасти.
Іван ЗАХАРЧЕНКО.

Ситняки.

П Р О Б А П Е РА

Світлана Ходаківська навчається
у Макарівській ЗОШ №1. Захоплюється поезією, музикою, танцями,
комп’ютером, театральним мистецтвом.
Грає на скрипці, співає. Із 2006 року займається в літстудії «Сузір’я». Її вірші
друкувались в альманасі «Юна Макарівщина». Лауреат і переможець багатьох
районних літературних конкурсів.
Я спитаю у неба і у сонця спитаю,
Душу, серце, кохання - чи все це я маю?
Чи я маю надію, що живе без зупину,
Чи я можу прощати в тривожну хвилину,
І цю відповідь з часом я у серці почую,
Бо із честю життя проживу, не змарную.

*****

Не піддавайся зрадникам і людям,
Які зробили боляче колись.
І навіть коли гірко. Перед ними
Ніколи не показуй своїх сліз.
Не допоможуть і не розраховуй,
Ні амулети, ані талісмани.
Під ними гріх свій не приховуй,
Щоб не було в душі омани.
Не треба гратися зі смертю,
Не поспішай туди піти.
Прийми хороше ти до серця,
А все погане відпусти.
Не жди від друга допомоги,
Якщо із ним ти як на самоті.
Коли в життя прийде тривога,
І справжня дружба з’явиться тоді.

РОЗДУМИ

РУШНИКИ МОЄЇ ДОЛІ

Озираєшся...
Підсумовуєш життєві жнива. Де ж ви птахи-роки,
що промайнули дивною
жар-птицею у вікні моєї
душі і зникли назавжди
і можете повернутися
до мене тільки у спогадах? Ця диво-жар-птиця
з’являлася інколи до мого
вікна, чаруючи своєю красою і осяйним світлом, і
відлітала в далечінь, часом згубивши за собою
різнокольорову пір’їнку.
Це був щасливий день, а
ця мить називалася людським щастям.
Озираєшся... на прожиті роки, які з миттєвостей, годин, днів, місяців і
років ткали диво-рушники.
І на цих рушниках,
подарованих
долею,
розквітла материнська і
батьківська любов, перший усміх та перше слово
синів та доньки, перше
щебетання любих і найдорожчих у світі онуків.

Розквітла червоною трояндою вірна і незрадлива
любов дорогої людини, з
якою ідемо поруч у житті,
з якою у любові дали життя своїм дітям і зростили
їх хорошими людьми, з
якою кожного дня ділимо
усі радощі й печалі.
Озираєшся...До тебе
посміхається з неба яскраве сонечко. Посміхається все навколо:
дерева, трави і квіти. Пригортаєшся душею до теплого лона матері-Землі,
відчуваєш її любов і дивуєшся, який прекрасний
цей світ.
Підсумовуєш життєві
жнива.
І з хисткого містка,
який прокладає дорогу
з пізньої осені до невідворотної зими, вдивляєшся у високе небо, де,
посилаючи нам останнє
“курли”, відлітають у вирій журавлі.
Але в твоєму серці,

як і в журавлиному, живе
надія, живе чекання нової весни. Хай же доля
простелить нам ще багато років-рушників і хай
буде вишито на них радість, щастя, любов, хай
цвітуть на тих рушниках
диво-квіти, хай злітають
у безхмарне небо золоті жар-птиці щастя, хай
пливуть по тих рушниках
білі лебеді по річці життя,
яка зветься любов’ю. Хай
наші серця і душі зігріває
тепло рідних сердець
та дорогих нам людей
– батьків, дітей, онуків,
сестер, братів, друзів та
знайомих.
Тож стеліться, рушники нашої долі, на щастя,
на добро!
Галина ПАВЛЕНКО.
Козичанка.
(Із однойменної збірки автора, виданої до
85-річчя Макарівського
району).

ПИСЬМЕННИК, ЯКИЙ ЗАВЖДИ З НАМИ

21 ЛИПНЯ - 110 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЕРНЕСТА МІЛЛЕРА ХЕМІНГУЕЯ (1899-1961), АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА
Ернест Хемінгуей народився
21 липня 1899 року в Оук-Парку
(штат Іллінойс), маленькому,
чистенькому містечку, поруч з
Чикаго.
Ріс у культурній, забезпеченій
сім’ї, і батьки, кожний по-своєму,
намагалися направити його інтереси у потрібне русло. Батько
- лікар за професією і етнографаматор намагався привчити сина
спостерігати природу, звірів, птахів, придивлятися до незвичайного життя індіанців, сподіваючись, що він продовжить традицію
сім’ї, яка нараховувала кількох
лікарів, етнографів, мандрівниківмісіонерів. Мати - любителька музики і живопису, прагнула навчити
сина грі на віолончелі. Музиканта
з Ернеста не вийшло, але зусилля матері не пропали задарма,
любов до хорошої музики і до хороших картин з новою силою прокинулася у ньому вже у зрілі творчі
роки. А у шкільні роки він активно
займався спортом і навіть вважався непоганим боксером.
Для багатьох американських
письменників традиційним шляхом у літературу була газета. Але
Хемінгуею пощастило, що він почав не з продажної жовтої преси,
де цінувалася лише сенсація, що
до того ж підноситься у формі ста-

лих штампів. “Канзас стар” була
однією з незалежних провінційних
газет, керована журналістами старої школи. Тут цінували факт і точну, діловиту, лаконічну його подачу.
За сім місяців напруженої роботи в
ній Хемінгуей отримав багато корисних професійних навичок.
Наступним із життєвих університетів стала для Хемінгуея Перша світова війна, на яку він все ж
потрапив. Служив у санітарних загонах на італійському фронті водієм санітарної машини Червоного
Хреста. У липні 1918-го отримав
важке поранення під Фоссальтаді-П’яве в Італії і згодом був нагороджений італійською медаллю,
італійським військовим хрестом
і срібною медаллю за доблесть другою за значенням військовою
відзнакою.
Проте війна відзначила його й
іншим. Ернест ніколи не міг позбутися потрясінь, які описані пізніше
в “Прощавай, зброє!”... Після контузії він надовго втратив здатність
спати в темряві уночі і його довго
мучили кошмари.
У 1918 році він повертався
додому в ореолі героя, одним
із перших поранених, одним із
перших нагороджених. Можливо, це деякий час і лестило самолюбству молодого ветерана, але

дуже скоро він розпрощався і з
цією ілюзією...
У січні 1924 року він знову надовго прощається з Америкою і
виїжджає до Парижа, щоб стати
письменником. Все потрібно було
починати спочатку. В листопаді 1922 року у дружини його, яка
їхала до нього у Лозанну, викрали
чемодан, а в чемодані було все
до цього часу написане Хемінгуеєм: майже завершений роман,
вісімнадцять розповідей, тридцять віршів. Він працював в Європі іноземним кореспондентом
газети “Торонто стар”. Спогадам
про цей період присвячена його
посмертно опублікована книга
“Свято, яке завжди з тобою”.
У середині 1927 року Хемінгуей удруге одружився - на паризькій журналістці Поліні Пфейфер,
американці з Сент-Льюїса. Влітку
1928 року, у розпал роботи над
романом “Прощавай, зброє!”,
вона перенесла важкі пологи. Дитину вона народила шляхом кесаревого розтину. На щастя, вижили
і мати і син, але пов’язані з цим
переживання позначилися у романі. Про них Хемінгуей написав у
передмові до “Прощавай, зброє!”.
Написав він тут і про те, що тієї ж
осені 1928 року в Ок-Парку покінчив з собою його батько. Легко

уявити собі, як ці події могли вплинути на загальний тон роману,
визначити один із його мотивів втрата всього найдорожчого.
За першими тріумфами пішло
дещо менш помітні твори - “Смерть
пополудні” (1932) і “Зелені горби
Африки” (1935) - автобіографічна і
грунтовна розповідь про полювання на великих тварин.
Найдовший роман, перший
після 1929 року - масштабний і значний твір “По кому подзвін” (1940).
Вслід за цим успіхом у творчості
Хемінгуея наступила десятирічна
пауза, що пояснювалася, серед
іншого, його нелітературними заняттями: діяльною, хоч і зробленою на свій страх і ризик участю
у Другій світовій війні, головним
чином на території Франції.
В особистому житті Хемінгуею
була властива та ж активність, яку
виявляли герої його книг, і частиною своєї слави він завдячує
різного роду нелітературним пригодам. Зі своєю останньою, четвертою, дружиною Мерп Уелш він
жив на Кубі та в Америці, де у нього
були будинки в Кі-Уест (Флорида)
і в Кетчумі (штат Айдахо). Саме на
острові Свободи він почав писати
“Велику книгу”, величезне полотно, яке повинне було показати бачене і пережите за ці роки на зем-

лі, у воді та в повітрі.
Тисяча дев’ятсот п’ятдесятий
- п’ятдесят четвертий роки. Йде
одне розчарування за іншим.
Його новий роман “За рікою, в тіні
дерев” (1950) - зустріли критикою, холодно. Інвалідність звужує
творчі можливості та змушує поспішати. Письменництво - тепер
уже вимушено самотня справа.
Повість “Старий і море” - повернення “на круги своя”, в якій Хемінгуей поєднує реальний образ
рибалки з думками і почуттями
автора. Ця книга (1952) майже
одностайно була визнана шедевром і стала приводом для присудження автору Нобелівської премії в галузі літератури (1954).
Тисяча дев’ятсот шістдесятий
- шістдесят перший роки. Хемінгуей зірваний подіями з насиджених місць на Кубі. “Велику книгу”
покладено у сейф як спадщину.
Прощання з минулим. Паломництво місцями, де проходила
юність. “Небезпечне літо”, “Паризькі роки”. Остання оглядка.
Хемінгуей пішов з життя в
Кетчумі, вистріливши в себе з
рушниці. Ніч на 2 липня 1961
року - кінець. Точка у далеко незавершеному його життєвому
рукописі…
(УКРІНФОРМ).
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ВЕСЕЛІ ПРИКРАСИ ДЛЯ ВАШОГО САДУ

У своєму саду ви можете зробити чимало оригінальних композицій, які викликатимуть усмішку, використовуючи для їх створення непотрібні старі речі.

КЛУМБА В ТАЧЦІ
Насипте в тачку,
обов’язково
діряву, щоб на дні
не застоювалася
вода, дрібних камінчиків на висоту 4-6 см, а потім
землю, але не до
країв. Розкладіть
місцями камені поблизу бортика і посадіть розсаду однорічних квітів: настурцію,
волошки або будь-які інші. Настурцію розмістіть в кутку тачки, щоб, розростаючись,
вона закрила частину її.
Не забувайте поливати таку клумбу частіше: волога випаровується з грунту швидко.

ВІ КН О Б Е З Ф І РА Н К И

У багатьох збереглися в’язані серветки,
які давно вийшли з моди. Ними можна прикрасити вікна садового будиночка.
Зігніть тонкий дріт у кільце того ж діаметра, що і серветка, і обмотайте нитками.
Пришийте серветку до кільця, прикріпіть
довгу петлю з тонкої нитки і підвісьте за неї
ажурне панно на вікно.

ЧАРІВНЕ ОПУДАЛО

“Дівчина” з парасолькою успішно захистить суниці від ворон. Висота ляльки
- 140 см.
Для її виготовлення можна скористатися металевою стійкою на підставці від
старого торшера, головою від поламаної ляльки, вішалкою для дитячого одягу,
кофтиною з довгими рукавами, тонкими
рукавичками і старенькими тюлевими фіранками. Знадобляться також непотрібна
парасолька і солом’яний капелюшок.
Прикріпіть голову ляльки до вішалки - вийде голова з плечами. Вішалку приєднайте
до стійки - фігура ляльки готова. Тепер діло
за вбранням. Надіньте на панночку блузку,
додайте в рукава трохи вати і пришийте до
манжет набиті ватою рукавички. Спідницю
зробіть пишною з декількох шарів старого
тюлю, зібравши його на талії. Прикрасьте
шию пишним коміром. На голову надіньте
капелюшок, на плече покладіть розкриту
парасольку і прикріпіть її до рук.

що плетуться. Подрібнену газонну траву і
бур’яни укладайте на майданчик у великих
чорних поліетиленових мішках. Щоб компост швидше дозрівав, додайте в кожен
мішок літрову банку деревного попелу і
жменю аміачної селітри. Мішки щільно не
зав’язуйте і раз у три дні перевертайте.
Через 2-2,5 місяці масу, що вже напіврозклалася, можна висипати під кущі багаторічних квітів, суницю; добре додавати її і в
грунт для кімнатних квітів.

* * *

До речі, якщо ваш сад невеликий і
рослинних залишків накопичується небагато, на сонячному місці викладіть плиткою невеликий майданчик та обгородіть
його шпалерами, обвитими рослинами,

П О РА Д И ГО Р ОД Н И К А М

ЧИ ПРАВИЛЬНО МИ ВИКОРИСТОВУЄМО
ОТРУТОХІМІКАТИ?
Літо в розпалі. Якраз на цю пору припадає максимальне навантаження на використання отруйних речовин у боротьбі
з шкідниками. Пішла друга хвиля колорадського жука, попелиці, білокрилки.
Вони поїдають городину. Перепади температур призводять до захворювання
рослин на фітофтороз. Почався масовий
виліт мурашок, які розселились всюди, де
можливо. Значить виник попит на отруйні
речовини для боротьби з шкідниками, для
порятунку врожаю. Тут і починається небезпека у використанні і обробці овочів
від шкідників.

СПОЧАТКУ КУПІВЛЯ.
У районі можна придбати отруйні речовини практично в кожному населеному пункті. Покупець губиться у великій
різноманітності препаратів. А їх випускається 120 найменувань (не враховуючи регуляторів росту та мінеральних
добрив), які дозволені для роздрібного
продажу населенню. І тут значну роль
відіграє реалізатор-продавець. Він повинен порадити, який препарат найбільш
підходить для покупця, щоб досягти максимального ефекту в його використанні,
поінформувати про небезпеку, яку речовина може спричинити організму людини, про дозу використання та про період
дії отруйної речовини. Якщо таких рекомендацій вам не дали, то перед покупкою
препарату уважно прочитайте інструкцію, в якій чітко вказано назву препарату, концентрацію використання, кількість
обробок, клас небезпеки, термін, після
якого можна їсти продукцію, навіть термін, коли можна виходити на оброблену
ділянку і виконувати сільськогосподарські роботи.
Якщо продавець не викликає у вас
довіри, то не купуйте в нього отрутохімікати. Всі продавці повинні мати ліцензію
на торгівлю отруйними препаратами, яка
включає і дозвіл торгівлі в даному місці. У
професійних продавців копія ліцензії знаходиться на видному місці торгівлі. У нашій практиці щороку були випадки, коли
знайомі купували отрутохімікат, а потім
приходили до нас за консультацією. І в
багатьох випадках їм продавали товар
або неефективний, або взагалі не за призначенням.

ПРО ОТРУЙНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ.
Найбільш отруйні препарати це ті, які
мають низький клас небезпеки – І або ІІ
клас (це вказується хоч і дрібним шрифтом на упаковці препарату). Менш отруйні це - ІІІ та IV класу небезпеки. Високу
отруйність мають препарати, що вико-

ристовуються для боротьби з гризунами,
кротами та комахами. Використовуючи
ці препарати - (а їх налічується в продажу
53 найменування), необхідно приділяти
максимальну обережність. Працювати
тільки в гумових рукавичках, з маскою,
що захищає обличчя. В разі потрапляння
цих препаратів на шкіру – негайно змити водою із милом. Розчин мила руйнує
більшість отруйних речовин високого
класу небезпеки. Також до другого класу
небезпеки відносяться і деякі препарати
проти фітофтори на рослинах, особливо
на помідорах і огірках. Вони мають довготривалу дію і, потрапляючи в овочі, забруднюють їх. Такі овочі не можна вживати 15-20 днів після обробітку. Особливо
вони небезпечні для дітей та осіб похилого віку.
Препарати з меншою токсичністю теж
потрібно використовувати з пересторогою та дотримуватись термінів, після яких
можна вживати рослинну продукцію.

КІЛЬКІСТЬ ОБРОБОК.
Обробки препаратами проти колорадського жука можна проводити тільки один
раз. Але в цьому році більшість громадян
вже обробили картоплю по два – три рази
і, мабуть, будуть обробляти ще раз, бо
пішла друга хвиля колорадського жука.
Тому змінюйте препарати, які діють не 1
місяць, а 10-12 днів, щоб отрута не нагромаджувалась у бульбах.
Те саме стосується обробітку помідорів та огірків. Деякі обробляють помідори
по 5-6 разів за сезон та ще й хваляться,
які вони в них чудові. А те що в помідорах та й в огірках отрута – їм байдуже.
Іще. Дехто дуже полюбляє обробляти
помідори „Бордоською рідиною”. Але ж
це сильна отрута і вона заборонена для
боротьби з хворобами овочів. У продажу
є замінник „Бордоської рідини” - препарат „Чемпіон” на основі міді. Він менше
токсичний, хоч і з ним треба поводитись
обережно!
Слід зауважити, що замість отрутохімікатів є біологічні препарати для боротьби з фітофторою. Вони трохи дорожчі, проте шкідливість їх у порівнянні з
хімією мінімальна. Радимо їх використовувати. А взагалі, якщо неврожай помідорів, огірків – краще зовсім не обробляти
отрутохімікатами, а просто підживлювати та поливати. Для цього є в продажу
препарати добрив з добавками мікроелементів.
А.МИХАЙЛОВСЬКИЙ, А.НІКОНОВ,
лікарі Макарівської СЕС.
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ГОСПОДАРЯМ - НА
ЗАМІТКУ
• Помічено, що перемішувати
компоненти цементного розчину
при його підготовці зручніше не
лопатою, а садовими вилами: і
робота полегшується, і суміш виходить більш однорідною.
• Кришка від п’яти-літрової
пластикової місткості для води,
закріплена на тумбочці у вітальні,
послужить вам як вішалка для парасольок.
• Вибираючи складаний ніж
для туризму, купуйте той, який
зумієте без великих зусиль розкрити однією рукою: у походах
виникає маса ситуацій, коли при
необхідності слід скористатися
ножем, а інша рука виявиться зайнятою.
• Щоб вбити цвях у заглиблення, вузьку щілину, заздалегідь
вмістіть його в металеву трубку, а
зверху вставте стержень, по якому і потрібно бити молотком.
• Точно витримувати необхідну
глибину ямок або канави допоможуть нанесені фарбою на держак
лопати позначки по 10 см.
• Застібка-блискавка прослужить набагато довше, якщо просочити її основу з матерії (особливо в нижній частині) клеєм БФ.
• Зламану пружину невеликого
розміру і жорсткості у будь-якому
пристрої (у тому числі і пружину
дроссельної заслонки автомобільного карбюратора) аварійно
замінить шматок звичайної білизняної гумки.

Н Е ЗА Й В Е Н А ГА Д АТ И

ДОГЛЯД ЗА КВІТНИКОМ
Квітник буде ефектним
і зробить гарне враження тільки в тому випадку,
якщо рослини відповідають своєму призначенню
і правильно використовуються при посадці в ньому.
Для скорочення витрат по
догляду за квітами варто
враховувати особливості
їхнього росту і розвитку і
відповідно до цього керуватися наступними правилами: саджати рослини
на оптимальні відстані;
розміщати їх з таким розрахунком, щоб вони швидше зімкнулися і прикрили
поверхню ґрунту зеленим
пологом;
враховувати
особливості цвітіння і тривалість його; висаджувати
у відкритий грунт у залежності від стійкості їх до
знижених температур.
Догляд за квітником
складається з наступних
прийомів:
- відразу після посадки проводять полив. У

міру необхідності його повторюють;
- у перші тижні після
посадки на місці, де не
прижилися саджанці, підсаджують нові того ж віку,
сорту і кольору. Для цього
вирощують запасні рослини в кількості 10 - 25%;
- регулярно рихлять
грунт і просапують;
- після того, як рослини приживуться і почнуть
рости, проводять підгодівлі органічними або мінеральними добривами.
Рідше застосовують мікродобрива;
- у міру відцвітання
в окремих рослин зрізують відцвілі суцвіття або
квітки.
Наприкінці серпня початку вересня можливі
осінні заморозки, що можуть зашкодити теплолюбним рослинам. Тому
наприкінці серпня для
страховки частину рослин забирають у парники

або теплиці, щоб мати неушкоджені маточники, які
можна прикрити марлею,
рогожею або плівкою.
З погіршенням погоди, на початку жовтня, надземну частину
трав’янистих багатолітників, літників і килимових,
котрі не будуть використані в якості маточників,
зрізують або висмикують і
компостують. Ділянки, що
звільнилися від рослин,
удобрюють і перекопують. Недостатньо зимостійкі багаторічні рослини
(троянди, гіацинти, деякі
сорти нарцисів, лілії регале) укривають ялиновим
лапником і іншими матеріалами.
Вносять добрива і
вапно і проводять осінню обробку багаторічних
рослин.
З настанням стійкого
похолодання обрізають
троянди і цілком їх укривають.

ГОТУЄМО ПРО ЗАПАС
З помідорів, цибулі, моркви, перцю, яблук
та часнику можна зробити дуже смачну ікру
тривалого зберігання. Бутерброди з такою
ікрою підійдуть для будь-якого гуляння, фуршету або пікніка.

ОВОЧЕВА ІКРА
Для неї знадобляться: 0,5 кг цибулі, 0,5 кг моркви, 1 кг солодкого перцю, 1 кг помідорів, 2/3 склянки олії, по 2 чайних ложки солі та цукрового піску.
Вимийте всі овочі. Очистіть цибулю і моркву. У перців зріжте плодоніжки і видаліть насіння. Цибулю нашаткуйте і обсмажте. Моркву натріть на крупній терці і,
поклавши на сковороду з цибулею, теж злегка обсмажте. Перці розріжте уподовж
на чотири частини і нашаткуйте. Помідори пропустіть через м’ясорубку. Складіть усі
овочі у каструлю, перемішайте, додайте сіль, цукор, олію і тушкуйте на повільному
вогні, поки не випарується рідина. Гарячу масу розкладіть у стерилізовані банки і закрийте кришками.

ІКРА З ЧАСНИКОМ
Візьміть: 2,5 кг помідорів, 0,5 кг кисло-солодких яблук, 0,5 кг моркви, 250 г часнику, 750 г цибулі, 1 шт. гіркого перцю, 100 г петрушки, 1 склянку олії, 2 десертних
ложки солі, 3 десертних ложки цукрового піску.
Очистіть часник, цибулю, моркву. Вимийте всі овочі, зелень і яблука, дайте їм обсохнути, потім пропустіть через м’ясорубку (заздалегідь видаливши з яблук серцевину). Додайте олію, сіль, цукор і тушкуйте у каструлі на повільному вогні протягом
трьох годин. Гарячу масу розкладіть у стерилізовані банки і закрийте кришками.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЛИТВИН Софію Єфремівну
- дорогу нашу іменинницю від щирого серця поздоровляємо із 85-річчям від Дня народження.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
За Ваше добро й турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас!
Дочка Наташа, зять Володя,
внуки Павло та Вадим.

*****

Сердечно поздоровляємо з ювілейною датою 80-річчям від Дня народження нашу рідну, дорогу,
любиму, турботливу дружину, мамусю
та бабусю
ПРОЦЕНКО Поліну Павлівну.
Мила наша ювілярко! У цей день
усіх благ Тобі бажаєм за душу щиру і
просту, цілуєм, любим, поважаєм за
ласку, щедрість, доброту. Зичимо літнього святкового настрою, тепла, добра,
миру, злагоди, благополуччя та достатку.
Про кожного з нас в Тебе болі й тривоги,
За кожного - радість і світлі думки,
Здоров’я Тобі, імениннице наша,
І щастя - на довгі-предовгі роки!
Чоловік, сини, невістка,
внуки, правнук Діма та свати.

*****

ПРОЦЕНКО Поліну Павлівну з Макарова,
СУМЛЕННУ Катерину Тимофіївну з Андріївки та
ДЯЧЕНКА Михайла Миколайовича з Гавронщини
з повагою поздоровляє Президія районної організації ветеранів України з нагоди славної ювілейної дати - 80-річчя від Дня народження.
Щиро зичимо щастя, радості Вам, шановні іменинники, що не день - сонця й миру
в оселі. Нехай ніколи в серці не буде смутку,
а душа рясніє злагодою, добром та теплом.
Міцного вам здоров’я на довгі роки.

Приєднуємось до щирих поздоровлень і теплих
побажань усього найкращого нашій шановній іменинниці
ВАЛОВІЙ Любові Олексіївні
з нагоди ювілейної дати - 65-річчя від Дня
народження.
Зичимо якнайдовше вік прожити, в мирі
й радості ходити. А ще - здоров’я міцного,
сонячних ранків, спокійних ночей і світанків, вічного миру, сонця ясного, на довгі літа щастя
земного. Хай світлою буде життєва дорога, любов
від родини, а ласка - від Бога, від милих онуків, від
рідних дітей, від близьких до серця любимих людей!
Куми Мельники і друзі
Іванченки та Булаєнки.

*****

Погожої липневої днини відсвяткувала свій ювілейний День народження архівіст комунальної установи “Макарівський районний Трудовий архів”
КОЛОДЯЖЕНСЬКА Оксана Володимирівна.
Тож з такої чудової нагоди всі працівники колективу адресують їй сердечні вітання.
Років та років бажаєм прожити
Хай вони будуть здоров’ям налиті,
Заквітчані шаною, миром, любов’ю,
Щастям і радістю, успіхом новим,
Піснею в хаті, жайвором в житі,
Щоб серцю хотілося жити й любити!

*****

Шановна ТКАЧУК Руслано Леонідівно!
Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого Дня народження! Маємо за щастя працювати разом з Вами,
бути свідками невичерпної творчої енергії та наснаги,
прояву здібностей професійного самовдосконалення, з якими Ви нерозлучні на посаді провідного спеціаліста центру. Своїм ставленням до роботи Ви сприяєте зростанню авторитету
та поваги до нашого колективу серед
громадян, установ та організацій Макарівщини. Ваші творчі здібності в різних
сферах надихають кожного з нас на
оптимістичне відношення до особистого
життя, сім’ї та країни.
Зичимо Вам, дорога колего, міцного здоров’я,
особистого щастя, любові, успішного навчання, щасливої жіночої долі на довгій життєвій ниві.
З глибокою повагою
працівники Макарівського районного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ЩО КРАЩЕ - ВИЩА МІРА, ЧИ ШАНС НА ВИПРАВЛЕННЯ?
ЗДАВАЛОСЯ Б, ВІДПОВІДЬ НАПРОШУЄТЬСЯ САМА СОБОЮ. АЛЕ НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

На думку аналітиків, з кожним роком світ, в якому ми живемо, стає
жорстокішим. Щодня з екранів телевізорів надходять повідомлення про
скоєння жахливих злочинів - тяжких убивств, розчленувань... від подробиць стає моторошно. Тож і не дивно, що все частіше звучить думка: чи
не слід відмовитися від мораторію на смертну кару? До емоційного фактора - “око за око, зуб за зуб” додається ще й економічний - у цей скрутний для країни час чи не занадто велика розкіш утримувати вбивць за рахунок платників податків, серед яких, до речі, і сім’ї вбитих по-звірячому
людей?
Але є й протилежна думка. До
речі, в останньому фільмі М. Михалкова “13” вона доволі доступно
викладена, коли присяжним треба
остаточно вирішити: винний хлопчик, який підозрюється в убивстві
вітчима, чи ні. Адже “завжди існує можливість судових помилок,
а смертний вирок робить їх непоправними... Наявність інституту
смертної кари дегуманізує суспільство”, - вважав і всесвітньо відомий
правозахисник Андрій Сахаров. До
того ж в Україні судова система, як
відомо, ще далека від досконалості, а ціна невірного рішення занадто
велика - людське життя.
Як відомо, у питанні щодо смертної кари світ розділився. У багатьох
країнах, таких як Німеччина, Італія,
Австрія, Франція, Фінляндія, Ісландія, 13 штатів США (усього близько
45-ти) її скасовано. У Данії, Люксембургу, Норвегії, Швеції, Швейцарії та інших (близько 35 країн)
вона не застосовується. А, наприклад, у Японії, майже усіх країнах
Азії та Африки, в половині країн Латинської Америки, 37 штатах США
(приблизно у 100) смертна кара існує.
Хоча в Україні мораторій на виконання смертних вироків так і не
введено, фактично з березня 1997
року смертну кару не застосовують.
З 2000 року суди почали виносити
нову міру покарання - довічне позбавлення волі.

Станом на 1 травня 2009 року
в Україні в установах кримінальновиконавчої служби утримується
1553 засуджених до довічного позбавлення волі, серед них 17 жінок,
на совісті яких 46 убивств. Щороку
до довічно ув’язнених у середньому додається ще майже 100 засуджених. Щорічне утримання одного
ув’язненого обходиться платникам
податків у 12 492,8 грн.
- Ця категорія в`язнів особливо
небезпечна, - вважає виконуючий
обов’язки голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Микола Ільтяй, - бо
їм втрачати нічого, перспектива
змінити свою долю, звільнитися раніше - теж відсутня.
Начальник відділу організації
психологічної допомоги Віталій
Хведчук переконує, що одна з найгостріших проблем засуджених їхній тяжкий психологічний стан.
Хоча сьогодні в установах покарань
і слідчих ізоляторах працюють 309
психологів, у виправних колоніях
показник загальної захворюваності засуджених на психічні розлади у
16-17 разів перевищує загальні показники серед цивільного населення. А у слідчих ізоляторах ще гірше
- у 83-93 рази. Така різниця пояснюється тим, що засуджений у першому періоді ув`язнення, а особливо
під час слідства, отримує дуже великий стрес. Це може довести його
до серйозного психічного захворю-

вання і створити небезпеку іншим
засудженим і персоналу.
“Не можна всіх в’язнів міряти
“під один аршин”, - вважає Микола
Ільтяй. - Серед них є і такі, як, наприклад, відомий серійний нелюдубивця Анатолій Онопрієнко (їм
шлях на волю має бути однозначно
закритий) і люди, які скоїли злочин,
скажімо, на грунті ревнощів у стані
сильного душевного зриву. Є і раніше законослухняні громадяни,
які від щирого серця розкаялися
в скоєному і не становлять загрози суспільству. Мабуть у таких засуджених має бути шанс вийти на
волю хоч у віддаленій перспективі”.
Державний департамент України з
питань виконання покарань виступає за те, щоб змінити законодавство. “Нами внесено пропозиції до
відповідного комітету Верховної
Ради, в яких ми пропонуємо строк
перебування за гратами зробити
фіксованим - 20 років. Щоб ще через 5 - 10 років після цього, пройшовши поетапну зміну умов утримання, людина могла повернутися
до суспільства, як це робиться в
багатьох цивілізованих державах
світу”, - зазначив він.
До речі, питання про дострокове звільнення засудженого може
бути розглянуто: у Шрі-Ланці після
відбуття 6 років покарання, Японії 10, Німеччині та Люксембурзі - 15,
Польщі - 20, Латвії та Литві - 25,
Естонії - не менше 30 років. Разом
з тим, за порушення режиму відбування покарання цей термін може
бути й збільшений.
Отже, подальша доля засудженого має залежати від його поведінки і бути в його власних руках.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ
(УКРІНФОРМ).
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АВТОМАТИКА НА ВСІ ВИДИ ВОРІТ;
•
ВІКНА;
• МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
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 .

ЗАТ «МАКАРОВО» ПРИРОДУ
НЕ ПІДВЕДЕ
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ:
ЗАПРОШУЄМО ДО ОБГОВОРЕННЯ
ЗАТ «МакарОВО», що знаходиться за адресою: с.
Калинівка, вул. Київська, 43 Макарівського району Київської області здійснює повну реконструкцію цілісного майнового комплексу під розміщення виробництва
за проектом TOB «Триел». До реконструкції існуюче
підприємство було спроектоване та здійснювало діяльність по переробці молока на молокопродукти.
З 2003 року до початку реконструкції підприємство
не експлуатувалося. Реконструкція передбачає розміщення в існуючому виробничому корпусі підприємства технологічної лінії по переробці курячих яєць
на рідкі та сухі продукти. Для розміщення адміністративних та побутових приміщень, складів та допоміжних служб реконструкції підлягають також існуючі
адміністративно-побутовий та допоміжний корпуси,
допоміжні інженерні споруди.
При проведенні реконструкції, проектом передбачено комплекс природоохоронних заходів по забезпеченню нормативного стану навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в районі
розміщення підприємства.
Передбачені цим проектом рішення по охороні довкілля дають змогу стверджувати, що проектований
об’єкт не призводить до зміни природного рельєфу,
зміни гідрологічного режиму підземних вод, не спричинить негативний вплив на флору і фауну за межами
підприємства, не створює радіаційної небезпеки.
Проектований об’єкт не призводить до забруднення атмосферного повітря біологічними речовинами та
не створює специфічних запахів.
Вилучення особливо цінних земель та земель сільськогосподарського призначення не буде. Вирішено
питання щодо відходів виробництва.
Проектні рішення виключають можливість забруднення поверхневих і грунтових вод виробничими, побутовими та дощовими стоками.
Даним проектом передбачається реконструкція існуючих очисних споруд та влаштування нових очисних
споруд дощових стоків. Після очищення стоків концентрації забруднюючих речовин значно нижчі від значень
ГДС (гранично допустимий скид).
Всі тверді побутові відходи, в залежності від видів,
зберігаються окремо в спеціальних контейнерах, накопичуються і здаються на утилізацію чи знешкодження.
Передбачається благоустрій та озеленення території
підприємства та санітарно-захисної зони, створення
декоративної композиції з зелених насаджень, влаштування твердих покрить та тротуарів, площадок для
паркування автомобілів.
Захист навколишнього середовища гарантують основні природоохоронні заходи:
- безаварійна експлуатація обладнання та
утримання в належному стані проїздів, газонів та
території підприємства в цілому;
- відведення стічних господарчо-побутових та
виробничих вод у повному обсязі на очисні споруди з циклом повної біологічної очистки;
- складання та зберігання твердих відходів,
своєчасне їх вивезення, поводження з відходами
згідно з Законом України «Про відходи»;
- контроль за забрудненням атмосфери на
джерелах викидів.
«Замовник» - ЗАТ «МакрОВО» забезпечує безаварійну експлуатацію об’єкта, згідно з нормами і правилами охорони праці, з урахуванням техніки безпеки,
промсанітарії та охорони навколишнього природного
середовища, за що відповідає порядком встановленим діючим законодавством України.
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.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право власності на житловий будинок, який знаходиться в селищі Кодра по вулиці Горького, 15, видане на підставі рішення виконкому
Кодрянської селищної ради від 18 вересня 1959 року за
№10 на ім’я ВОРОПАЄВОЇ Антоніни Іванівни, вважати
недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право користування
землею серії Б №025998, виданий у 1988 році згідно рішення Макарівської районної ради за №62 Київському
виробничому швейному об’єднанню “Спецодяг“,
вважати недійсним.

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

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ СЕЛА КАРАШИН!

22 липня 2009-го року о 10-й годині в приміщені сільської ради відбудуться громадські слухання з приводу зміни ціни на водопостачання.
Адміністрація.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

У МАКАРОВІ ПО ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 7-А
(БІЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЦЕНТРУ) РОЗТАШОВАНА
МАКАРІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ (БЮТ).
ЧАС РОБОТИ: ПОНЕДІЛОК - П’ЯТНИЦЯ З 10 ДО 17 ГОДИНИ.

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ. 8-067-442-06-16.

МЕБЛІ В КРЕДИТ!

ЗАПРОШУЄМО В НОВИЙ МАГАЗИН ЗА
АДРЕСОЮ: МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
7-А (БІЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЦЕНТРУ).
ЧИСТИМО КРИНИЦІ. ВИКАЧУЄМО МУЛ ДО ТВЕРДОГО ДНА.
БЕЗ ПІДСОБНИХ ПРАЦІВНИКІВ І МОГОРИЧУ.
ТЕЛ.: 8-095-540-09-67; 8-067-472-05-61.

ПП “Філоненко“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

МАКАРІВСЬКИЙ РВ ГУ МНС УКРАЇНИ
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
ІНСПЕКТОРА З НАГЛЯДОВОПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вимоги до конкурсантів: вища або середня технічна освіта, вік до 30-ти років, посвідчення водія.

За довідками звертатись: смт. Макарів,
вул. Б.Хмельницького, 13.
ТЕЛЕФОНИ: 5-13-77, 5-21-60.
ДП "МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

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

- 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.

ТЕЛ.: 8-067-412-26-61; 8-067-538-19-86; 8-0412-44-97-01.

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

ПІНОБЛОКИ Д 600

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

Розміри: 600х300х200; 600х300х100

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії КВ №041297, виданий
11 травня 2004 року за №079 відділом земельних ресурсів Макарівської райдержадміністрації від 16 березня 2004 року за №64 по Новосілківській сільській
раді на ім’я КОЖЕДУБ Олени Василівни, вважати
недійсним.

ЦЕМЕНТ М-500

с.Копіївка. Телефон 8-067-906-53-66.

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

(Ліцензія серії АВ №305396 від 26.02.2007р.)

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії САА №185318 про право
особистої власності на житловий будинок, який знаходиться у селі Маковище по вулиці Ватутіна, 3, видане на підставі
рішення виконкому Маковищенської сільської ради 11 жовтня
2005 року за №39 на ім’я МИРОНЕНКА Петра Григоровича,
вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНІ: будинкову книгу,
технічний паспорт, акт про передачу житлового будинку, який
знаходиться в Макарові по вулиці Львівська, 4, видані на ім’я
ЛОЗБІНА Анатолія Андрійовича, вважати недісними.
ЗАГУБЛЕНИЙ фіксований патент
серії ПНЄ №082060, виданий
Державною податковою інспекцією в Макарівському районі 9
січня 2009 року на ім’я МАЙСТРЕНКА Павла Григоровича,
вважати недійсним.

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

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.

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).

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру в Макарові. Телефон - 8-050-721-03-34.
ПРОДАЮ нову ламіновану фанеру 2,50х1,25
(90 кв. м) для монолітних робіт. Телефон 8-050-706-89-74.
ПРОДАЮ коня. Село Ясногородка, вулиця
Чкалова, 5. Телефони: 8-099-563-27-86;
8-098-470-33-15.
ПРОДАЮ моторолер-скутер у хорошому стані (пробіг - 2000 км, об’єм двигуна - 49 куб.
см, двотактовий). Ціна - 3000 грн. Макарів.
Телефон - 8-097-592-80-34.
ПРОДАЮ комбайн “Нива“ в робочому стані.
Телефони: 8-066-494-63-86; 3-16-33.
ПРОДАЮ автомобіль “ГАЗ-21“ (оригінал)
1962 р. випуску в нормальному стані. Село
Яблунівка. Телефон: 8-066-725-95-00.
ПРОДАЮ металевий верстак, лебідку, точило, трифазний лічильник з обладнанням,
а також земельну ділянку (15 соток) у селі
Ситняки. Телефони: 3-34-61; 8-096-346-0423. Ніна Василівна.
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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.

ФІЛІЯ-МАКАРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
№3033 ВАТ “ОЩАДБАНК“

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ОХОРОННИКІВ
Вимоги до кандидатів:
-володіння правилами утримання та
застосування вогнепальної зброї;
- придатність за станом здоров’я.
М А КА РІ В , ВУЛ . СА Д О ВА , 1 .
Т ЕЛ. : 5 - 1 4 - 4 5 , 6 - 0 0 - 8 2 .
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.

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

ДО УВАГИ ЗАБУДОВНИКІВ!

У МАГАЗИНІ “ДІМ. САД.ГОРОД.“
(смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, біля стадіону)

ПРОВОДИТЬСЯ КОМІСІЙНИЙ РОЗПРОДАЖ
РУБЕРОЇДУ НА ОСНОВІ СКЛОТКАНИНИ.
(РУЛОН 15 М - 32.00 ГРН.).

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

НЕ СТАЛО ПОРЯДНОЇ
ЛЮДИНИ

Минулої неділі чимало рідних, близьких, добрих
знайомих провели в останню дорогу
Сергія Степановича ПЕТРУШЕНКА.
Не змогли справитися з невмолимою хворобою медики: чотири операції не дали позитивного
результату. Як наслідок, не стало серед нас іще
одного люблячого чоловіка, батька, діда у рідних.
Зникла можливість поспілкуватися з висококваліфікованим спеціалістом, позитивна частка зусиль
якого увійшла в розвиток сільськогосподарських
підприємств “Перемога“ в Пашківці, “Росія“ в
Королівці, дорожнього відділу та виробничого
управління житлово-комунального господарства.
Всі виступаючі на мітингу висловили свої співчуття рідним у зв’язку з непоправною втратою, висловили впевненість, що добра пам’ять про покійного назавжди залишиться в серцях рідних та
знайомих.
В.ЯНКОВСЬКИЙ,
голова районної ради ветеранів України.
Колектив управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації висловлює глибокі
співчуття начальнику відділу з питань обслуговування
інвалідів, ветеранів війни і праці та нагляду за призначенням пенсій (перерахунку) Соломенко Надії Іванівні
з приводу тяжкої втрати смерті брата.
Адміністрація, профспілковий комітет та весь колектив Макарівського рай ВУЖКГ глибоко сумують з приводу передчасної смерті старшого економіста
ПЕТРУШЕНКА Сергія Степановича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.
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ГОРОСКОП

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
20 - 26 ЛИПНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Берiть вiд життя все найкраще. Вiдчуття свята, успіху у справах, приплив нових
можливостей дозволять легко впоратися з будь-якими ускладненнями. Хороший час для оформлення
нових угод i договорiв. Доведеться
уступати, але в кiнцевому рахунку
ви вiд цього тiльки виграєте. Друга
половина тижня сприятлива для поїздок i активного спiлкування. Якщо
в якихось справах з`явилися перешкоди, наберiться терпiння - незабаром все змiниться на краще.
Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 21.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Понедiлок буде не найкращим днем для реалiзацiї
важливих планiв. I краще
не вступати в суперечки i дискусiї
з партнерами, особливо, якщо
вiдчуваєте, що вас провокують на
конфлiкт. З вiвторка ви утвердитеся
в своїх позицiях, та й обстановка в
оточеннi стане комфортнiшою. Друга половина тижня сприятлива для
далеких поїздок або вiдновлення
вiдносин з тими, хто вiд вас далеко.
Насолоджуйтеся моментом i обмежте коло спiлкування.
Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 20.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
У понедiлок щось може
вас сильно стурбувати, але не
поспiшайте активно впливати
на хiд подiй. З вiвторка ви вiдчуєте
себе впевненiше, а обставини будуть
сприятливiшi для реалiзацiї планiв i
бажань. Зовнiшня активнiсть може
вiдiйти на другий план, i бiльше часу
вам захочеться придiлити домашнiм
справам i сiмейним вiдносинам. Ви
можете повернутися до старих планiв
щодо перепланування будинку або
дачі. Тiльки поки не робiть особливо
великих придбань. Вихiднi спробуйте
провести на природi.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 21.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Зробiть акцент на справи,
якi вимагають грунтовних витрат сил. Це iдеальний час,
щоб довести до кiнця якусь тему
або окремий її етап. З вiвторка можете розраховувати на пiдтримку
зацiкавлених осiб. У першу половину тижня займiться вирiшенням
матерiальних питань i полiпшенням
житла. У вiдносинах з партнерами доведеться йти на компроміс,
принаймнi, не намагайтеся нiкого нi
в чому переконувати. Вихiднi принесуть багато нових хвилюючих вражень, але і приємних новин.
Сприятливi днi: 26; несприятливi: 22.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вам
доведеться
iз
завзятiстю i наполегливiстю
йти до своїх цiлей. Незважаючи на затримки в справах i фiнансовi
ускладнення, становище ваше з
кожним днем покращується. Джерелом пiдтримки i допомоги будуть
вашi рiднi i близькi. Це хороший час
для змiцнення взаємовiдносин i обговорення планiв. Спiльнi поїздки,
вiдпочинок - все це сприятиме зближенню. Перекладiть частину своїх
обов`язкiв на колег i набирайтеся сил
Сприятливi днi: 23, 26; несприятливi: 22.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ваша активнiсть зростає
з кожним днем. Цей тиждень
принесе змiни в почуттях,
але вашу увагу буде зосереджено не тiльки на особистих справах. Жвавi пошуки нових напрямiв
дiяльностi
увiнчаються
успiхом,
якщо ви подiлитеся планами з партнерами. Можливо, не все вдасться
реалiзувати вiдразу. Швидше, це
буде попереднє обговорення, розраховане на перспективу. У листопадi
ця тема одержить розвиток. Будьте уважнi у суботу, не ризикуйте i
не поспiшайте нiчого змiнювати. В
недiлю присвятiть вiльний час тим,
кого ви любите.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 24.

РАК (22.06-22.07)
На вас чекає багато зустрiчей,
частина з яких нагадає вам
про минулi подiї. Можливим є повернення старого
почуття та вiдновлення стосункiв.
Добре в такий час вирiшувати питання, якi вiдкладалися на довгий
термiн. Важлива розмова може
вiдбутися у вiвторок. Не уникайте
цього дня проблем, проявляйте
iнiцiативу - можете розраховувати
на взаєморозумiння. Найкращим
днем тижня може стати недiля.
Плануйте домашнi свята, пiкнiки на
природi. Смiливо приступайте до
нових справ, якщо є бажання.
Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 23.
ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi не перенапружуйтеся. Попереду у
вас насичений перiод, а поки
набирайтеся сил, вiдпочивайте i доводьте до завершення справи. Ймовірна iнтрига в особистих стосунках.
У вiвторок складеться вiдповiдна
атмосфера для вiдвертої розмови
з коханою людиною. Дiловi питання
теж можуть одержати новий розвиток. Тiльки не поспiшайте укладати
договори i угоди, поки просто розбирайтеся з iнформацiєю, що поступає,
i обговорюйте деталi. В недiлю будьте
ближчi до природи, придiлiть час своїй зовнiшностi i здоров`ю.
Сприятливi днi: 24, 25; несприятливi: 20.
ДIВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi ви одержите iнформацiю, яка може
змiнити вашi плани або примусить про щось серйозно замислитися. Особливо будьте уважнi до тем, якi
вже виникали у минулому, але через
якусь причину не розвивалися. Зараз
у вас є можливiсть по-новому поглянути на свої вiдносини зi значущими
людьми i обговорити важливi питання.
Якщо буде потрiбна допомога, можна
звертатися до друзiв. Вони ж стануть
джерелом нових iдей. Пiдберiть для
себе хорошу компанiю на недiлю.
Сприятливi днi: 22; несприятливi:
немає.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Найбiльш важливi заходи
плануйте на першу половину
тижня. Можете повернутися
до проектiв, якi давно чекали вашої
уваги. Але врахуйте, що партнерство
зараз набуває особливого значення,
i будувати спiвпрацю необхiдно на
взаємовигiдних умовах. I обов`язково
придiляти увагу емоціям у стосунках. Якщо якась тема вас хвилює, у
вiвторок спробуйте викликати партнера на вiдверту розмову. Недiля - найкращий день для покупок, домашнiх
робiт i вiдпочинку на самотi.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 23.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
На вас чекає багато роботи.
Але прагнiть врегулювати своє
навантаження i не спокушайтеся новими пропозицiями. Незабаром
ваше життя стане ще iнтенсивнiшим.
Тому радiйте будь-якiй можливостi
вiдпочити вiд справ, придiляйте бiльше
уваги здоров`ю. З середи вiдповiдний
час сiсти на фруктову дiєту i вiдновити
спортивнi тренування. Не призначайте
любовних зустрiчей на суботу, бо ви
можете опинитися в складній ситуації.
Недiля поверне вiдчуття внутрiшньої
гармонiї, якщо ви проведете цей день
без зайвої суєти.
Сприятливi днi: 20, 24; несприятливi: 25.
РИБИ (20.02-20.03)
Кохання може стати для
вас джерелом найбiльш суперечливих вражень i вiдчуттiв. Не
тiльки почуття, але й слова набувають особливого значення. У вiвторок
проявiть iнiцiативу i поговорiть з
партнером про вашi спiльнi перспективи. Якщо у вас є дiти, то зараз
вони потребують тiснiшого контакту
з вами. Не залишайтеся осторонь
вiд їх iнтересiв i прохань. Прислухайтеся до голосу своєї iнтуїцiї у суботу,
якщо вiдчуєте напругу або тривогу.
Вiдпочиньте, а в недiлю на вас вже чекатимуть приємнiшi новини.
Сприятливi днi: 21, 25; несприятливi: немає.
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САМ СЕБЕ ВРЯТУВАВ

А, точніше, зміг надати собі екстрену допомогу після укусу гадюки 12-річний Богданко Пилип
із Яворівського району на Львівщині. Після нападу
плазуна підліток не розгубився і почав відсмоктувати отруту із ранки на стегні, що й
урятувало
йому
життя.
Літо - час масового збору ягід
та грибів на Яворівщині, де більша
частина території
вкрита лісами. Для
місцевих
селян
збирання природних дарів стало джерелом прибутку і навіть своєрідним бізнесом. На тихе полювання тут виходить
і старий, і малий. На жаль, крім щедрих “врожаїв”

ОРИГІНАЛЬНЕ РІШЕННЯ

КИТАЙСЬКА
АВІАКОМПАНІЯ МАЄ
НАМІР ВОЗИТИ
ПАСАЖИРІВ СТОЯЧИ
Spring Airlines має намір зекономити за рахунок введення в
літаках стоячих місць. Вона має
намір звернутися до влади КНР
і отримати офіційний дозвіл на
свою новинку.
За словами її представника,
компанія не справляється із зростанням пасажиропотока: її авіапарк становить лише 13 літаків.
Введення стоячих місць дозволить розмістити на 40 відсотків пасажирів більше, ніж зараз. Крім того, витрати компанії
скоротяться на 20 відсотків, що,
природно, вплине на зменшення
вартості авіаквитків.

суниць, чорниці, малини, ожини, лисичок та боровиків, ліс криє і чималу небезпеку. Одна з найбільших - гадюки. Ось і Богданко, збираючи соковиті
чорниці, натрапив на особливо рясний кущик. Та
лише зігнувся біля нього, як від різкого болю потемніло в очах. Хлопчик побачив, що від нього відповзає плазун. Та не впав у відчай від страху, не заплакав, натомість вчинив із дорослою виваженістю.
Відтак зібрався з силами й щодуху помчав додому.
На щастя, застав батька. Той негайно повіз Богдана
в найближчу лікарню, а вже звідти малого пацієнта
доправили до райцентру.
У реанімаційному відділенні Яворівської районної лікарні медики надали підлітку необхідну допомогу, однак для подальшого лікування та спостереження хлопчика направили до реанімаційного
відділення Львівської обласної дитячої спеціалізованої клінічної лікарні. Зараз його стан стабільний,
курс лікування триває.

ОКУПАЦІЯ ПОЧАЛАСЯ

СВІТ ЗАХОПИЛА ГІГАНТСЬКА
КОЛОНІЯ АРГЕНТИНСЬКИХ МУРАШОК
Вони мешкають у багатьох
районах Європи, США і Японії,
взаємопов’язані між собою і не
протистоятимуть один одному.
Величезна колонія аргентинських мурашок може виявитися
найбільшою з будь-коли відомих
колоній комах і за своїми масштабами може посперечатися з територією, на якій живуть люди.
Створити її мурашкам допомогли люди. Спочатку цей вид
комах мешкав у Південній Америці, але завдяки людям розповсюдився по всіх континентах, за
винятком Антарктиди.
У Європі колонія аргентинських мурашок розтяглася на 6 тис. км
уздовж середземноморського узбережжя, каліфорнійська колонія у
США - на 900 км. Третє велике співтовариство проживає на західному
узбережжі Японії. Аргентинські мурашки є паразитами, вони докучають тваринам і нищать урожай.

ЦЕ ЦІКАВО

ПРИКРА НЕДБАЛІСТЬ

МОЗОК У “СОВ” І “ЖАЙВОРОНКІВ” ПРАЦЮЄ ПО-РІЗНОМУ

Існують помітні відмінності у роботі мозку “сов” і “жайворонків”,
стверджують канадські вчені.
Вони провели дослідження, запропонувавши групі добровольців відповісти на стандартні запитання для виявлення “сов” - людей,
які довго сплять і найбільш працездатні ввечері - і “жайворонків”, що
встають рано і найбільш активні
вранці. Згідно з отриманими відповідями, учасників експерименту
розділили на дві групи.
Потім вчені вивчили м’язові
скорочення і збудливість нервових
шляхів добровольців за допомогою стимуляції мозку під контролем магнітно-резонансної томографії. Виявилося, що збудливість
мозку “жайворонків” максимальна
о 9 годині ранку, а потім поступово
знижується протягом дня. Мозок
“сов”, навпаки, найбільш збуджений о 21 годині.
Крім того, з’ясувалося, що фізична сила “сов” зростає протягом дня, а “жайворонків” - залишається незмінною. Збудливість
нервових шляхів спинного мозку підвищувалася до вечора у представників обох груп.
На думку дослідників, відкриті ними відмінності у роботі мозку і
м’язів між “совами” і “жайворонками” можуть допомогти в оптимізації робочого процесу на виробництві.

УПЕРШЕ ЗА 300 РОКІВ
ВИПУСТИЛИ МОНЕТИ З
ПОМИЛКОЮ

200 тисяч 20-пенсових монет
було викарбувано Королівським монетним двором Великої Британії без
дати випуску. Такий інцидент стався
вперше за останніх 300 років.
Сталося це через зміни їх дизайну. Частина грошових знаків
була випущена з колишнім аверсом
і новим реверсом, унаслідок чого
дата випуску так і не була надрукована. Помилку помітили лише тоді,
коли монети вже потрапили в обіг.
Тим часом, монети з помилкою вже викликали колекційний
інтерес. Зокрема, Лондонське
монетне бюро, приватна компанія, яка займається незвичайними
грошовими знаками, пропонують
за кожну з таких монет 50 фунтів,
що у 250 разів більше офіційної її
вартості. Королівський монетний
двір відзначив, що дані монети не
вилучені із обігу і приймаються за
номіналом.

З ПОПРАВКОЮ НА ІНФЛЯЦІЮ

“КОМСОМОЛКА“ ВИРІШИЛА ВИРАХУВАТИ,
СКІЛЬКИ Б ЗА СВОЮ ЗРАДУ ОТРИМАВ СЬОГОДНІ ІУДА

Згідно з Євангеліє, ця сума становила 30 срібняків.
Дослідження привели автора статті до висновку, що срібняки - тобто срібні монети - це, швидше
всього, срібний шекель, що ходив в епоху Христа.
Ваги у ньому було тоді приблизно 14-16 грамів.
Тобто, Іуда отримав плату середнього поденника
за 2 місяці. У травні 2009 року середня зарплата по
Росії (за даними “КП” від 29 червня 2009 року) становила приблизно 18 190 рублів. Іуда, виходить, отри-
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мав би 36 380 рублів. Або - близько 1180 доларів.
Хоча вигідніше сьогодні вважати 30 срібняків за
нумізматичною вартістю тетрадрахми. Вона коливається (залежно від збереження і датування) - від 1200
до 3000 доларів. Так що за зраду Вчителя Іуда міг би в
цьому випадку “заробити” під сто тисяч “баксів”.
Тільки ось нічого купити на виручені гроші він
все одно не встиг. На повернені ним срібняки священики придбали так звану Землю “Горшечника”
для похоронів мандрівників.
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