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16 липня виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації С.Грамушняк провів зустріч з директором
«Бишів-сервісцентр». Було обговорено питання місця
розташування сміттєзвалища в межах с. Бишів.
16 липня виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації С.Грамушняк, директор компанії ТОВ «Експресбетон» О.Гричанюк провели зустріч з Копилівським
сільським головою В.Фатюком щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в межах Копилівської сільської ради під будівництво бетонного заводу.
16 липня робочі групи на чолі з заступниками голови
райдержадміністрації П.Левковським та О.Майстренком,
заступником голови районної ради Г.Невмержицьким вивчали діяльність та надавали практичну допомогу виконавчим комітетам Мостищенської, Новосілківської, Лишнянської, Королівської, Забуянської сільських рад з питань
виконання бюджетів, програм соціально-економічного
розвитку, підготовки об’єктів соціально-культурної сфери
до роботи в зимових умовах.
16 липня заступник голови райдержадміністрації
П.Левковський взяв участь у засіданні круглого столу, організованого районною радою на тему: «Стратегія підвищення конкурентоспроможності району на період до 2015
року».
17 липня голова районної ради М.Вараницький провів
друге пленарне засідання 17-ї сесії Макарівської районної
ради V скликання, на якому розглянуті питання щодо затвердження Стратегії розвитку Макарівського району на
період до 2015 року, клопотання перед Київською обласною
радою щодо передачі цілісного комплексу КП КОР «Макарівтепломережа» до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ району, затвердження технічних документацій з
нормативно-грошових оцінок земельних ділянок, що надані
громадянам України для ведення садівництва та ряду інших,
також розглянуто депутатський запит депутатів районної
ради стосовно співпраці Макарівського РВУЖКГ з Макарівською селищною радою. Депутати прийняли рішення на
черговій сесії районної ради заслухати інформацію Макарівського селищного голови з даного звернення та заслухати
керівників Макарівського дорожнього управління і районного управління електричних мереж щодо готовності підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років.

ЖНИВА - 2009

ЦІНИ НЕМАЄ ХЛІБОРОБУ

Швидко збігли весняні дні. Здається, що лише вчора трудівники
села засівали лани, а вже прийшли
жнива, які, як кажуть у народі, вінчають працю хлібороба. І неабияку, а
напружену. Це підтверджують також
жниварі
сільськогосподарського
приватного підприємства «Макарівагробуд».
– Ціни немає нашому українському хліборобові, – наголосив
головний агроном господарства
Василь Сергійович Данилюк. – От
тільки жаль, що на рідній нашій землі не завжди усміхається йому доля.
Особливо через нинішні оті недолугі
реформи, які призвели до занепаду
недавно могутнього агропромислового комплексу. Лише декілька
господарств в районі не зазнали
розвалу. Приватне підприємство
«Макарів- агробуд» - одне з них, хоч
і має чимало проблем, проте шукає
шляхи їх подолання.
На ланах господарства дозріло
жито на 350 гектарах, 530 гектарів
озимої пшениці. З зернових виростили на підприємстві також 150
гектарів ярої пшениці, 150 гектарів
вівса, 140 ячменю, 400 гектарів викосуміші, 100 гектарів проса, 360
гектарів сої, 100 гектарів гречки.
Господарство одне з перших у
районі розпочало жнива.
– Поки що один збиральний
екіпаж справляється, – приєднується до розмови керівник госпо-

дарства Микола Володимирович
Крамаренко. – Готовий ще один
збиральний агрегат. У будь-яку
годину задіємо також і третій.
Хлібороби благають, щоб не задощило, прагнуть зібрати якнайбільше
збіжжя і засипати його в зерносховище. Кипить робота щодня на току.
За перші дні жнив зібрано 900
тонн зернових. А середня врожайність становить поки що 30 центнерів
з гектара.
На знімках: вгорі - головний
агроном господарства Василь Сер-

гійович Данилюк із членами екіпажу
- комбайнером Анатолієм Миколайовичем Живагою та помічником Миколою Васильовичем Єфременком;
внизу праворуч - голова господарства Микола Володимирович Крамаренко із завідуючою зернотоком Валентиною Домініківною Проняєвою;
ліворуч - робітниці Неля Іванівна
Литвиненко та Людмила Валеріївна
Проняєва очищають зерно на спеціальній машині.

21 липня перший заступник голови райдержадміністрації С.Грамушняк провів засідання спостережної комісії при райдержадміністрації щодо соціальної адаптації
громадян, звільнених умовно-достроково з місць позбавлення волі.
21 липня робочі групи на чолі з заступниками голови
райдержадміністрації П.Левковським та О.Майстренком,
заступником голови районної ради Г.Невмержицьким
вивчали діяльність та надавали практичну допомогу виконавчим комітетам Бишівської, Яблунівської, Чорногородської, Ситняківської, Юрівської, Червонослобідської
сільських рад з питань виконання бюджетів, програм
соціально-економічного розвитку, підготовки об’єктів
соціально-культурної сфери до роботи в зимових умовах.

ГАРЯЧА ТЕМА

УКРАЇНСЬКІ ВНЗ НАКРИВ ПОТІК “ПІЛЬГОВИКІВ”

Вони та переможці олімпіад “забронювали” собі бюджетні місця
на престижних факультетах, а всі інші стоять у величезних чергах.
Такі проміжні результати спостереження за вступною кампанією
оприлюднила всеукраїнська громадянська мережа “Опора”, повідомляє Інформаційний центр незалежного оцінювання.
За даними організації, найбільш поширеними проблемами,
на які цьогоріч скаржаться абітурієнти та їх батьки, є великий наплив
пільговиків на престижні спеціальності у провідних ВНЗ України та
неготовність приймальних комісій
впоратися з великою кількістю охочих подати документи. Наприклад,
опановувати спеціальність “Міжнародне право” в Київському національному університеті ім. Тараса
Шевченка за державний кошт не
мають шансів навіть абсолютні відмінники зовнішнього оцінювання,
позаяк на 50 бюджетних місць вже
претендує 35 пільговиків та 17 переможців олімпіад, які теж мають
право на пільгове зарахування.

Новинкою нинішньої вступної
кампанії, йдеться в повідомленні,
стало й те, що “липові” довідки тепер
пред’являють не лише “уявно хворі”,
але й псевдопереможці олімпіад.
Члени “Опори” виявили випадки,
коли особи, які фігурують у системі
“Конкурс” як переможці олімпіад, і
вже зареєстровані приймальними
комісіями як абітурієнти, відсутні у
офіційному списку переможців олімпіад, затвердженому Міністерством
освіти і науки України.
“Дивно, що адміністрації ВНЗ
в особі їхніх приймальних комісій
знову виявилися не готовими до напливу охочих стати студентами – попри те, що це вже другий рік, коли
сертифікати зовнішнього незалеж-

ного оцінювання можна подавати на
необмежену кількість факультетів та
спеціальностей”, - зазначає координаторка “Опори” Інна Совсун.
Представники її організації стали свідками величезних черг абітурієнтів. Це, на думку спостерігачів,
викликає ще більший подив з огляду
на те, що цього року Міносвіти дозволило вищим навчальним закладам проводити попередній “відсів”
- самостійно визначати мінімальну
кількість балів, необхідну для прийому документів учасників ЗНО нинішнього року. Нагадаємо, що таким
правом скористалися лише шість вітчизняних ВНЗ.

P.S. Коли матеріал уже був готовий до друку, в УКРІНФОРМі відбулася прес-конференція, присвячена особливостям вступної кампанії
2009 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. За словами його проректора

Володимира Бугрова, ситуація склалася вкрай негативна. Наприклад,
на економічному факультеті на 170
місць державного замовлення претендують на позаконкурсне зарахування… 185 випускників. Подібна
картина - і на інших факультетах.
“Проаналізувавши
ситуацію,
- наголосив проректор, - ми побачили шокуючі речі. Є випадки, коли
абітурієнт, маючи рейтинг 400 балів з 400 можливих, не проходить,
оскільки всі місця вже зайняті пільговиками, які мають лише 248 балів.
Тож абітурієнти з високими балами,
в яких так зацікавлений наш вуз, вимушені йти до інших навчальних закладів. Саме тому ми пішли на безпрецедентний крок. Порадившись
з Міністерством освіти і науки, приймальна комісія університету прийняла рішення: на ті спеціальності,
де пільговики становили 50 відсотків плану державного замовлення,
встановити конкурс серед самих

пільговиків. На спеціальностях, де
взагалі ситуація скрутна - всі місця
повністю зайняті пільговими категоріями абітурієнтів, вирішили їх приймати, виконуючи соціальну місію
держави. Але поставити питання
перед Міністерством освіти і науки
про виділення додаткових місць для
осіб з високими сертифікатами і показниками”.
Формуючи пропозиції по прийому до університету на наступний рік,
зазначив Володимир Бугров, вони
вийшли з пропозицією про необхідність надати вищим навчальним закладам право мати змогу набирати
пільговиків до 25 відсотків. Але це
право відповідно до всесвітньо визнаних принципів університетської
автономії повинно встановлюватися
самим вищим навчальним закладом.
(Продовження теми читайте
на 8 стор.)
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НОВИНИ

ЩЕ ОДИН ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН РАЙОНУ

На XVII сесії районної ради V
скликання голова районної ради
М.Д.Вараницький вніс пропозицію про присвоєння народному
артисту України, Герою України,
уродженцю Макарова Анатолію
Несторовичу Паламаренку звання «Почесний громадянин Макарівського району». Депутати одноголосно підтримали її.

У МАКАРОВІ
ВІДКРИЄТЬСЯ ЛІЦЕЙ

З 1 вересня нинішнього року на
базі Макарівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 відкривається природничо-математичний
ліцей. Дане рішення прийнято на
XVII сесії районної ради V скликання. Фінансування Макарівського
навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний
ліцей» здійснюватиметься за рахунок асигнувань відділу освіти райдержадміністрації.
Інф. “М.в.“.

Вельмишановний
Aнатоліє Несторовичу!

Щиро вітаємо з нагоди отримання
Вами найвищої нагороди держави —
Героя України.
Ми, Ваші земляки, гордимося тим,
що свята земля Макарівщини - батьківщина Святителя Димитрія Ростовського – дала світу
великого генія слова, талановитого митця, великої душі людину, справді
народного артиста Анатолія Несторовича
ПАЛАМАРЕНКА.
Наша мала (насправді велика Батьківщина)
- славний Макарів, завдячуючи Божому благословенню та нашій з
Вами натхненній праці, квітне, динамічно розвивається.
Щастя, здоров’я, благополуччя
та нових творчих звершень во славу
України.
Від імені територіальної громади,
з глибокою повагою та шаною
Макарівський селищний голова
Г.ЗДОЛЬНИК.
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ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЕКТ ВЕЛИКОГО
ГЕРБА УКРАЇНИ

Минулого тижня Кабінет Міністрів розглянув та ухвалив законопроект про великий
герб України. Юлія Тимошенко доручила міністру юстиції негайно подати законопроект до Верховної Ради, щоб він якомога
швидше пройшов через комітети та щоб
на початку нової сесії його було розглянуто
у Верховній Раді разом із законопроектом
про Державний прапор України.
Представлений членам уряду та журналістам ескіз великого герба, за словами Ю.
Тимошенко, концентровано об’єднує в собі
весь дух держави: золотого лева, козака з
мушкетом, малий герб – тризуб, котрі у різні часи були Державними гербами України.
Зокрема, тризуб — це княжий знак держави

Володимира Великого, золотий лев – герб
Галицько-Волинської держави, козак з мушкетом – герб держави Богдана Хмельницького. Тож недарма під час визвольних змагань на початку XX століття усі ці герби знову
стали державними символами: тризуб став
гербом Української Народної Республіки,
золотий лев – гербом Західно-Української
Народної Республіки, а на печатці держави гетьмана Скоропадського був козак із
мушкетом. Один із авторів ескізу герба, народний художник України Сергій Якутович
зазначив: авторська група хотіла, «щоб великий герб був оптимістичним і, здається,
зробити це вдалося. Тож тепер справа за
Верховною Радою».

ІНФОРМУЙТЕ ПРО ВИПАДКИ РЕЙДЕРСТВА

На сайті Мін’юсту – www.minjust.gov.ua
– з’явилася інформаційно-роз’яснювальна рубрика «Примусове виконання рішень
судів». Як повідомив міністр Микола Оніщук, вона сформована на основі звернень
громадян і має надати інформаційну допомогу в реалізації конституційного права кожного на справедливе правосуддя.
Зокрема – як і куди подати скаргу на дії
чи бездіяльність державного виконавця,

терміни її розгляду та порядок інформування про стан розгляду скарги. Зараз у
рубриці вміщено адреси відділів державної виконавчої служби в регіонах України, телефонні номери «гарячої лінії» для
інформування про випадки рейдерства,
а також посилання на Єдиний державний
реєстр виконавчих проваджень та Систему публічних торгів конфіскованим та арештованим майном.

ЦИФРИ І ФАКТИ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РАЙОНУ
НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ

*

(з доповіді заступника голови райдержадміністрації П.І.Левковського на другому пленарному засіданні
XVII сесії районної ради п’ятого скликання)

Стратегічною метою соціально-демографічного розвитку району повинно бути створення умов
для нормалізації процесів природного і механічного
відтворення населення, зміцнення його життєвого
потенціалу шляхом розробки й успішної реалізації
відповідних соціально-економічних програм.
Район має значні шанси та переваги у цій
сфері на перспективу. Вони пов’язані з певним
покращенням показників народжуваності, зниженням захворюваності і смертності від соціально
обумовлених причин, наявністю необхідної матеріальної і кадрової бази для зміцнення здоров’я
людей. На перспективу планується приріст населення у зв’язку із будівництвом котеджних містечок на території району.

*

Основними заходами щодо забезпечення продуктивної зайнятості та підвищення ефективності
функціонування трудового потенціалу є покращення економічної ситуації у районі; удосконалення
системи професійно-освітньої підготовки кадрів,
підвищення якості робочої сили; збереження і створення робочих місць, сприяння підприємництву та
самостійній зайнятості населення; збереження діючих і створення не менше як 550 додаткових робочих місць за рахунок освоєння на підприємствах
нових видів продукції і поліпшення використання
виробничих потужностей; забезпечення сприятливих умов для створення щорічно не менше 250 робочих місць за рахунок розвитку малого підприємництва та самозайнятості населення; розширення
сфери зайнятості населення у сільській місцевості,
зокрема шляхом комплексного розвитку сільських
територій; сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних
конкурувати на ринку праці.
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Основні напрями політики подолання бідності
в районі на період до 2015 року орієнтовані на досягнення високого рівня та якості життя населення
шляхом збільшення доходів від трудової діяльності працездатних осіб; підвищення рівня зайнятості
населення та розвитку ринку праці, подальшого
зниження рівня безробіття; соціальної підтримки
сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського
піклування; поліпшення житлових умов соціально
вразливих верств населення.
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Стратегічні орієнтири реформування пенсійної
системи до 2015 року в подальшій диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу
та розміру заробітної плати (доходу), з яких сплачено
страхові внески до Пенсійного фонду; у впровадженні накопичувальної системи та створенні в окремих
галузях добровільних недержавних пенсійних фондів;
залученні осіб, що не є застрахованими, до добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; цільовому та ефективному використанні коштів загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування.
Протягом 2009-2012 років видатки на виплату
пенсій та допомог зростуть на 100,1 млн. грн., або
на 65%. З них найбільший ріст видатків планується
за рахунок власних коштів, які у 2012 році зростуть
на 84,6 млн. грн., або на 80,9% і становитимуть
189 млн. гривень.
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Територія району характеризується відносно
невеликими запасами корисних копалин, через
що їх роль у створенні промислового потенціалу обмежена. Із 20 родовищ, що враховуються у
балансі будівельно-мінеральної сировини, розробляється 25%.
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Пріоритетами розвитку району в перспективі
визначено обробну промисловість, аграрну сферу, соціально-культурну галузь, види діяльності, які
забезпечують функціонування ринку, розбудову та
модернізацію транспортної інфраструктури, розвиток логістики. Перспективні темпи зростання
економіки району визначатимуться економічною
політикою. Її основними складовими є інноваційний
шлях, висока інвестиційна активність, формування
нового технологічного укладу, гуманізація економіки, екологізація економічного розвитку.
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Оптимізація розвитку сіл, селищ району полягає в удосконаленні структури земельних угідь з
метою підвищення ефективності та інтенсивності
використання земель, поліпшення їх інвестиційної
привабливості та збільшення їх прибутковості.
Земельний фонд Макарівського району станом на 1.01.2009 року становить 136,395 тис. га,
або 4,85% площі Київської області.
Прогноз територіальної структури виробництва на період до 2015 року свідчить, що подальший розвиток господарського комплексу району
буде здійснюватися відповідно до Генеральної
хеми планування території Макарівського району та планів розвитку територій сіл, селищ з
урахуванням потреб територіального розвитку
районного центру. Основними напрямками комплексного розвитку є будівництво нової кільцевої
дороги, що проходить по території району; реконструкція автомобільних доріг; розміщення у районі
потенційно спроможних промислових об’єктів на
територіях, що мають ознаки репресивності; виділення земельних ділянок під будівництво соціального житла; розвиток туристичної та рекреаційнооздоровчої інфраструктури з метою забезпечення
відпочинку населення району; визначення шляхів
поліпшення екології навколишнього середовища
та будівництва нових потужностей для знешкодження та переробки твердих побутових відходів.
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Головним завданням структурної перебудови
потоків інвестиційних ресурсів району є збалансування обсягів надходження інвестиційних ресурсів на максимальному рівні, а також формування
промислового сектора інноваційного спрямування. Це – розбудова та модернізація транспортної
інфраструктури, розвиток логістики; високотехнологічне, наукоємне виробництво; високотехнологічне агропромислове виробництво, спрямоване
на більш глибоку переробку місцевої сировини;
впровадження ресурсо- та енергозберігаючих
технологій; розвиток туристично-рекреаційного
комплексу.
Основні прогнозні показники розвитку промисловості будівельних матеріалів до 2015 року: у
Лишні будується цегельний завод ТОВ “Совтек”; у
селі Мостище планується спорудження заводу ТОВ
“Мостищенський цегельний завод” з виготовлен-

ня керамічної цегли; у смт Макарів завершується
будівництво заводу з переробки пінополістиролу
представництва СІА “Депсол”; у Копилові будується завод ТОВ “Мопьє” з виготовлення піщаноцементної черепиці. Розпочав свою діяльність завод по випуску металочерепиці та інших металевих
виробів у Копилові ЗАТ “Рууккі Україна”.
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У галузі рослинництва передбачається збільшити валовий збір зернових на 81%, урожайність
– на 0,5%; виробництво картоплі – на 81,6%, урожайність – на 83%.
У галузі тваринництва очікується зростання
надою на корову на 3,3%; чисельність поголів’я
птиці – на 32,4%.

*

У перспективі до 2015 року районний інфраструктурний блок розвитку підприємництва
регіону буде доповнюватись за рахунок створення бізнес-центру та фонду підтримки підприємництва, небанківських фінансово-кредитних та
інформаційно-консультативних установ.
У сільській місцевості планується створити
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи,
які допоможуть підвищити прибуток селян та підтримати кооперацію виробників сільськогосподарської продукції.
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Основними завданнями розвитку житлового
будівництва району до 2015 року має стати збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок
усіх джерел фінансування: коштів населення, іпотечного кредитування, коштів підприємств і організацій усіх форм власності, коштів для підтримки
індивідуального будівництва на селі, кредитних
коштів для молодіжного житлового будівництва,
коштів, які передбачаються з державного бюджету
на забезпечення житлом пільгової категорії населення, а також на будівництво соціального житла.

*

Пріоритетним напрямком у розвитку галузі охорони здоров’я до 2015 року стане повне
забезпечення та підвищення ефективності використання кадрового потенціалу, зміцнення
матеріально-технічної бази та вдосконалення
організаційно-управлінського механізму системи
охорони здоров’я.
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У галузі освіти передбачається оптимізація
мережі загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів та профільним навчанням (ліцеїв, гімназій); формування
системи інформаційного забезпечення відділів і
закладів освіти; реорганізація малокомплектних
сільських шкіл; створення передумов для здійснення профільного навчання; забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою, інформатизація освітніх послуг, використання
комп’ютерних технологій у навчально-виховному
процесі.
Основними пріоритетами діяльності закладів
культури щодо державної політики у сфері культури і мистецтва в районі до 2015 року є збереження
і подальший розвиток культурної інфраструктури
району.

*

ПРОГНОЗ

ВІН ЧИ
ВОНА?
А ТРЕТІЙ –
ЗАЙВИЙ

Основна боротьба
на президентських виборах розгорнеться між
Юлією Тимошенко та
Віктором Януковичем
На
сьогодні
існує
лише два реальних кандидати на посаду Президента України – це
Юлія Тимошенко та Віктор Янукович. Усі інші
– технічні фігури. Таку
думку в інтерв’ю газеті
«Вечірні вісті» висловив
професор політології Володимир Полохало. «При
цьому, на фоні Януковича й Яценюка, які є несамостійними фігурами, а
лише виразниками інтересів олігархічних груп,
незалежна від крупного
капіталу Тимошенко має
найбільші шанси та потенціал для перемоги»,
– зазначає експерт.
За словами Володимира Полохала, це пояснюється тим, що Віктор
Янукович у другому турі
виборів не зможе заручитися підтримкою більше 30% громадян, а Юлія
Тимошенко має можливість мобілізувати тих виборців, які в першому турі
підтримали інших кандидатів з її електорального поля і, таким чином,
перемогти лідера Партії
регіонів.
Протягом 21-31 травня 2009 року Київський
міжнародний
інститут
соціології (КМІС) провів
всеукраїнське опитування
громадської думки. Відповіді на питання (супроводжуване наведеним нижче
списком політиків): “Хто,
на вашу думку, переможе
на президентських виборах у наступному році?”
показали: 19,5% опитаних
думають, що на наступних
президентських виборах
переможе В. Янукович,
практично стільки ж – що
Ю.Тимошенко. В перемогу решти кандидатів вірять
лічені відсотки опитаних.
Інформ-огляд.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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оріння с. Маковище сягають
у ХVІІ століття. Невеличкий
хутір на той час належав одному з
макарівських міщан. У 1876 році тут
проживало 254 людей. Село неодноразово перепродувалося і переходило від одного власника до іншого,
поки 1918 року не встановлюється
радянська влада. З цього часу починається його нова сторінка літопису
і не завжди радісного. Селяни тяжко
пережили роки колективізації, якій
супротивилися, після голодомору
1932-1933 років накотилася хвиля
репресій. 9
липня 1941
року Маковище було захоплене фашистами, які
встановили
режим терору і насильства. 112 його
жителів загинуло у роки Великої Вітчизняної війни.
Маковище вважалося неперспективним селом доти, поки тут у 1981
році не було створено радгосп „Київський” (до цього двадцять років діяв
відділок дослідного господарства
„Копилово”). Пізніше радгосп став
підсобним господарством Міністерства будівництва підприємств нафтової і газової промисловості, що й дало
поштовх розвитку села. Із неперспективного воно перетворилося на
сучасний благоустроєний населений
пункт, до якого насамперед провели
газ. Запрацювали ФАП, пошта, асфальтована дорога з’єднала Маковище із міжнародною трасою Київ-Чоп.
У 1992 році гостинно прийняла нова
школа учнів, на базі якої нині працює
навчально-виховне об’єднання.
Окрасою села сьогодні є СвятоМихайлівська церква, збудована за
ініціативи церковного служителя Богдана Лисиченка 2002 року. Саме за рік
до цієї події маковищанська громада
обрала на посаду сільського голови
Л.І.Живагу. Раніше Людмила Іванівна
майже двадцять років пропрацювала
агрономом в управлінні сільського
господарства та продовольства (нинішнє управління агропромислового
розвитку). Тож кому, як не їй, знати
потреби сільського населення.
А в чому вони? Щоб працювала
соціальна сфера, були упорядко-

вані вулиці, дороги... За час роботи
сільським головою Л.І.Живага зуміла вже багато реалізувати у життя із
своєї передвиборчої програми. Не
без підтримки громади та депутатів,
як сказала. Задоволена вона такими
активними помічниками, як В.М. Євтушенко, Н.Л Євтушок, Г.А.Каталюк,
Н.М. Підлісна, які обрані депутатами
Маковищанської сільської ради вже
друге скликання.
Торік у селі почалися роботи з
відновлення вуличного освітлення. Залишилося ще на Гагаріна. На

населення, таким чином вирішиться й
проблема із стихійними сміттєзвалищами, які, на жаль, ще мають місце.
Маковище,
розповідає
Л.І.Живага, - зараз приваблює тих,
хто хоче мати дачу. Мальовнича природа, річка, чом не місце для відпочинку від міського гаміру та суєти.
Таких дачних будинків з кожним роком більшає.
- А який зиск від цього селу? – запитую.
- ?.
Місцеві жителі на присадибних
ділянках вирощують
огородину.
Правда,
більшість
для
власних потреб.
- А ось корів,
можна сказати,
вже не тримають, - каже Людмила
Іванівна.- Якщо у 2005 році у підсобних господарствах нараховувалось
їх більше 80, то нині аж... чотири. Старим людям вже не під силу доглядати
корову, молоді ж або бізнесом зайняті, або не хочуть, адже то нелегка праця біля корови. Наші жителі нині більш
схильні до міського способу життя.
Демографічна ситуація у Маковищі у порівнянні з деякими селами
району краща. Кількість населення
тут становить 795. У 2008 році та з
початку нинішнього народилося 17
діток, померло 33 людей.
ТОВ „Агрофірма „Київська” єдине діюче підприємство у селі, яке й
забезпечує людей роботою. Воно
має найбільший тваринницький
комплекс у районі. Лише у Маковищі
утримується майже 500 голів великої
рогатої худоби, з них 328 – корів. У
цьому році 1720 гектарів зайнято під
зерновими, майже 500 – засаджено
картоплею, вирощують кукурудзу на
силос, багаторічні трави.
Колись у радгоспі „Київський” у
теплицях вирощували ще й огірки,
помідори і... квіти. А на присадибних
ділянках цвів мак, від якого з давньої
давнини назва Маковище, адже ця
рослина була чи не найпоширенішою на городах у ХVІІ столітті. Нині
його голівки красуються лиш на гербі села.
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НАДАНО БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ
На території Макарівщини значна увага приділяється
створенню сприятливих умов соціальної, економічної, фінансової та організаційної підтримки соціально незахищених категорій населення. Вже чимало зроблено, щоб
змінити ситуацію, задовольнити потреби громадян, які
звертаються за допомогою. Хоча про чітку систему надання послуг та підтримки цих людей ще рано говорити,
але про результати зробленої роботи вже можна почути
за відгуками, подяками від населення.

ПЕРСПЕКТИВА СЕЛА –
У РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
вулиці Котовського зроблено капітальний ремонт дороги. Огородили кладовища у Маковищах та
Вишеграді. У даний час на цвинтарі
ведеться спорудження каплиці, а
криницю для громадського користування вже встановлено. І тут слід
відзначити особливу зацікавленість
і активність у благоустрої сільських
кладовищ депутата, настоятеля
Української православної церкви
Свято-Михайлівської парафії Богдана Лисиченка. А ще у селі будується
стадіон біля мальовничого Здвижа.
На відведеній площі вирівняли грунт,
посіяли траву. Щоб молодь мала де
вечорами проводити дозвілля, вирішили виділити одну кімнату адмінприміщення (у селі немає закладу
культури) для проведення дискотек.
Уже зроблено ремонт, залишилось
умеблювати.
У Маковищі також відбулося розпаювання землі. 279 селян одержали паї. З них 241 віддали їх в оренду,
деякі поспішили продати. Купували у
них десятками гектарів. Як сказала
сільський голова, майбутнє з проданими землями не визначене. Покупці
казали, що мають наміри будувати
виробничі об’єкти, але поки що поля
використовуються не за призначенням. І це для сільської ради проблема номер один.
Довгий час болючим було питання
вивозу твердих побутових відходів.
Тепер налагоджено їх збирання від

Світлана ТРИГУБ.

За сприяння голови районної державної адміністрації В.М.Горбика в район надійшов вантаж від благодійної
організації Фонд «АСПЕРН» від Східної Міссії Допомоги,
Карлштад зі Швеції.
Районний центр соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації
провели акцію надання гуманітарної допомоги. Видали широкий асортимент одягу, білизни, взуття та іграшок для дітей соціально незахищеним та багатодітним
сім’ям, дитячим садкам, у дитячому садку «Пролісок»,
центральну районну лікарню. Всього отримали гуманітарну допомогу близько 560 сімей та осіб району. Сільські голови забезпечили явку в районний центр батьків
з дітьми, відбір речей та завезення їх додому. Працівники центру соціальних служб та служби у справах дітей
допомогли батькам і дітям відібрати необхідні та якісні
одяг і взуття.
Для потреб територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних
громадян передано гуманітарний вантаж: а саме – візки
для інвалідів – 14 шт.; ходунці для інвалідів - 23 шт.; одяг,
взуття, постільна білизна.
Руслана ТКАЧУК,
в.о. директора Макарівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ХТО ЗНАХОДИТЬ РОБОТУ? ТОЙ, ХТО ЇЇ ШУКАЄ

Молодь – майбутнє країни. Про це ми чуємо щодня у повідомленнях ЗМІ, в «палких» промовах чиновників, та й кожен знає, що в європейській демократичній державі це незаперечна істина. Чому ж в Україні молода людина, навіть після закінчення університету, змушена довго (і в більшості випадків) безперспективно шукати
місце роботи, де зможе повністю реалізувати себе. А що вже казати про тих молодих хлопців та дівчат, у батьків яких не вистачило коштів і зв’язків, щоб їх дитина
стала кваліфікованим спеціалістом.
Що ж робити і куди подітись сучасній молоді в такому маленькому містечку, як
Макарів, а в селах ситуація і зовсім катастрофічна. Поставити на собі хрест, чи «стукати» і тобі відчинять – це справа кожного, але вихід завжди є. Чи не так?
ІСТОРІЯ ПЕРША
Після закінчення університету перед
молодим спеціалістом постає дилема:
піти працювати за отриманим профілем,
за покликом серця, але за мізерну, м’яко
кажучи, зарплатню в гонитві за стажем і
тим, що тебе колись помітять, чи, керуючись тим, що для нормального життя потрібні гроші, йти на роботу, яка не лежить
до серця, але щось таки буде в твоєму гаманці.
В наш час це питання хвилює майже
кожну молоду людину, сьогодні без знайомств ніде не влаштуєшся.
«Я отримала вищу педагогічну освіту,
а роботи за місцем проживання і профілем не знайшла. Через проблеми зі
здоров’ям я не можу працювати далеко
від дому, тому змушена перебиватися випадковими заробітками, які не приносять
ні морального, ні матеріального задоволення. Зі своєю мрією я майже попрощалась, а так хочеться бути потрібною і відчувати, що я не зайва. Мені виповнилося
23 роки і я хочу навчати дітей»,- говорить
випускниця педагогічного університету
Тетяна В.
За даними Макарівського центру зайнятості населення на 1.07.2009 року 5
випускників вищих навчальних закладів
звернулися за допомогою в працевлаштуванні і це не факт, що вони отримають
її в таких кризових умовах, що склалися на
українському ринку праці.

ІСТОРІЯ ДРУГА
Не всі випускники шкіл сьогодні можуть
поступити на державну форму навчання і не
всі батьки можуть «купити» професію своїй
дитині, або влаштувати на роботу із перспективами в майбутньому. В такому випадку нічого не залишається як «кувати» долю самостійно і покладатися тільки на себе.
«Після закінчення школи я 7 років
пропрацював на автомийці майже без вихідних. У мене не було шаленої студентської молодості, лекцій, я не складав іспитів і не жив у гуртожитку. А потрапив у
справжню школу життя. Зараз я сам власник автомийки, допомагаю влаштуватися
таким, як я був 7 років тому. Я вірю в себе
і таких, як я. Мої батьки не були багатими і
не мали змоги мене вчити, а я буду і зможу…», - таким впевненим у завтрашньому
дні став 28-річний Микола Г.
За тією ж інформацією з центру зайнятості в цьому році 6 випускників шкіл звернулися за допомогою відправити їх на навчання. Та в зв’язку з економічною кризою центр
таких послуг вже не надає. В умовах кризи
питання працевлаштування молоді набуло
особливої гостроти, тому в центрі почали
проводити семінари для молоді «Техніка
пошуку роботи», «Особливості зайнятості
молоді», «Як розпочати свій бізнес», «Здоровий спосіб життя – запорука професійних
успіхів». На таких семінарах молодь навчають самостійно знаходити джерела з інформацією про наявні вакансії, складати резю-

ме, листи до роботодавців та оголошення,
що допоможуть знайти роботу, спілкуватися з роботодавцем по телефону, правильно
себе поводити під час співбесіди, заповнювати необхідну документацію при прийомі
на роботу тощо. Спеціалісти центру намагаються допомогти молоді шукати в кризі
не небезпеки, а можливості. Цей нелегкий
для всіх час треба пережити, а якщо використати його з користю і піти навчатися, то
в майбутньому можна отримати перспективи професійного росту. В Україні не вистачає кваліфікованих працівників інженернотехнічних та робітничих спеціальностей. За
прогнозами експертів, авіакосмічна, машинобудівна, інформаційно-технологічна,
хімічна, аграрна, енергетична, будівельна,
мікробіологічна галузі будуть найбільше
розвиватися після фінансово-економічної
кризи. Тож брак вакансій на ринку праці
зараз (якщо в минулому році в липні було
вільних 217 вакансій по району, то на даний
момент – тільки 50) дає кожному шанс для
навчання.
ІСТОРІЯ ТРЕТЯ
Нині під соціальним супроводом у районному центрі соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді знаходиться 9 молодих
людей, що закінчили професійно-технічні
училища. В цьому навчальному році одна
випускниця дитячого будинку «Барвінок» у
Макарові буде вступати до училища. Проте таким як ця дівчина не просто треба
знайти роботу, а й зуміти адаптуватися в
суспільстві.
Як зазначила начальник відділу соціальної роботи цього центру Валентина
Володимирівна Шуба, таких дітей треба
навчати всьому: як заробляти гроші, як влаштовувати своє самостійне життя і як потім
не помилитися у виборі не тільки професії,
а й дороги в повсякденному житті. Молодь
нашого району з особливим статусом направляють на навчання в більшості випадків
до професійно-технічних училищ, після за-

кінчення яких їх працевлаштовують на місцевих підприємствах. Вони здобувають в
основному робітничі професії, які не дуже
приваблюють молодих, проте нині найбільш
затребувані.
Вибір професії - це як друге народження людини. І від того, наскільки правильно
вона обере свій професійний шлях, залежить, яке місце в суспільстві буде займати. Тож, наше майбутнє у наших руках.
Поспілкувавшись з молодими людьми,
які працюють або шукають роботу, я дійшла
висновку, що тільки велике бажання і наполегливість хай не зараз, а в майбутньому,
принесуть плоди духовного, естетичного
і матеріального задоволення. Звичайно, у
кожного є свої особисті вимоги до майбутнього місця роботи. Та треба пам’ятати, що
разом зі власними інтересами та бажаннями необхідно враховувати ще й особисті
можливості та потреби ринку праці.
На 1.07.2009 року рівень безробіття в
районі становить 3,2%, це на 0,6% більше,
ніж у минулому році. Люди, які найчастіше
звертаються за допомогою, не старші 35
– 40 років.
Як і раніше, відчувається нестача в
кваліфікованій робочій силі: слюсарахсантехніках, ремонтниках, швачках, електрогазозварювальниках, електриках, ливарниках. Рівень навантаження на одну
кваліфікацію становить 12 осіб.
Працевлаштованих молодих людей віком до 35 років – 74 особи. З метою забезпечення тимчасової зайнятості населення передбачено цього року залучити
для участі у громадських роботах 150 осіб
чоловік. Часто безробітні відмовляються від запропонованих вакансій, бо їх не
влаштовує рівень зарплатні. Та особливо
молодим починати з чогось треба. І якщо
людина дійсно хоче працювати, вона не
повинна боятися труднощів і пам’ятати,
що під лежачий камінь вода не тече.
Марина ОПАР’ЄНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЗМІНИВШИ СЕБЕ, ЗМІНИВ І ДОЛЮ СВОЄЇ КРАЇНИ
28 ЛИПНЯ - ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ РІВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА - ХРЕСТИТЕЛЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Народився Володимир
приблизно у 963 році. Його
батьком був князь Святослав Ігоревич, а матір’ю древлянська княжна Малуша. Хоч у деяких джерелах,
Володимира
називають
позашлюбним сином великого князя Святослава та
його наложниці, ключниці
княгині Ольги, Малуші, про
подальшу долю її літопис
нічого не повідомляє. За
звичаями язичників тих часів, соціальне походження
визначалося по батькові і
династичні права не ущемлялися, так що багатожонство і позашлюбні діти були
справою звичайною.
В юні роки Володимир
був під наглядом бабусі хрещеної княгині Ольги.
Але виховував його брат
матері - язичник Добриня.
У розпал міжусобної війни князь Володимир, що
вже правив у той час Новгородом, пішов на Київ і,
перемігши старшого брата Ярополка, став князем
Київським. Невдовзі завоював Галіцію, покорив
в’ятичів, розбив печенігів,
розсунувши межі своєї
держави від Балтійського
моря до ріки Буг. Язичницька віра була його твердим
переконанням. На Київських схилах він установив
ідоли шести головних богів
слов’янського язичества
- Перуна, Хорса, Даждь-

бога, Стрібога, Семаргла
і Мокоші, яким приносили
людські жертви.
“Був же Володимир
переможений похоттю, і
були у нього дружини...,
а наложниць було у нього
300 у Вишгороді, 300 - у
Бєлгороді і 200 - на Берестові. І був він ненаситний
у розпусті, приводячи до
себе заміжніх жінок і розбещуючи дівчат”, - оповідає літопис.
Але з роками став сумніватися в істинності язичеської віри. Християнство
стрімко проникало в язичеську Русь, і було ознакою
європейської цивілізації.
Не останню роль у виборі нової віри зіграв і вплив
бабусі Володимира - княгині Ольги, що прийняла
християнство.
Про остаточний його
вибір віри розповідає пе-

реказ. На запрошення
князя до Києва приходили
проповідники
з різних країн: посли
від болгар-мусульман,
німці-латиняни, іудеї і
греки. Але найсильніше враження справив
на нього православний
грецький проповідник,
який наприкінці бесіди
показав князю картину
Страшного суду.
І тоді Володимир відправив десять мудрих
мужів, щоб дізнатися на
місці, чия віра краще.
Коли ж його посли прибули до Константинополя, їх
полонила пишність Софійського храму, мелодійний
спів придворних співочих
і урочистість патріаршої
служби. “Ми не знали, на
землі ми стояли чи на небі,
- розповідали вони пізніше
Володимиру. - Якби віра
грецька не була кращою за
іншу віру, не прийняла б її
бабка твоя Ольга - наймудріша з людей”.
Володимир
вирішив
хреститися, але не хотів
підпорядковувати
Русь
грекам. Тому він пішов на
них війною і взяв Херсонес. Звідси відправив послів до Константинополя
до імператорів Василія
і Костянтина з вимогою
руки сестри їхньої, царівни
Анни. Ті відповідали йому,
що царівна може бути дру-

жиною тільки християнина.
Тоді Володимир оголосив,
що бажає прийняти християнську віру.
Повернувшись до Києва у супроводі християнських священиків, Володимир, передусім, охрестив
дванадцять своїх синів у
джерелі, відомому в Києві
під назвою Хрещатик. Услід
за ними хрестилася його
свита. Колишній ідолопоклонник, тепер взявся за
їх знищення. Перуна було
прив’язано до кінського
хвоста і з наругою скинуто
у Дніпро. Потім Володимир оголосив киянам, щоб
усі жителі, багаті й убогі,
з’явилися у певний день на
Дніпро для прийняття хрещення, “а хто не з’явиться,
той князю - ворог”.
Чи не тому в середньовічному православ’ї було
так багато темних місць, що
“Русь була хрещена, але не
освічена”, - писав відомий
російський
письменник
Микола Лєсков. Але все ж
таки, незважаючи на те, що
ця акція була багато в чому
насильницькою, хрещення
мало величезне прогресивне історичне значення
для країни.
Після Києва християнську віру було запроваджено у Новгороді. Однак
там не все відбувалося
так мирно, як у Києві. Хрещенням керував Добриня.
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СІМНАДЦЯТЬ РОКІВ ЗА ПРИЛАВКОМ

На селі робота продавця вважається, як у народі кажуть, «не бий лежачого». Якщо співставити з працею доярки, огородника, того ж сільського
фельдшера, якому доводиться ходити постійно на виклики хворих, можливо й так. Але все пізнається у порівнянні. Та якщо запитати у самих торговельників, то почуєте нарікання на нелегку працю: день на ногах, доводиться бути ще й за вантажника, прибиральницю.
17 років тому у весняну пору,
коли оживає природа й вселяє надію
у серця в перспективу чудового майбутнього, за порадою свого свекра
Анатолія Костянтиновича влаштувалася працювати в Калинівський продовольчий магазин Макарівського
сільського споживчого товариства
В.П.Шевченко. Досвіду набиралася
у своєї наставниці Галини Булах, про
яку й сьогодні Віра Павлівна згадує
щирим вдячним словом. Тепер можна сказати, що нелегкими були її перші кроки у сфері торгівлі, які співпали
із початком становлення незалежної
нашої держави.
Це нині приватні магазини майже на кожному кутку села. А тоді, у
дев’яностих, на всю Калинівку, що
простягнулася вздовж траси на сім
кілометрів, було лише два продовольчі магазини. А якщо врахувати, що торговельний заклад знаходиться поруч з підприємством,
де працювали люди не тільки місцеві, а й з навколишніх сіл, то у якій
кількості їх за день потрібно було
забезпечити товаром? Не кілограмами, тонною можна його обрахувати і весь проходив через руки
продавця. З мішків крупи, цукор,
макаронні вироби розважувала кілограмами у пакети, акуратно розставляла на прилавках, щоб відвідувач міг бачити наявний товар
у магазині. А ще розписати ціни,
ковбасні вироби переважити, щоб
сходилися з накладною, перекласти у холодильник. А ящики з водою,
з пакетами молока, сметаною, кефіром, ряжанкою? З місця на місце переставити – то вже нелегко.
У магазині ж немає вантажника.
Утримувати приміщення у належному санітарному стані: продавці
самі прибирають.
– За день так находишся, – гово-

рить Віра Павлівна, – що до вечора
ніг не відчуваю.
З жартом згадує вона той час,
коли разом з грошима в оборот ввели купони:
– За зміну набиралося їх стільки,
що доводилося після роботи вечорами брати додому й сортувати. Висиплю з торбочки на ковдру, посаджу
своїх дівчат і складаємо десятки до
десяток, двадцятки до двадцяток.
Доньки й сьогодні мені це згадують,
бо хотілося їм на дворі погратися, а
тут сиди й сортуй купони.
А період, коли з продовольчими
товарами були труднощі: по кілограму в руки продавали цукор, крупи…
Черга вистроювалась аж на вулицю.
Тоді багато хто заздрив продавцям,
що для них все доступно. Та чи й насправді було так?
– Ні, звичайно, – каже В.П.Шевченко, – хіба ми інша категорія населення. Норма для всіх була однакова.
А заробітна плата продавця – соромно й сказати.
Довелося пережити і той час,
коли її частинами отримували, а то
й затримували виплати на місяцьдва. Не від хорошого життя з чоловіком Віталієм Анатолійовичем завели корову, а щоб мати прибуток
від реалізації молока. Доньок настав час вчити, дати їм вищу освіту.
Тільки сільський житель знає, що
то утримувати худобу: вранці довго
не поспиш, ввечері рано не ляжеш.
Не забуваймо й про присадибну ділянку. Ще й півні не заспівають, а
подружжя вже порається біля корови, бо ж на вісім годин потрібно
бути на роботі. При всьому цьому
навантаженні, коли тривалий період не змогли в магазин знайти ще
одного продавця, Вірі Павлівні довелося працювати день у день. За
ті часи жінка особливо вдячна своїй

свекрусі, яка допомагала їй та сину
по господарству. Для Віри Павлівни
Антоніна Лук’янівна більше ніж рідна
мати – наставниця. Коли дівчам прийшла у родину Шевченків, довелося
налагоджувати стосунки не тільки з
чоловіком (отож правду кажуть, що
любов до першого перехрестя, а
далі починається життя), а й з його
батьками. Ось тут і знадобилися досвід Антоніни Лук’янівни як бути невісткою, набута з роками мудрість. І,
можливо, не завжди в усьому жінки
згоджувались (бо дві господині на
кухні іноді й забагато), але ніколи
не виносили на «язики» людей, оточуючі бачили тільки взаємоповагу,
дружні стосунки між ними. І не тільки
між ними, а й всією великою ріднею
як з однієї сторони, так і з другої по
сьогодні. Де радість – одна на всіх, і
біда долається разом.
Результати за довгі роки праці в
магазині відбилися на здоров’ї. Досить глянути на жінку і стає зрозуміло, що вона працює у тій сфері, де
весь день перебуваєш на ногах (ця
ознака характерна ще й для перукарів). Але іноді роботу не обираєш, а
береш, шукаючи заробіток на життя.
Та будь-яка професія, як писав дитячий письменник Самуїл Маршак,
у нас потрібна. І якщо виконувати від
душі, то у ній знаходиш задоволення.
Приємно зайти у Калинівський
продовольчий магазин, де працює
В.П.Шевченко з Ольгою Дмитрівною
Марковою. Чисто й затишно в ньому, акуратно викладено на полицях
товар. Крім продовольчого, є попутній: зубна паста, мило, миючі засоби, пральний порошок; господарчий:
відра, посуд, миски тощо. Користуються послугами магазину не тільки
місцеві жителі, а й приїжджі, проїжджаючі, бо знаходиться він на завантаженій автомобільній трасі, попити
води, взяти морозива, іноді щось і
перекусити в дорозі. Тож продавці
роблять все, щоб у покупців враження було якнайкраще.
Світлана ТРИГУБ.

Спалахнуло повстання, що
жорстоко було придушене.
У 992 році віру християнську було запроваджено у Суздальському краї.
Сюди прибув святий князь
Володимир з двома єпископами. Однак на цій землі,
що мала деяку автономію,
християни залишалися у
меншині фактично аж до
XIII століття.
Діти святого Володимира, яким він роздав наділи, розуміючи важливість
політичного і стратегічного
значення прийняття християнства,
продовжили
справу батька у підвладних їм областях. Так у Х
столітті, крім Києва, Новгорода, Ростова і Суздаля, святу віру було запроваджено у містах Муромі,
Полоцьку, Володимирові
Волинському, Смоленську,
Пскові, Луцьку, Тмутаракані і на землі древлянській.
Під впливом спільної віри
слов’янські племена стали об’єднуватися в єдину
державу.
Часи Володимира ознаменовані і початком поширення письменності на
Русі.
Олександр
КОЗЛОВСЬКИЙ.

ЦЕ ЦІКАВО

У ЧОЛОВІКІВ І
ЖІНОК РІЗНІ
КРИТЕРІЇ В ОЦІНЦІ

Неспівпадання смаків
у виборі чоловіків жінками
і навпаки пояснюється різними критеріями в оцінці
привабливості протилежної статі, стверджують американські вчені.
Фахівці провели дослідження, у якому чоловікам
і жінкам демонструвалися
різні фотографії облич протилежної статі, з проханням
дати оцінку їх привабливості. Чоловічі переваги здебільшого стосувалися фізичних даних жінок. Серед жінок
такої одностайності не виявилося. Їх уявлення про чоловічу красу виявилися дуже
різноманітними - багато хто
вважав красивими тих, хто
не викликав ніякого інтересу
в інших жінок, і навпаки. І хоч
багатьом подобалися мускулисті усміхнені красені на
фото, привабливість цим не
вичерпувалася.
Можливо, саме тому жінки відчувають більший тиск
з боку поширеної думки
про норми краси і постійно
намагаються підігнати свій
зовнішній вигляд під “ідеальні” стандарти. У цьому
дослідники вбачають причину поширеності серед них
розладу харчової поведінки
і порушення самооцінки.
(УКРІНФОРМ).

ОДНИМ АБЗАЦОМ

Парламентарі уточнили у рекламі товарів та методів,
які не належать до лікарських засобів, медичної техніки,
методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що заборонено посилання на те, що ці товари мають
лікувальні властивості, якщо це не підтверджено МОЗ
(Закон України від 9.06.09 р. №1483-VІ). Раніше це обмеження стосувалося лише косметичних засобів, харчових
продуктів, вітамінних та інших харчових добавок.

ЗАКОН ТА ПРАВО

ЧАС ПОЧИНАТИ СВОЮ СПРАВУ?

Україна перетворюється на країну з найбільш
лояльними вимогами до відкриття бізнесу
У цьому, принаймні, запевнила журналістів голова
парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва Наталія Королевська на прес-конференції, присвяченій ухваленню закону
“Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння підприємницької діяльності”. Коментуючи положення закону, народний депутат нагадала, що ним, зокрема,
передбачено знизити мінімальний статутний фонд для
відкриття власної фірми у 100 разів: з 63 тисяч гривень
до 630 гривень.
“Це один з найнижчих нормативів у Європі”, - підкреслила Королевська, навівши приклад Франції, яка у
2001 році дозволила реєструвати аналог вітчизняного
ТОВ (Товариство з обмеженою відповідальністю) - SARL,
з капіталом усього в 1 євро замість колишніх 7500 євро.
Аналогічно повелася й Німеччина у 2008 році, дозволивши формувати капітал GmbH (німецький аналог ТОВ) також у розмірі 1 євро замість 25 тис. євро з попереднім
внеском 50% від цієї суми.
В цілому в ЄС статутний капітал вар’юється в межах
10-26 тис. євро, сказала Королевська. Однак, за її словами, в Україні малий та середній бізнес не настільки розвинутий, щоб застосовувати до нього середньоєвропейські нормативи.
Депутат вважає, що формування
сприятливого
бізнес-середовища має стати одним із пріоритетних напрямів державної політики. “В новому післякризовому
світі інвестори обиратимуть країни з найбільш сприятливим бізнес-кліматом, з ефективною системою адміністративної взаємодії. Тому вирішення задач із залучення
і збереження прямих інвестицій, залучення довгострокового кредитного капіталу з-за кордону в Україні потрапляє у пряму залежність від рівня адміністративного тиску
на бізнес”, - підкреслила вона. Саме тому, з прийняттям
цього закону, почата реформа повинна продовжитись.
Н.Королевська також пояснила, що ухваленням даного закону спрощено проблему видачі документів дозвільного характеру, вирішено проблеми обмеження часу дії
ліцензії та скорочено 8 із 66 видів діяльності, які підлягали ліцензуванню. “Ліцензуванню підлягатиме лише та діяльність, яка вимагає максимально жорсткого контролю
за правильністю її ведення, як, наприклад, фармацевтика”, - сказала Н.Королевська.
За її словами все це дасть змогу бізнесу запрацювати
швидше та ефективніше, а також створить тисячі нових
робочих місць.
Олена КРИВЕНКО
(УКРІНФОРМ).
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Макарівські вісті
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БАЧИТИ СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ
Всі ми колись були дітьми, але з часом більшість з нас забуває свої дитячі мрії,
прагне отримати престижну професію і жити комфортно. З часом перестаємо
серйозно ставитися до своїх колишніх наївних поглядів на життя, які раніше були
для нас важливими. Тому і не розуміємо власних дітей, які ще мають таку можливість вірити в дива, що можливо у майбутньому, завдяки їх палкому прагненню,
стануть реальністю. Таких людей ми вперто називаємо дивакуватими, забуваючи, що саме вони завжди були натхненниками найкращих і найпотрібніших ідей.
Однією з таких рідкісних є моя героїня.
Галина Іванівна Покатова з Макарова - жінка неординарної долі. Куди
тільки не закидало її життя, що почалося в далекі важкі часи війни. Їй довелося пережити і голод, і холод, і ще
багато інших нелегких випробувань послала їй доля, але окрім цього – ще й
обдарувала багатьма талантами, яким
судилося розквітнути і згодом дати
щедрі творчі плоди. Батьки її теж були
творчими людьми: тато - артистом Київської музичної комедії (рано помер),
а мама вчителювала. Бабуся працювала в театрі режисером-постановником.
Тут Галинка вперше поринула у вир
життя на сцені і за лаштунками, звідки
спостерігала за виступами артистів. Та
й сама з п’яти років почала виступати
на сцені. Бабуся писала для неї вірші,
підтримувала. Мабуть, дивлячись на
свою непосидючу дзигу, бачила в ній
непересічну творчу особистість, яка з
гідністю продовжить її справу.
Чимало життєвих випробувань перепало на долю Галини Іванівни, які болючими спогадами назавжди врізалися в душу.
Два рази завалювало їхню хату землею
під час вибухів. Зіщулившись від страху,
разом з мамою і односельцями, мала
Галинка чула неймовірне виття падаючих
бомб, а потім разом з іншими дітлахами
збирала уламки жахливого начиння війни.
А ще пам’ятає, як бомбили товарняки по
дорозі на Кавказ, куди везли евакуйованих, як горіли вагони, і як страшно хотілося їсти. І запах тих смачнющих булочок,
який так катував ніздрі голодних і змучених українців, щойно прибулих у місто
Ставрополь. Труднощі загартовували
характер, бо хоча мамі як вчительці і дали
квартиру, але щоб якось у ній протопити,
потрібно було косити сухий бур’ян у степу, а щоб не померти з голоду - їсти напівсирий буряк, бо не було його де зварити.
Сім’ї довелося часто переїжджати і життя
пригадується, як калейдоскоп яскравих
моментів, які один за одним пропливають
перед її очима.
...Ось День Перемоги. Всі схвильовані вибігли на площу і радості не було
меж: хто плакав, хто сміявся...
...Ось йде 1947 рік, коли всі на Донбасі потерпали від голоду.
... Згодом уже на Тернопільщині,

куди матір направили на роботу завучем, їх, опухлих від голоду, відгодували, дали житло.
Після школи Галина вступила до
Чернівецького
культурно-освітнього
технікуму, який закінчила за спеціальністю інструктор-методист клубної роботи. За власним бажанням поїхала на
відбудову шахт на Донбасі, де першим
місцем її роботи став районний будинок
культури. Але їй так хотілося побувати в
шахті, що закінчивши курси машиністів
водозливних установок, рік проробила в
бригаді відкатчиків породи у відділі капітальних робіт. У 1957 році Галина Іванівна приїхала в наш район за направленням Київського обласного управління
культури. Сімейне життя не склалося,
тож довелося ростити сина самій. Згодом закінчила Київський державний
інститут ім. Корнійчука, як режисер масових видовищ. Її вечори, сценарії, які
писала, завжди збирали в районному
будинку культури найбільшу глядацьку
аудиторію і проходили на „ура”.
Загальний стаж трудової діяльності Г.І. Покатової більше 50 років, 22 з
них працює у колишньому Центрі позашкільної роботи, а нині ЦТДЮ ім.
Д.Туптала. Разом з сином вони задумували і втілювали в життя ідею створення
лялькового гуртка „Кукляндія”, виступи якого завжди проходили з великим
успіхом. Думаю, що головним секретом
його популярності серед дітей було
вміння керівника бачити світ їхніми очима, бо тут вони мали можливість поринути у світ казки, яку самі творили і самі
виступали у ролі її персонажів. Пізніше
Галина Іванівна разом із Сергієм Юрійовичем втілили в життя ще одну не менш
цікаву і унікальну ідею – створення клубу фокусників, яким спочатку керував
С.Ю.Покатов, а пізніше його художнім
керівником стала його мама. Аналогів гуртка подібного напрямку немає
не те що в Київській області, він взагалі рідкість для України. Минулого року
цей клуб відсвяткував свій 20-річний
ювілей. Колектив активний учасник та
неодноразовий лауреат та дипломант
різноманітних обласних, регіональних
та всеукраїнських конкурсів. Всі його
перемоги важко перелічити, про це

свідчить стіна кабінету, яка рясніє грамотами, дипломами та фотознімками,
яких накопичилося велика кількість.
Про своїх вихованців Галина Іванівна говорить з любов’ю:
- На заняттях я живу дітьми. Вони
мені довіряють, діляться своїми секретами, адже я їм не тільки керівник, а й
друг і порадник. Хоча буваю і суворою,
адже репетиції і виступи вимагають відповідального ставлення до обов’язків,
які ілюзіоністи зобов’язуються виконувати, коли при вступі до клубу ознайомлюються з статутом і дають присягу.
Запорука успіху колективу - в умінні
керівника знайти спільну мову з вихованцями, передати їм багаж досвіду,
накопичений за стільки років. Окрім
того, Галина Іванівна разом з Сергієм
Юрійовичем (технічним керівником
клубу) завжди в курсі новинок, справи,
якою займається, знаходить потрібну
літературу, записує виступи зарубіжних
колег, підтримує тісні зв’язки із провідними артистами естрадно-циркового
мистецтва та викладачами циркових
училищ. По закінченню навчання в гуртку вихованці отримують посвідчення про
те, що вони займалися за програмою
естрадно-циркового мистецтва, жанру
ілюзія. А особливо старанним згідно з
рішенням атестаційної комісії присвоюється звання помічник-інструктор. Вже
не одне юне покоління виросло тут. І ті,
хто ходив на ляльковий гурток, і випускники клубу„Ілюзія”не забувають свого
керівника. Вони приїжджають, спілкуються, допомагають чим можуть.
Справжні митці завжди в душі залишаються дітьми, це й допомагає їм
сприймати світ по-своєму, беспосередньо, і бачити у ньому не лише негаразди, а й ту красу, яку звичайними
очима не побачиш. Думаю, що в душі
Галина Іванівна і досі залишилася непосидючою і допитливою дівчинкою, яка
завжди тягнулася до прекрасного, це й
допомагає їй знаходити спільну мову
зі своїми вихованцями, яким присвятила майже все своє життя. Але кожен
знає, як важливо, щоб поряд з тобою
були однодумці, і просто не байдужі
люди, які підтримають у важку хвилину.
В цьому заслуга її сина, який завжди в
усьому допомагає матері, адже їх поєднують не тільки родинні зв’язки, а
й творчі інтереси. Сподівання бабусі справдилися – вона стала творчою
особистістю. Не дивлячись на роки, й
досі залишається у вирі культурного
життя. І завжди енергійна, активна та
цілеспрямована.
Галина ГЕРАСИМЕНКО.

«ШТУРМ» - ПЕРШЕ КОЛО НА МАЖОРНІЙ НОТІ

У бойовому двобої за м’яч макарівський «Штурм» вибив з-під ніг перемогу в
мотижинського «Колоса» і з рахунком 2:1 забезпечив собі гідний перехід у друге коло
Ще на початку матч обі- вати свою команду і в пер- забили вирішальний другий Андрій Звєрєв, - є в команцяв бути захоплюючим, що шому ж таймі дочекалась гол поєдинку: нападник пе- ди якась, так скажемо, духоне розчарує вболівальників. довгоочікуваного голу. Так, рекинув м’яч через ворота- вна рівновага. Збираємось
разом, граємо, виграємо
Емоційна напруга була на- на певний час нервові клі- ря мотижинців.
- Ця гра ще раз засвід- і святкуємо перемоги теж
стільки високою, що здава- тини «колосівців» розслабилось суперники на полі «ро- лись. Натомість «штурмівці» чила, що в нашої коман- разом. Звичайно, перемоги
зірвуть» одне одного. Обидві в наступному таймі відкрили ди є характер, - говорить не приходять самі по собі.
команди добре налаштува- друге дихання» і показали Олександр Мусієнко. - Ми Це досить важка фізична та
можемо показати високий психологічна праця.
все, на що здатні.
лись на гру.
- Грати в «Штурмі» - зна- Матч напружений і пси- результат навіть у безвихід- Команда «Штурм» - це
чить постійно боротись, - дідуже хороший і сильний су- хологічно дуже важкий, - го- ному становищі.
А
Олек- литься враженнями легіонер
перник, – говорить настав- ворить Ро:::
СПОРТ
:::
сандр Шома Максим Цапук, - навіть тоді,
ник «Колоса» Ігор Сухенко. ман Ляшенко
- На сьогодні з усіх ігор пер- - адміністратор команди відзначив, що забиті голи коли на тебе всі кричать і
шого кола у них тільки одна «Штурм». - «Колос» завжди – результат всієї команди, нічого не виходить. Просто
нічия, а всі інші вони вигра- був нашим принциповим тому що гра забувається, а команда вміє йти до перемоги, не зупиняючись на доли. Проте зараз і ми більше суперником. І виграти в цієї результат залишається.
Працюючи над вдоскона- сягнутому.
рухаємось по полю та три- команди… Ну, скажемо так,
В футболі може бути
можна обіграти двічі «Абрис- ленням техніки, «штурмівці»
маємо м’яч.
Нападники «Колоса» в Альфу», але не отримаєш почали залучати в команду все: спочатку можна пропершому таймі просто не такого задоволення від того, легіонерів. Вже кілька років у гравати, не забивати, продавали розслабитись ні як обігравши «Колос», тим складі команди грають Олек- пускати м’ячі, проте потім
сандр Шома, Андрій Звєрєв, за 20 хвилин спокійно забизахисникам, ні голкіперу паче на їхньому полі.
Коли легіонер команди Максим Цапук, Андрій Лє- ти вирішальний м’яч й стати
«Штурму», проводили атаку за атакою, намагаючись «Штурм» Олександр Шома гоцький. Саме ці футболісти, лідером.
Ніякий захід, а тим більпробити оборону. І раз за в другому таймі забив зі за словами Олександра Мусіразом все ближче наближа- штрафного м’яч у ворота єнка, є тією новою силою, яка ше існування футбольної
команди, в наш час не може
«Колоса» і зрівняв рахунок, показує колорит команди.
лись до воріт «штурмівців».
- Після того, як в команду обійтися без фінансової під«Штурму»
- Спекотно було як на ву- вболівальники
лиці, так і на полі, - зазначає дещо заспокоїлись. А кома- влились легіонери, - гово- тримки. Команда висловлює
головний суддя матчу Дми- нда, немов ожила. Закрутив- рить функціонер «Штурму» велику подяку Сергію Костро Дудка. - Грати було тяж- ся м’яч. Почалася серйозна Геннадій Фурт, - хлопці гра- тянтиновичу Завалідрову та
ко, проте грали абсолютно гра. На поле вийшов навіть ють «на ширину». Почали ро- Олександру Михайловичу
граючий тренер «Штурму» зуміти один одного на полі, Латишеву, які опікувалися
рівні суперники.
Вболівальники, сидячи в Олександр Мусієнко. І вони стали краще передавати пас, фінансами в першому колі
змагань і Кялашу Ашоєвичу
тіні дерев, дійсно не заздри- показали абсолютно іншу пас у розріз, короткий пас.
Та й за словами легіоне- Мамояну, який вирішив прили гравцям, які мали під не- гру: виважену, чітку та впевймовірно спекотним сонцем нену. «Колосівці» не змогли рів грати в «Штурмі» - одне єднатися та надати спортсменам фінансову та моральпоказати красивий футбол. втримати оборону і віддали задоволення.
- Дійсно у «Штурму» - хо- ну підтримку надалі.
Група підтримки «Колоса» м’яч суперникам, які скоІрина ЛИСАК.
не зупинялась підбадьорю- ристались такою ситуацією і роший колектив, - говорить
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ВДЯЧНІСТЬ НАЩАДКІВ
Невпинно і невблаганно відходить за межу вічності моє покоління. Тож і хочеться більше повідати
підростаючому поколінню про рідне село Ніжиловичі. До війни в селі було 650 дворів, два колгоспи
«Нове життя» та «Більшовик». В 1941 році, коли розпочалась війна, наші відступаючі війська спалили в
селі 500 дворів, залишилось лише 150 дворів. На
війну пішло понад 350 чоловік та жінок, 200 з яких
не повернулися додому. Нині залишилось ветеранів
війни 6 чоловік. У період окупації села німцями за
зв’язки із партизанами було розстріляно 96 чоловік мирних жителів, з яких 13 маленьких дітей. 136
молодих хлопців та дівчат були вивезені на каторжні
роботи до Німеччини. Нині залишились в живих 10
чоловік.
Не обминув село і Голодомор 1932-1933 рр. Люди
вимирали цілими сім’ями. За підрахунками старожилів померло тоді близько 100 осіб, більшість з них
були діти.
Ми, ветерани, і горе знаємо, і муки, і кров, і сльози
бачили. Тож хочемо, щоб був мир в усьому світі і щоб
ніколи не було ні голоду, а ні війни.
Недавно, проїжджаючи рідним селом до кладовища, щоб поклонитись праху своїх рідних та побратимів і посестрам, з якими так тяжко працював, звернув
увагу на чисто прибране кладовище, акуратно загороджене. В центрі села також впорядкована братська могила. Для мене це дуже і дуже дорого, адже
там викарбовано прізвище мого рідного батька, який
65 років тому загинув на фронті. Нині радує око й березовий гайок з 250 беріз та червоної горобини, посаджений на урочищі «Кустарі» на честь розстріляних
в 1943 мирних жителів.
Хочу висловити вдячність нинішньому сільському
голові Наталії Василівні Козлюк, яка разом з громадою багато зусиль докладає для впорядкування цих
пам’ятних місць. Я, як корінний житель села, в якому прожив 62 роки, колишній голова сільської ради,
радий за достойну зміну молодих керівників села, які
вшановують пам’ять загиблих та мертвих.
Василь НЕСТЕРЕНКО,
пенсіонер.
смт Макарів.

ЗНИК КІНЬ ІЗ ВОЗОМ
Я із Києва вернувся у рідну Червону Гірку. Вирішив обзавестися господарством. Придбав у
односельчанина коня та воза для невеличкого,
але вкрай потрібного особистого господарства.
Одного дня запріг коня і поїхав у лісок Біла
береза, тобто на 18-19 квартал, по лісові ягоди.
Біля просіки до мене підскочив на велосипеді
чорнявий молодик 25-26 років. Він різко крутнув
колесом перед конем. Той здригнувся, рвонув з моїх
рук віжки й помчав вздовж просічної дороги з возом
у напрямку Плахтянки. Я побіг по слідах коня. Шукав
його до надвечір’я. Думав, що може він сам повернеться додому.
Другого дня звернувся за допомогою до сусіда
і розповів йому свою біду. Він погодився допомогти.
По дорозі ми зустріли збирачів ягід. Вони сказали, що
бачили чорно-каштанового коня. На третій день вернувся з лісу собака, а коня немає.
Звертаюсь до тих, хто може бачив його, сповістіть
про це.
С.СИМОРОЗ.
с. Червона Гірка.

ХТО Ж НАС ТРУЇТЬ?
САМІ СЕБЕ

Не співпадають європейські стандарти упакування найрізноманітніших продуктів і товарів з нашими
поняттями про використання пластиків. Досить зазирнути у будь-який закуток у населеному пункті, щоб
у тому переконатися на власні очі. Чого тільки там не
побачиш! Особливу тривогу викликають водойми. На
їх берегах перебуває влітку сила людей. “Сліди” їхнього перебування в кращому випадку залишаються
на берегах, в гіршому - у воді.
Численні підприємці “знайшли” іще простіший
спосіб, щоб позбутися непотрібної тари. Спалюють
її, перетворюючи повітря на отруйні речовини. Бо ж
відомо, що вони містять речовини, які дуже згубно діють на наше здоров’я. Його ж не купиш і не дістанеш
“по блату”. Крім нас, його нам ніхто не збереже. То,
може, опам’ятаємося?!
Для цього не треба надмірних зусиль: органічні відходи складаймо у компостні купи – матимемо
прекрасні добрива. В місцях відпочинку не залишаймо свої “сліди” перебування. Це ж не так важко після
себе прибрати порожні упаковки, пляшки і тому подібне.
Не варто перетворювати водойму в громадський
туалет. Завтра ж знову прийдемо сюди купатися, ходити і сидіти завжди приємніше на чистій траві, ніж
серед мотлоху.
Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ,
ветеран війни і праці.
смт Макарів.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
п’ятниця, 24 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.20,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00 Дiловий свiт.
12.10 ЧС з водних видiв спорту.
Синхронне плавання.
Дуети. Фiнал.
13.35 Український вимiр.
14.15 Служба розшуку дiтей.
14.25 “Надвечiр`я”.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 Т/с “У серцi океану”.
16.05 Пазли.
16.45,2.45 ЧС з водних видiв
спорту. Стрибки у воду.
Трамплiн, 3 м, синхроннi
стрибки, жiн.
18.05 Ситуацiя.
18.20 Анонс передач.
18.25 Український вимiр.
18.55 Футбол. “Чорноморець”
(Одеса) - “Арсенал” (Київ).
21.00 Новини.
21.15 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
22.10 Автоакадемiя.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.

0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 ЧС з водних видiв спорту.
Синхронне плавання.
Дуети. Фiнал.
4.00 Ситуацiя.
4.05 Служба розшуку дiтей.
4.10 Д/ф “Легенди не вмирають.
Цимбали”.
4.35 Д/ф “Сонячна наномашина”.
4.55 “Надвечiр`я”.
5.25 Життя триває...
5.50 Ситуацiя.

УТ-2

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

* * *

субота, 25 липня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Обитель
святої Матрони”.
6.30 Фiльм фестивалю Покров
“Вотчина”.
7.00 “Корпорацiя Сiмба”.
7.15 Крок до зiрок.
7.50 Свiт православ`я.
8.15 Свiт моєї любовi.
9.00 Анонс передач.
9.05 Прес-анонс.
9.10 Погода.
9.15 Доки батьки сплять.
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.25 Експерти дозвiлля.
10.50 Вихiднi по-українськи.
11.15 Темний силует.
11.30 Кордон держави.
12.00 ЧС з водних видiв спорту.
Синхронне плавання.
Команди. Фiнал.
14.00 ЧС з водних видiв спорту.
Стрибки у воду. Вишка, 10
м, синхроннi стрибки, чол.
15.50 Погода.
15.55 Служба розшуку дiтей.

16.00 Мiнi-мiс Україна - 2009.
17.00 Погода.
17.10 Наша пiсня.
17.45 Кiно.ua.
18.15 Погода.
18.25 Х/ф “Анна Каренiна”.
21.00 Новини.
21.15 Свiт спорту.
21.35 Погода.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Д/ф “День Хрещення Русi.
1020-рiччя”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.50 ЧС з водних видiв спорту.
Синхронне плавання.
Команди. Фiнал.
3.30 ЧС з водних видiв спорту.
Стрибки у воду. Вишка, 10
м, синхроннi стрибки, чол.
5.00 Телевистава “Як чоловiки
про жiнок говорили”.
5.50 Служба розшуку дiтей.

неділя, 26 липня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Собор
Андрiя Первозванного”.
6.15 Фiльм фестивалю Покров
“Святi каменi Каппадокiї”.
6.40 Д/ф “День Хрещення Русi.
1020-рiччя”.
7.30 На гостину до I. Поповича.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.15 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
11.50 Погода.
12.00 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.30 “Околиця”.
14.00 Аудiєнцiя.
14.30 Благовiсник.

15.05 Олiмпiйський лiтопис
незалежної України. Фiльм
4. “Сiдней-2000”.
16.00 Фестиваль дитячої
творчостi “Зорянi мости”.
16.35 Фестиваль дитячої
творчостi “Свiт талантiв”.
18.10 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Оболонь” (Київ) - “Зоря”
(Луганськ). У перервi Погода.
21.00 Новини.
21.15 Погода.
21.30 Наш футбол.
22.25 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
3.00 Олiмпiйський лiтопис незалежної України. Фiльм 4.
“Сiдней-2000”.
3.50 Служба розшуку дiтей.

понеділок, 27 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Експерти дозвiлля.
9.55 Вихiднi по-українськи.
10.15 Мiжнародний дитячий
фестиваль “У свiтi дитячої
музики”.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 Т/с “У серцi океану”.
16.05 Iндиго.
16.35 Вiкно до Америки.
17.00 Другий фестиваль молодих
дизайнерiв.
17.40 Служба розшуку дiтей.
17.50 Ситуацiя.
18.00 Д/ф “Життя Батькiвщинi честь нiкому”.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.

20.00 “Попередження”.
20.50,5.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.15 Дiловий свiт.
21.30 Свiт спорту.
21.55 Д/ф “Мамаєва свобода”.
22.25 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Д/ф “Божого свiту краса.
Володимирська гiрка”.
23.30 Д/ф “Паломник”. (Сербiя).
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
2.40 Т/с “Таємницi вулканiв”.
4.10 “Попередження”.
5.00 Кiно. ua.
5.30 Життя триває...

УТ-2

6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають на
допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Х/ф “Сiссi - доленоснi роки
iмператрицi”.

19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “В iм`я короля”.
22.40 “Наша Russia”.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”.
0.00 Х/ф “Сльози сонця”.
2.10 Х/ф “Пiсля дощу”.
3.35 Т/с “Секс i мiсто”.
4.05 Т/с “Циганське серце”.
4.45 Т/с “Два з половиною
чоловiки”.
5.10 Т/с “Атлантида”.

21.30 Т/с “Двi долi”.
23.30 “Смiх крiзь сльози. Леонiд
Єнгiбаров”.
0.40 “Каскадери”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
3.30 “Судовi справи”.
4.10 “Ключовий момент”.
4.50 М/с “Супермен”.
5.30 М/с “Олiмпiада Болека i
Льолека”.
5.50 Уроки тiточки Сови.

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 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”. Нектар
персиковий.
13.00 “Чекай на мене”.
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”.

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50 Факти.
6.05 Дiловi факти.
6.20,8.35 300 сек/год.
6.25 Т/с “Троє зверху”.
6.50 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
7.55,8.55,12.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
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 5”.
15.00 Т/с “Пiд зливою куль”.
16.25 Т/с “Каменська”.
17.35 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.15 Спорт.

ІНТЕР

ICTV

№ 30 24 липня 2009 р.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Спорт.
0.05 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.00 “Грошовий дощ”.
2.30 Х/ф “Брудний сором”.
3.50 Факти.
4.20 Т/с “Кей-Вiлль”.
5.20 Т/с “Офiс 2”.

СТБ

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”.
8.15 Х/ф “Вовочка”.
11.00 “Моя правда. Таїсiя
Повалiй”.
12.05 “Нез`ясовно, але факт”.
13.25 “Слiдство вели.
Кримiнальний розшук
проти “фантомасiв”.
14.25 Д/ф “Непереборна спокуса”.
15.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.30 “ВусоЛапоХвiст”.
16.30 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.
18.00 “Вiкна - Новини”.
18.30 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.
20.00 “Концерт М. Задорнова “Я
люблю тебе, життя”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Вовкодав”.
0.55 “Вiкна-Cпорт”.
1.05 Т/с “Вона написала
вбивство”.
2.00 Х/ф “Наречений з того
свiту”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Петя Чудовий”.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45 Т/с “Солдати”.
6.30 “Пiдйом”.
6.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
7.30 Репортер.
7.45,8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Кара небесна”.
11.05 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!
15.55 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.
19.20 Т/с “Кадетство”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Тiльки правда?
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.15 Спортрепортер.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
УТ-2

6.05 “Суперкнига 2”.
7.00 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп i Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.40 М/с “Чiп i Дейл
поспiшають на допомогу”.
11.05 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
13.10 “Шiсть кадрiв”.
14.15 Х/ф “В iм`я короля”.
16.50 “Нова хвиля - Юрмала”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.30 “Наша Russia”.
23.05 Х/ф “Нацiональна безпека”.
1.00 Х/ф “Iмпульс”.
2.25 Х/ф “Пiсля дощу”.
3.50 Х/ф “Пампушка”.
4.55 Х/ф “Лiкар Айболить”.

ІНТЕР

6.20 Х/ф “Ковбой”.
7.50 Х/ф “Приватний курорт”.
9.40 “В Городке”.
10.20 “Городок”.
11.00 “Картата потата”.
3.55 “Околиця”.
4.20 “Культурний фронт”.
4.50 Благовiсник.
5.20 Аудiєнцiя.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2

6.00 “Суперкнига 2”.
6.50 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
10.35 М/ф “Улюблений прибулець”.
11.00 “Караоке на майданi”.
12.00 “Смiшнiше за кроликiв”.
12.15 “Криве дзеркало”.
14.55 Х/ф “Сiссi - доленоснi
роки iмператрицi”.
17.10 Х/ф “Чудес не буває”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Х/ф “Парниковий ефект”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Х/ф “Бойовi янголи”.
1.35 Х/ф “Нацiональна безпека”.
2.55 Х/ф “Iмпульс”.
4.20 Х/ф “Слуга двох панiв”.

ІНТЕР

6.00 Х/ф “Ковбой”.
7.20 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
9.00 “Квадратний метр”.
12.00 М/ф.
12.40 Х/ф “Полювання на клонiв”.
14.40 “Фестиваль “Нова хвиля” Юрмала”.
17.00 “ТСН”.
17.10 “Караоке на майданi”.
18.05 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Повороти долi”.
21.15 Х/ф “Вовкодав”.
23.25 Х/ф “Бойовi янголи”.
1.40 Х/ф “Полювання на клонiв”.
3.10 Т/с “Циганське серце”.
4.00 Х/ф “Римський-Корсаков”.

ІНТЕР

6.10 “Каскадери”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
9.00 Молебень у пам`ятника
святому рiвноапостольному
князю Володимиру.
10.00 “Зцiлення вiрою. Рецепти
чудес”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00,17.00 Новини.
12.10 С. Альтiв, К. Новикова та iн.
в ювiлейному вечорi А. Iнiна.
14.00 Позаочi. I. Рєзнiк.
15.00 Х/ф “Життя у борг”.
17.10 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.

11.40 Х/ф “Тривожна вiдпустка
адвоката Ларiної”.
13.40 Т/с “Iдiот”.
17.00 “Позаочi”. I. Рєзник.
18.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Бригада”.
22.40 Х/ф “Жорстокiсть”.
0.40 “Подробицi” - “Час”.
1.00 “Позаочi”.
2.00 “Картата потата”.
2.30 Х/ф “Приватний курорт”.
3.50 Знак якостi.
4.30 М/с “Супермен”.
5.10 М/с “Олiмпiада Болека i
Льолека”.
5.40 Уроки тiточки Сови.

12.55 Спорт.
13.00 Про-Ziкаве.ua.
13.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
14.30 Х/ф “Категорiя 6: День
руйнувань”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Людина, що бiжить”.
21.05 Прожекторперiсхiлтон.
21.50 Наша Russia.
22.45 Велика рiзниця.
23.55 Голi i смiшнi.
0.35 Х/ф “Територiя невинностi”.
2.20 “Грошовий дощ”.
3.50 Х/ф “Аеропорт-79. Конкорд”.

5.40 Факти.
5.55,6.30 Погода.
6.00 Автопарк. Парк автомобiльного перiоду.
6.35 Добрi новини.
6.40 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
7.40 Т/с “На розi бiля Патрiарших”.
10.00 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.

4.30 “Телешанс”.
6.00 “Коли хiрурги залишають
iнструменти всерединi”.
6.50 М/ф.
7.20 “Еники-Беники”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф “Ну, постривай!”
12.45 Х/ф “Боббi”.
15.55 Концерт М. Задорнова “Я
люблю тебе, життя”.

10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Маленька Вiра”.
12.50 С. Альтов, К. Новикова
i iн. в ювiлейному вечорi
А. Iнiна.
14.10 Х/ф “Сашко, кохання
моє”.
18.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Життя у позику”.
22.50 Х/ф “Епоха невинностi”.
1.40 “Подробицi тижня”.
2.20 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
3.40 Х/ф “Епоха невинностi”.
5.50 М/с “Супермен”.

15.50 Анекдоти по-українськи.
16.20 Х/ф “Людина, що бiжить”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Гладiатор”.
22.10 Х/ф “Легiонер”.
0.15 Х/ф “Пила 3”.
2.35 “Грошовий дощ”.
4.10 Iнтерактив: Тижневик.
4.30 Х/ф “Доктор Детройт”.

ICTV

ICTV

6.15 Факти.
6.30 Погода.
6.35 Т/с “Альф”.
7.00 Погода.
7.05 Х/ф “Бетховен 3”.
9.10 Квартирне питання.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 Козирне життя.
11.40 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
12.45 Факти. Мир.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
13.55 Прожекторперiсхiлтон.
14.25 Велика рiзниця.

СТБ

СТБ

5.40 “Померти, але
роздiлитися”.
6.35 М/ф.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.30 Х/ф “Iван Бровкiн на
цiлинi”.
13.20 “У пошуках iстини.
Дев`ять життiв терориста
Блюмкiна”.
14.20 “Слiдство вели.
Кримiнальний розшук
проти “фантомасiв”.
15.20 Д/ф “Переступити межу”.
16.00 “Правила життя. Продам
серце. Недорого”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi”.
23.30 “Зцiлення вiрою. Рецепти
чудес”.
0.35 “Каскадери”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Т/с “Пiтбуль”.
2.50 Картата потата.
3.20 Знак якостi.
4.40 Ключовий момент.
6.00 Уроки тiтоньки Сови.

19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
21.00 Т/с “Смерш”.
22.10 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Т/с “Новий Амстердам”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.10 Спорт.
1.25 “Грошовий дощ”.
2.55 Х/ф “Трiска”.
4.35 Факти.
5.15 Т/с “Кей-Вiлль”.

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20,7.50 Дiловi факти.
6.35,8.35 300 сек/год.
6.40 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.15 Про-Ziкаве.ua.
10.45 Козирне життя.
11.30 Т/с “Павутина 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Гладiатор”.
16.35 Т/с “Врятуйте нашi
душi”.
17.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.

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”.
8.15 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
10.55 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 Х/ф “Пес Барбос i незвичайний крос”.
11.50 Х/ф “Самогонники”.
12.05 Х/ф “Операцiя “Тушонка”.
14.35 Х/ф “Про це краще не
знати”.
16.00 Х/ф “Цiлують завжди не
тих...”
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. Олена
Блаватська: у змовi з
духами”.

ICTV

СТБ

0.25 Х/ф “Кохання в повiтрi”.
2.20 Т/с “Загубленi”.
3.05 Т/с “Точка Джi”.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Українцi. Любов.
5.05 Студiя Зона ночi. Культура.
5.10 Українська художня школа.
5.30 Українське бароко.
5.55 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вертикаль”.
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”.
15.15 Х/ф “Вторгнення”.
17.10 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Вiдчинiть, полiцiя!”
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Тенерiфе”.
1.35 “Свiдок”.
2.00 “Речовий доказ”.
3.00 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

* * *

18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.
22.25 “Моя правда. Таїсiя
Повалiй”.
23.25 “Зоряне життя. Зорянi
всиновлення”.
0.30 “Нез`ясовно, але факт”.
1.30 Х/ф “Дайте книгу скарг”.
3.00 “Мобiльна скринька”.
3.15 Х/ф “Попереднє
розслiдування”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Х/ф “Данiєль i суперпси”.
7.30 Репортер.
7.45 Х/ф “Нескiнченна iсторiя”.
9.35 Будинок закритий на
ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.15 “Файна Юкрайна”.
14.40 Хто проти блондинок?
15.35 Х/ф “Кара небесна”.
17.45 Х/ф “Не вчора народилася”.
19.45 Х/ф “Няньки”.
21.50 Х/ф “Солдат Джейн”.
0.15 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Фiрма”.

3.10 Т/с “Точка Джi”.
4.05 Студiя Зона ночi. Культура.
4.10 Казимир Великий, або
Мальович селянський.
4.35 Школа спектралiзму.
5.05 Студiя Зона ночi. Культура.
5.10 Т. Шевченко. Спадщина.
5.35 Луческ великий на Стiрi.
5.45 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком
Реннером”.
7.00 Х/ф “Людина в зеленому
кiмоно”.
8.30 М/ф “Льолек i Болек на
олiмпiадi”.
9.25 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.00 Х/ф “Вiдчинiть, полiцiя!”
12.15 Х/ф “Вторгнення”.
14.10 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Слiпий 3”.
19.00 Х/ф “Крига”.
21.00 Х/ф “Енiгма”.
23.40 Х/ф “Секс продається”.
1.40 Х/ф “Тенерiфе”.
2.35 “Речовий доказ”.
4.00 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

20.00 Х/ф “Цiлують завжди не
тих...”
22.20 Х/ф “Про це краще не
знати”.
23.50 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
0.50 Х/ф “Принцеса цирку”.

3.10 Українцi. Вiра.
4.00 Студiя Зона ночi. Культура.
4.05 Мольфар з роду Нечаєв.
4.20 Студiя Зона ночi. Культура.
4.25 Третя влада.
5.10 Зона ночi.

5.45 Х/ф “Солдат Джейн”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
10.20 Клiпси.
10.45 Х/ф “Хлопчик в дiвчинцi”.
12.50 Шоуманiя.
13.25 Ексклюзив.
14.05 Аналiз кровi.
14.50 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.50 Iнтуїцiя.
17.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.15 Х/ф “Няньки”.
20.15 Х/ф “Детектив Шафт”.
22.20 “Файна Юкрайна”.
23.00 Камедi-клаб Росiя.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Прокляття золотої
квiтки”.
2.15 Т/с “Точка Джi”.
3.05 Студiя Зона ночi. Культура.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Слiпий 3”.
9.00 М/ф “Льолек i Болек на
олiмпiадi”.
10.00 М/ф “Незнайко на Мiсяцi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.35 “Речовий доказ”.
Сексуальнi рабинi.
15.10 “Легенди бандитської
Одеси”. Банда Свища.
15.45 Т/с “Бандитський Петербург 2”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Червона тiнь”.
21.00 Х/ф “Легка здобич”.
23.10 Х/ф “Лiфт”.
1.30 Х/ф “Легка здобич”.
3.10 “Речовий доказ”.
3.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

НОВИЙ КАНАЛ

20.10 “Росiйськi сенсацiї”. “Зiрки з
пластика”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї. Вiщi
сни”.
0.20 “Вiкна-Спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала вбивство”.
1.40 Х/ф “Старомодна комедiя”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.45,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.50 Т/с “Триматися до кiнця”.
9.00 Х/ф “Хлопчик в дiвчинцi”.
10.55,19.20 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.15,16.55 Teen Time.
14.20 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Татовi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
20.15 Т/с “Татовi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Загубленi 4”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.

НТН

0.15 Спортрепортер.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Х/ф “Що стосується Генрi”.
2.30 Т/с “Загубленi”.
3.15 Т/с “Точка Джi”.
4.10 Найхудiший.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Людина в зеленому
кiмоно”.
8.20 “Легальний дохiд”.
8.30 “Правда життя”. Культ тiла.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Бандитський Петербург 2”.
13.15 Х/ф “Крига”.
15.10 Х/ф “Останнє полювання”.
16.50 Х/ф “Строгови”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Фатальний полiт”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Лiфт”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 30 24 липня 2009 р.
вівторок, 28 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Автоакадемiя.
9.50 Служба розшуку дiтей.
10.00 Хрещення Київської Руси
- України. Божественна
лiтургiя та Хресна хода.
12.30 Дiловий свiт.
12.40 Український вимiр.
13.20 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
13.50 Здоров`я.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 Т/с “У серцi океану”.
16.00 Iндиго.
16.30 Студента потрiбно
любити.
17.30 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
18.45 Ситуацiя.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 Д/ф “Скеля патрiарха”.
20.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.15 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
22.00 Громадська варта.

22.20 Право на захист.
22.45 Служба розшуку дiтей.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Д/ф “Собор янголiв
земних”.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
2.50 Т/с “Таємницi вулканiв”.
4.25 Ситуацiя.
4.35 Служба розшуку дiтей.
4.40 Громадська варта.
5.00 Право на захист.
5.25 Життя триває...
5.50 Ситуацiя.

УТ-2

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 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 “Повороти долi”.
10.20 Т/с “Широка рiка”.
11.50 М/ф.
12.10.12.45 Т/с “Два з половиною чоловiки”.

середа, 29 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Дiловий свiт.
9.15 Фестиваль дитячої
творчостi “Свiт талантiв”.
10.05 Телефiльм “Соколи”.
11.00,5.25 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.15 Фольк-music.
14.15 Далi буде...
14.45 Служба розшуку дiтей.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 Т/с “У серцi океану”.
16.00 Iндиго.
16.30 Концерт “Ми - дiти твої,
Україно!”
17.35 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 Д/ф “Скеля патрiарха”.
20.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.15 Дiловий свiт.

21.35 Свiт спорту.
22.00 Вiдкрита зона.
22.35 Служба розшуку дiтей.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Д/ф “Священний острiв на
Днiпрi”.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
2.50 Т/с “Таємницi вулканiв”.
4.20,5.50 Ситуацiя.
4.30 Служба розшуку дiтей.
4.35 Д/ф “Генiй в обставинах”.

УТ-2

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 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 “Повороти долi”.
10.20 Т/с “Широка рiка”.
11.50 М/ф.
12.10,12.45 Т/с “Два з половиною чоловiки”.

четвер, 30 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Дiловий свiт.
9.20 Фестиваль дитячої
творчостi “Свiт талантiв”.
10.10 Фестиваль дитячої
творчостi “Перлина
Пiвдня”.
10.30 Служба розшуку дiтей.
11.00,5.25 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.10 Муз. ua.
13.40 Крок до зiрок.
14.10 М/ф “Кульбаба - товстi
щоки”.
14.20 Хай щастить.
14.45 Служба розшуку дiтей.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 Т/с “У серцi океану”.
16.00 Iндиго.
16.30 Д/ф “Плавцi лагуни”.
17.25 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30,21.15 Дiловий свiт.
19.40,21.35 Свiт спорту.

20.00 “Знайдемо вихiд”.
20.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.
22.00 Особливий погляд.
22.35 Служба розшуку дiтей.
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.
1.25 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
2.50 Т/с “Таємницi вулканiв”.
4.20,5.50 Ситуацiя.
4.30 Д/ф “Дiвчина i мавпа”.

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 “Повороти долi”.
10.20 Т/с “Широка рiка”.
11.50 М/ф.
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”.

п’ятниця, 31 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Дiловий свiт.
9.20 “Знайдемо вихiд”.
10.10 Фестиваль дитячої
творчостi “Перлина
Пiвдня”.
10.35 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Служба розшуку дiтей.
13.10 Особливий погляд.
13.35 Наша пiсня.
14.15 “Надвечiр`я”.
14.45 Служба розшуку дiтей.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 Т/с “У серцi океану”.
16.00 Пазли.
16.35 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
18.05 Ситуацiя.
18.20 Анонс передач.
18.25 Український вимiр.
18.55 Футбол. “Таврiя”
(Сiмферополь) - “Чорноморець” (Одеса).
21.00 Новини.
21.15 Дiловий свiт.

21.35 Свiт спорту.
22.00 Автоакадемiя.
22.35 Служба розшуку дiтей.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Вiд першої особи.
23.40 Д/ф “Святитель Лука,
архiєпископ Симферопольський i Кримський”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
3.15 Телевистава “Двi сiм`ї”.
5.00 “Надвечiр`я”.
5.25 Життя триває...
5.50 Ситуацiя.

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”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Повороти долi”.
10.20 Т/с “Широка рiка”.
11.50 М/ф.
12.10 Т/с “Два з половиною
чоловiки”.
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”.

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”.
17.00,19.30 “ТСН”.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Повороти долi”.
21.15 Х/ф “Бiй з тiнню 2:
Реванш”.
0.05 Т/с “Секс i мiсто”.
0.45 Х/ф “Поспiши або умри”.
2.10 Т/с “Секс i мiсто”.
2.40 Т/с “Циганське серце”.
3.30 “Документ”.
4.30,4.55 Т/с “Два з половиною
чоловiки”.
5.15 Т/с “Атлантида”.

16.00 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.30 Прямий ефiр з Патрiархом
Московським i всiєї Русi
Кирилом.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Острiв”.
23.00 “Тамара Макарова.
Перша ледi радянського
кiнематографу”.
0.00 “Каскадери”.
0.50 “Подробицi” - “Час”.
1.25 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Пiтбуль”.
2.20 “Знак якостi”.
3.40 “Ключовий момент”.
5.50 Уроки тiтоньки Сови.

6.10 “Каскадери”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10,8.50 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
9.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
10.00 Патрiарша Божественна
Лiтургiя на площi перед
Успенським собором
Києво-Печерської Лаври.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Равiолi з
м`ясом.
13.00 Т/с “Невiдкладна допомога”.
14.00 Т/с “Обручка”.
15.00 Т/с “Крiт 2”.

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 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
11.00 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с “Павутина 2”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Загубленi 3”.
14.00,19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
15.10 Т/с “Смерш”.

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”.
17.00,19.30 “ТСН”.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Повороти долi”.
21.15 Х/ф “Параграф 78”.
0.05 Т/с “Секс i мiсто”.
0.45 Х/ф “Iдентифiкацiя”.
2.15 Т/с “Секс i мiсто”.
2.45 Т/с “Циганське серце”.
3.35 “Документ”.
4.35,5.00 Т/с “Два з половиною
чоловiки”.
5.20 Т/с “Атлантида”.

14.00 Т/с “Обручка”.
15.00 Т/с “Крiт 2”.
16.00 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20,3.40 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi”.
23.30 “В бiй iдуть однi “старi”.
Народження легенди”.
0.30 “Каскадери”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Служба Розшуку дiтей.
2.10 Т/с “Пiтбуль”.
3.00 “Знак якостi”.
4.20 “Ключовий момент”.
5.50 “Уроки тiтоньки Сови”.

6.10 “Каскадери”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10,8.50 “Ранок з
Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
9.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
10.00 “Тамара Макарова.
Перша ледi радянського
кiнематографу”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони
однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Молоко
2,5% жирностi.
13.00 Т/с “Невiдкладна допомога”.

5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Т/с “Троє зверху”.
6.55,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
11.00 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с “Павутина 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
14.00,19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.

16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Повороти долi”.
21.15 Х/ф “Монтана”.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”.
0.00 Х/ф “Тримайся на плаву”.
1.45 Т/с “Секс i мiсто”.
2.15 Т/с “Циганське серце”.
3.00,3.25 Т/с “Два з половиною
чоловiки”.
3.45 Х/ф “Трактористи”.
5.10 Т/с “Атлантида”.

19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
23.40 “Оксана Баюл”.
0.50 “Каскадери”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Служба Розшуку дiтей.
2.20 Т/с “Пiтбуль”.
3.10 “Знак якостi”.
3.50 “Судовi справи”.
4.30 “Ключовий момент”.
6.00 Уроки тiтоньки Сови.

ІНТЕР

ІНТЕР

ICTV

ICTV

ICTV

16.35 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
17.40,22.10 Т/с “Агент
нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Смерш”.
23.20 Надзвичайнi новини.
0.05 Т/с “Новий Амстердам”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.15 Спорт.
1.30 “Грошовий дощ”.
3.00 Х/ф “Ретроград”.
4.30 Факти.
5.10 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 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.35 Х/ф “Акцiя”.
10.50 “Росiйськi сенсацiї”.
“Зiрки з пластика”.
11.50 “Фантастичнi iсторiї. Вiщi
сни”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 Д/ф “Переступити межу”.
14.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “Навколо свiту”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. Як
уберегтися вiд зарази”.
15.05 Т/с “Смерш”.
16.30 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
17.30,22.05 Т/с “Агент
нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,1.15 Спорт.
19.25,23.15 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Смерш”.
0.00 Т/с “Новий Амстердам”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 “Грошовий дощ”.
2.55 Х/ф “Обiцянка любовi”.
4.20 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 +”.
7.00,0.45 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.15 Х/ф “Убити вечiр”.
11.00 “Правила життя. Як
уберегтися вiд зарази”.
12.05 “Паралельний свiт”.
13.05 “Слiдство вели”.
“Кримiнальний розшук
проти “фантомасiв”.
14.10 Д/ф “44 обличчя Квiєка”.
14.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “Навколо свiту”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Батьки
i дiти”.
19.25,23.10 Надзвичайнi новини.
20.55 Т/с “Смерш”.
23.55 Т/с “Новий Амстердам”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.10 Спорт.
1.25 “Грошовий дощ”.
2.55 Х/ф “Пiд замком”.
4.25 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 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.15 Х/ф “Солодка жiнка”.
11.00 “Зоряне життя. Батьки
i дiти”.
12.05 “Фантастичнi iсторiї.
Прокляття: вiдлучення вiд
щастя”.
13.05 “Слiдство вели”. “Ванька
Хитрий”.
14.05 Д/ф “Вулиця страху”.
14.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “Навколо свiту”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Свiтлана
Крючкова”.
20.10 “Слiдство вели”. “Чорнi
горбанi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.

ІНТЕР

5.55 Факти.
6.10,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Т/с “Троє зверху”.
6.55,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.25 Т/с “Павутина 2”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Загубленi 3”.
14.00,19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
15.05 Т/с “Смерш”.
16.30 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
17.35,22.00 Т/с “Агент
нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.

16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Азiат”.
22.25 “Наша Russia”.
23.00 Х/ф “Приреченi”.
1.15 Х/ф “Тримайся на плаву”.
2.45 Т/с “Циганське серце”.
3.30 “Документ”.
4.30 Т/с “Два з половиною
чоловiки”.
4.55 Т/с “Два з половиною
чоловiки”.
5.15 Т/с “Атлантида”.

18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
23.40 “Куля для комдива. Таємниця загибелi Щорса”.
0.40 “Каскадери”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Пiтбуль”.
2.50 “Знак якостi”.
3.30 “Судовi справи”.
4.20 “Ключовий момент”.
5.40 М/с “Супермен”.
6.25 Уроки тiтоньки Сови.

19.15 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi.
23.40 Факти. Пiдсумок дня.
23.55 Спорт.
0.05 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.00 “Грошовий дощ”.
2.30 Х/ф “Її звали Спокуса”.
4.00 Факти.
4.30 Т/с “Кей-Вiлль”.

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.25 Т/с “Павутина 2”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Загубленi 3”.
14.05 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
15.05 Т/с “Смерш”.
16.15 Х/ф “Вихiд Дракона”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.

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”.
8.35 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.
10.40 “Моя правда. Свiтлана
Крючкова”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.40 “Слiдство вели”. “Чорнi
горбанi”.
13.40 Д/ф “Валентинова нiч”.
14.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
14.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.55 “ВусоЛапоХвiст”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 Х/ф “Не може бути!”
20.20 “Концерт М. Задорнова
“Третє вухо”.

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 “Зрозумiти. Пробачити”.
10.00 Патрiарша Божественна Лiтургiя в СвятоУспенський Святогорськiй
Лаврi.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Салака
холодного копчення.
13.00 Т/с “Невiдкладна допомога”.
14.00 Т/с “Обручка”.
15.00 Т/с “Крiт 2”.
16.00 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.20 “Судовi справи”.

ІНТЕР

6.10 “Каскадери”.
7.00,8.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
10.00,19.00 Т/с “Двi сторони
однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Грудинка.
13.00 Т/с “Невiдкладна допомога”.
14.00 Т/с “Обручка”.
15.00 Т/с “Крiт 2”.
16.00 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.

ICTV

СТБ
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20.15 “Росiйськi сенсацiї”.
“Альбiна i Влад. Любов i
смерть в прямому ефiрi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Нез`ясовно, але факт”.
0.35 “Вiкна-Спорт”.
1.00 Т/с “Вона написала
вбивство”.
1.55 Х/ф “Казки... Казки... Казки
старого Арбата”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Петя Чудовий”.
5.45 Т/с “Солдати 13”.
6.30,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
7.30 Репортер.
9.00 Х/ф “Паризькi канiкули”.
10.55 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.15,16.55 Teen Time.
14.20 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Татовi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Кадети”.
20.15 Т/с “Татовi дочки”.
20.15 “Слiдство вели”. “Ванька
Хитрий”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї.
Прокляття: вiдлучення вiд
щастя”.
0.20 “Вiкна-Спорт”.
1.40 Х/ф “З Днем народження,
королево!”

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Петя Чудовий”.
5.45 Т/с “Солдати 13”.
6.30,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
7.30 Репортер.
9.00 Х/ф “Паризькi канiкули”.
10.55,19.20 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.15,16.55 Teen Time.
14.20 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Татовi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
20.15 Т/с “Татовi дочки”.
21.15 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 “Паралельний свiт”.
0.35 “Вiкна-Спорт”.
1.00 Т/с “Вона написала
вбивство”.
1.55 Х/ф “Щиро Ваш...”

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Петя Чудовий”.
5.45 Т/с “Солдати 13”.
6.30,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.35 Т/с “Триматися до кiнця 2”.
7.30 Репортер.
9.00 Х/ф “Грошi на молоко”.
11.00 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.15,16.55 Teen Time.
14.20 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Татовi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Кадети”.
20.15 Т/с “Татовi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Загубленi 4”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.10 Спортрепортер.
0.20 Служба розшуку дiтей.
0.25 Х/ф “Прощальний
поцiлунок”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 Х/ф “Жiнок кривдити не
рекомендується”.
0.35 “Вiкна-Спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала
вбивство”.
1.40 Х/ф “Виконання бажань”.

НОВИЙ КАНАЛ

4.55 Т/с “Петя Чудовий”.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45 Т/с “Солдати 13”.
6.30,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.35 Т/с “Триматися до кiнця 2”.
7.30 Репортер.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Кiльце дракона”.
11.00 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.15,16.55 Teen Time.
14.20 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Татовi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Кадети”.
20.15 Т/с “Татовi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Тiльки правда?
23.15 Камедi-клаб Росiя.

21.15 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Загубленi 4”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.10 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Няня, що приходить”.
2.00 Т/с “Загубленi”.
2.50 Т/с “Точка Джi 2”.
3.40 Найхудiший.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Останнє полювання”.
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”.
13.35,16.50 Х/ф “Строгови”.
15.10 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
18.25 “Речовий доказ”. Останнiй
рейс.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Вогняний ринг 2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Вогняний ринг 2”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
22.20 Т/с “Загубленi 4”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.10 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Няня, що приходить”.
2.00 Т/с “Загубленi”.
2.50 Т/с “Точка Джi 2”.
3.40 Найхудiший.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.35 Х/ф “Строгови”.
15.10 Х/ф “Козацька бувальщина”.
16.50 Х/ф “Строгови”.
18.25 “Правда життя”. У чужому
тiлi.
19.25 Х/ф “ЦРУ: операцiя
“Алекса 2”.
21.30,0.00,2.15 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “ЦРУ: операцiя “Алекса 2”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
2.20 Т/с “Загубленi”.
3.05 Т/с “Точка Джi 2”.
4.00 Найхудiший.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Козацька бувальщина”.
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 “Строгови”.
15.15 Х/ф “На перевалi не
стрiляти”.
16.50 Х/ф “Строгови”.
18.25 “Легенди бандитської
Одеси”. Зайко-композитор.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Завтра не прийде
нiколи”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Завтра не прийде
нiколи”.
2.15 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
0.10 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Напад на 13 дiлянку”.
2.20 Т/с “Загубленi”.
3.05 Т/с “Точка Джi 2”.
4.00 Найхудiший.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “На перевалi не
стрiляти”.
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 “Строгови”.
15.10 Х/ф “Розмах крил”.
17.15 Х/ф “Стамбульський
транзит”.
19.00,21.30 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Вiдчинiть, полiцiя! 2”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00,2.15 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Пiдзарядка”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
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Д О У В А Г И С П О Ж И В АЧ І В !

ЯК ПОВІРИТИ ЛІЧИЛЬНИКИ ВОДИ
ТА ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ?
Забезпечення
споживачів
якісними
житлово-комунальними послугами, що відповідали б вимогам норм, стандартів, порядків і
правил, залишається на сьогодні одним із головних завдань нашої держави.
Одним із проблемних питань, які необхідно
вирішувати, є питання організації і проведення періодичної повірки «квартирних» лічильників холодної та гарячої води, теплолічильників
і встановлення міжповірочного інтервалу на
них. На сьогодні міжповірочний інтервал для
лічильників холодної та гарячої води становить 1 раз на три роки, а для теплолічильників
— 1 раз на два роки або 1 раз на чотири роки в
залежності від типу та дати виготовлення.
Відповідно до частини 3 ст. 28 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”
періодична повірка, обслуговування та ремонт (у
тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки
здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-, газоі водопостачання.
Постановою Кабінету Міністрів України
№560 від 12.07.2005 р. встановлюється, що до
тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій включаються
витрати на періодичну повірку, обслуговування і
ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку води
та теплової енергії, які визначаються відповідно
до укладених договорів між власником будинку
та організацією, яка здійснює зазначені роботи. Тому «витребування» з фізичної особи, яка
не є суб’єктом господарювання, позатарифної
сплати за періодичну повірку, обслуговування
та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) лічильників холодної та гарячої води є таким, що не відповідає чинному
законодавству.
Крім того, наказом №60 від 25.04.2005 р.
Держжитлокомунгоспу України затверджено Порядок визначення виконавця житловокомунальних послуг у житловому фонді, який
розроблено відповідно до Закону України “Про
житлово-комунальні послуги”. А саме в п. 1.4.
виконавець житлово-комунальних послуг визначається органами місцевого самоврядування, крім випадків, коли власник житлових
будинків бажає визначити виконавця житловокомунальних послуг самостійно.

Отже, вирішення питань щодо проведення метрологічної повірки лічильників
води та теплолічильників покладається на
надавача послуг водо- або теплопостачання, із яким укладено відповідні договори.
При цьому звертаємо увагу, що метрологічну повірку даних приладів мають право
проводити лише уповноважені метрологічні центри. У Київській області - це ДП “Укрметртестстандарт” або ДП “Київоблстандартметрологія“.
Виконання повірки теплолічильників відрізняється від повірки водолічильників лише
об’єктом повірки та додатковими видами робіт.
Вартість повірки приладів обліку на даний
час згідно з договором між ДП ‘”Київоблстандартметрологія’” та КП КОР “Білоцерківводоканал” за 1 одиницю без вартості ПДВ для
підприємств, що надають послуги з тепло-,
водопостачання, становить:
- лічильник води з DN15... 20 мм (побутові)
- 3 грн. 50 коп.;
- лічильник води з DN 20... 80 мм - 5 грн.
00 коп.
Вартість повірки приладів, що входять у
комплект вузла обліку тепла за тарифами ДП
“Київоблстандартметрологія”, за 1 одиницю
без вартості ПДВ для підприємств, що надають послуги з тепло-, водопостачання, становить:
- термоперетворювач - 57 грн. 26 коп.;
- теплообчислювач - 286 грн. 32 коп.
Вартість повірки теплолічильника, коструктивно виготовленого у вигляді одного
ЗВТ, складає 483 грн. 16 коп.
Перед проведенням повірки надавач послуг має ще додаткові витрати, які визначаються надавачем послуг і пов’язані із необхідністю
розпломбування, монтажу-демонтажу приладів, їх профілактичною підготовкою до повірки
(чистка, продувка).
Застерігаємо від помилок споживачів, які
звертаються до сумнівних неліцензованих організацій на проведення вищевказаних робіт,
або до випадкових фірм-одноденок, що пропонують виконання будь-яких послуг у тому
числі і із повірки приладів за необгрунтовано
завищену вартість.
ДП “Київоблстандартметрологія“.

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О
МИ КУПИЛИ КВАРТИРУ В НОВОБУДОВІ - КОМПЛЕКСІ З ТРЬОХ БУДИНКІВ (ЗА ЗВИЧАЙНОЮ СХЕМОЮ), В ДОГОВОРІ МИ ЗНАЧИМОСЯ ЯК ІНВЕСТОРИ. АЛЕ У ЗВ’ЯЗКУ З КРИЗОЮ В КРАЇНІ (ЗА ДОГОВОРОМ ЦЕ ОБГРУНТОВУЄТЬСЯ ЯК ФОРС-МАЖОР) БУДІВНИЦТВО БУДИНКІВ ЗУПИНИЛОСЯ.
ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ЗАПЕВНЯЄ, ЩО БУДИНКИ ДОБУДУЮТЬ, АЛЕ СТВЕРДЖУЄ, ЩО ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ ЗДАДУТЬ НА РІК РАНІШЕ! ФІРМА ПРОПОНУЄ ПОМІНЯТИ КВАРТИРУ В ТРЕТЬОМУ (НАШОМУ БУДИНКУ) НА ПЕРШИЙ
(ЯКИЙ ШВИДШЕ ДОБУДУЄТЬСЯ). ЯК УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ ПРИ ОБМІНІ ЖИЛПЛОЩЕЮ?
ЯК ПЕРЕВІРИТИ ЧИ НЕМАЄ ЩЕ ГОСПОДАРІВ
У ЦІЙ КВАРТИРІ?
Перевірити, чи немає власника в даному випадку практично неможливо, оскільки будинок
не зданий в експлуатацію і не є об’єктом нерухомості, відповідно перевірити таку інформацію
в БТІ немає можливості. Читайте договір, який з
вами укладуть, і в якому буде гарантовано, що ця
квартира ні за ким не закріплена, свідоцтво нікому не видавалося тощо. Зверніться до юристів
з договором, який вам запропонують, аби вони
зробили його експертизу.
Я ЖИВУ З ЧОЛОВІКОМ У КВАРТИРІ СВЕКРУХИ, ОСОБИСТИЙ РАХУНОК
ОФОРМЛЕНИЙ НА НЕЇ, ХОЧА ЧОЛОВІК БРАВ УЧАСТЬ У ПРИВАТИЗАЦІЇ
КВАРТИРИ. СВЕКРУХА НЕ ХОЧЕ ПРОПИСУВАТИ НАШУ ДИТИНУ. ЯКІ Є ВАРІАНТИ В ТАКОМУ РАЗІ?
Члени сім’ї наймача мають повне право проживати в квартирі. Також ваш
чоловік є співвласником цієї квартири і має повне право зареєструвати в ній
місце проживання своєї дитини. Звертайтеся з відповідною заявою в паспортний стіл вашого ЖЕКу.
(УКРІНФОРМ).

ЩОСЬ НОВЕНЬКЕ

ЗА ВІЛЬНОЮ
ТРАЄКТОРІЄЮ

Міністр освіти і науки України Іван Вакарчук
підписав наказ про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента.
Українська мова, історія України, історія української культури, іноземна мова та філософія —
обов’язкові, решта дисциплін з гуманітарного
циклу — на вибір («вільна траєкторія» студента).
Тепер можна вибирати світоглядні дисципліни
до душі з цілого переліку, який формуватиме вуз.
Єдина умова — у групі з вивчення дисципліни на
вибір має бути щонайменше 25 студентів.
Встановлено, що до 1 лютого 2010 року ліцензування та акредитація напрямів (спеціальностей) проводиться за наявності затвердженого керівником вузу робочого навчального плану,
розробленого відповідно до вимог наказу.

СУМА ХАБАРІВ ЗРОСЛА В ПІВТОРА РАЗА

Про результати роботи органів внутрішніх справ упродовж п’яти місяців поточного року щодо протидії
хабарництву йшлося на прес-конференції за участю Міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка

За прогнозами деяких фахівців, рекорд, що МВС досягло торік, а це викриті хабарі на загальну
суму сто мільйонів гривень, цього
року важко буде побити. На жаль,
реальність виявилася сумнішою,
ніж очікували.
Хабарництво наскрізь пронизало українське суспільство і покарання практично не несе.
– Це означає, що в країні, на
жаль, створена неефективна система покарання за один із найтяжчих злочинів – хабарництво, – наголосив Юрій Луценко.
Упродовж п’яти місяців поточного року в сфері службової
діяльності викрито 9 717 злочинів, з них економічної спрямованості 8490 (78,8 %) зі збитками
понад 3,1 мільярда гривень, у т.ч.
2,6 тисячі пов’язаних із зловживаннями владою або службовим
становищем та перевищенням
службових повноважень, а також
1 611 злочинів, пов’язаних з хабарництвом. Збитки по кожному
дев’ятому злочину, викритому у
сфері службової діяльності, перевищують 100 тисяч гривень. Цей
показник найвищий за останні
роки. До суду направлено кримінальні справи за 5354 посадовими злочинами (80,3%).
Органи внутрішніх справ та
прокуратура викрили 1611 злочинів, пов’язаних із хабарництвом,
1368 злочинів обліковано як економічні, у тому числі 1214 (88,7%)
– одержання хабара, 154 (11,3%)
– давання хабара.
На прес-конференції було зазначено, що загальна сума отриманих посадовцями хабарів перевищила 74 мільйони гривень
(проти 22,3 мільйона гривень ми-

нулого року), а середня в державі
сума зросла до 97,8 тисячі гривень (25,6 тисячі гривень торішнього). Аналіз викритих злочинів
свідчить, що найбільш ураженими
хабарництвом є сфера земельних
відносин, система надання послуг,
насамперед, заклади освіти та
охорони здоров’я, сфера приватизації, відчуження майна та надання
його в оренду, сфера фінансових
послуг, регуляторна та дозвільна
системи.
У цілому до суду за 5 місяців року направлено кримінальні
справи по 795 злочинах про хабарництво (або 97,3 % від розслідуваних).
Зокрема, по Київській області працівники антикорупційного
бюро ГУБОЗ МВС України спільно з
представниками Генеральної прокуратури України 12 березня цього року затримали «на гарячому»
отримання в приміщенні сільської
ради хабара з трьома мільйонами
950 тисячами гривень голову однієї з селищних рад Київської області. Вона вимагала хабар у сумі чотири мільйони 575 тисяч гривень
у приватного підприємця за вирішення питання щодо узгодження
та виділення йому земельної ділянки на території сільради площею дев’ять гектарів для ведення індивідуального садівництва.
Порушено кримінальну справу за
ознаками злочину, передбаченого
ч.3 ст.368 КК України. Хабарниці
пред’явлено обвинувачення. Кримінальну справу направлено до
суду.
По-шахрайськи
заволоділи
земельною ділянкою площею 355
га на території однієї з сільських
рад Броварського району Київ-

ської області. Її ринкова вартість
складає майже мільярд гривень.
Порушено кримінальну справу
й за ознаками підробки та використання підроблених документів під час скоєння шахрайства,
легалізації майна, отриманого
злочинним шляхом, створенням
при цьому фіктивних підприємств. У ході належної взаємодії
працівників УБОЗ ГУ МВС України в Київській області та ГСУ МВС
України встановлено, що торік за
попередньою змовою, працівники управління земельних ресурсів та ДЗК Броварського району,
працівник СБУ, із залученням адвоката - колишнього судді, інших
осіб, створили ряд фіктивних підприємств. Після цього вони підробили рішення одного з районних судів Київської області, на
підставі якого створили фіктивні
підприємства, шахрайським шляхом оформили право власності на
355 га земель, що фактично належать 1407 пайовикам колективносільськогосподарського підприємства.
За приховування фактів вчинення злочину та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом,
з метою створення добросовісного власника, ці особи упродовж
червня-вересня 2008 року тричі
організували перепродаж цих земельних ділянок, використовуючи
при цьому вісім новостворених
фіктивних підприємств. У короткий термін тричі виготовляли технічну документація та приблизно
200 актів права власності на земельні ділянки.
З метою організації протидії на
виявлення, розкриття та розслідування згаданих злочинів, ці особи

викрали всі первинні документи, що стосувалися шахрайського оформлення права власності
на земельні ділянки в управлінні
земельних ресурсів та кадастру
району, приховавши цей факт начебто проведенням виїмок працівниками міліції по неіснуючій кримінальній справі.
Однак за цією справою, завдяки злагодженій роботі УБОЗ
ГУ МВС України в Київській області та ГСУ МВС України затримано працівника СБУ, який вже
звільнений із займаної посади,
та начальника ДЗК району. Крім
того, притягнено до відповідальності 9 осіб, накладено арешт на
земельні ділянки та організовано
процедуру їх повернення законним власникам. Тривають заходи, спрямовані на встановлення
фактичних замовників зазначеної
земельної афери та інших осіб
причетних до вчинення зазначених злочинів.
Ця справа є яскравим прикладом того, як можуть і повинні
працювати правоохоронці. Вони
притягнули до відповідальності майже всіх осіб, причетних до
його вчинення, організовано процес повернення викрадених земельних ділянок законним власникам.
Під час прес-конференції Юрій
Луценко нагородив відомчими
відзнаками працівників ДСБЕЗу та
УБОЗу, які відзначилися за останній період під час найрезонансніших затримань хабарників. Мова
не йде про кількісні показники, а
про якісні.
Департамент зв’язку
з громадськістю ВМС України.

МЕДАЛІСТИ
ВСТУПАТИМУТЬ
ДО ВУЗІВ НА
ЗАГАЛЬНИХ
ПІДСТАВАХ

У цій вступній кампанії втратили пріоритетне
право сісти на студентську лаву випускники підготовчих відділень вузів.
Міністерство освіти і науки України скасувало
пільги при вступі до вищих
навчальних закладів і для
тих, хто закінчив школу
з золотою медаллю. Медалістові віддаватиметься перевага лише в тому
разі, якщо він набере однакову кількість балів з іншими абітурієнтами, якщо
він проживає в гірській
місцевості або є членом
багатодітної родини.

«ЛИПОВИМИ»
ДОВІДКАМИ
ЗАЙМУТЬСЯ
ПРАВООХОРОНЦІ

Міністерство освіти і
науки України спільно з
Міністерством
охорони
здоров’я здійснюватиме
посилений контроль за
достовірністю видачі медичних довідок абітурієнтам.
Торік окремі навчальні
заклади неналежно перевіряли медичні довідки та
наявність
сертифікатів.
Щодо таких вузів та осіб,
котрі відповідали за прийом документів, вжито
адміністративні санкції.
Керівники
закладів
зобов’язані поінформувати абітурієнтів, що в
разі виявлення «липових»
медичних довідок вони до
участі в конкурсі не допускатимуться, а студенти відраховуватимуться
на будь-якому етапі навчання.
Крім того, Міністерство освіти і науки контролюватиме прийом осіб,
звільнених від проходження зовнішнього незалежного оцінювання у
зв’язку з захворюваннями. Про виявлені факти
інформуватимуться правоохоронці.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

ЯК НЕ ЗАХВОРІТИ У СПЕКУ?
Багато хто вважає літо часом, коли зтишуються усі хронічні захворювання.
Але так лише ввижається! “Спіткнутися” можна буквально на рівному місці.
І підірвати здоров’я, спровокувавши загострення хвороб, що “завмерли”,
можуть найбуденніші речі.
Розповісти, як вберегтися від небезпек, які можуть зустрітися влітку, ми
попросили доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету
імені О.О.Богомольця Сергія Івановича Гаркавого.
- Перш за все, розкажіть, будь ласка, що небезпечно для серця?
- Не варто захоплюватися енергетичними напоями із високими концентраціями кофеїну - вони
підвищують серцебиття та
артеріальний тиск. Американські лікарі виявили, що
високі рівні кофеїну і таурину (основних складників
подібних напоїв) негативно позначаються на роботі
серця й заважають дії ліків.
А ось австралійські фахівці дійшли думки, що версії
одного з найпопулярніших
енергетиків, які не містять
цукру, істотно збільшують
загрозу утворення тромбів, виникнення інфаркту й
інсульту. Ось чому вгамовувати жагу треба простою
водою, морсами, компотами і зеленим чаєм.
- Часто-густо при
хорошому самопочутті
хронічні хворі самостійно відмовляються від
ліків, що їх призначено лікарем на тривалий
термін, або зменшують
їхні дози...
- Робити цього геть не
варто. Єдиний можливий
варіант - не використовувати таблетовані вітамінні
комплекси, оскільки літо
- час овочів і фруктів. При
хронічних захворюваннях
спекотний сезон - не привід зменшувати або збільшувати дози вживаних
препаратів. Особливо це
стосується
гіпертоніків.
Змінювати дозування пре-

паратів для них - небезпечна помилка, адже, окрім
гарної або поганої погоди,
є ще багато чинників, здатних призвести до загострення захворювання: від
вологості повітря до магнітних збурень та фаз Місяця.
Тож, якщо лікар призначив
лікування, слід точно його
виконувати, лікуватися не
лише для того, щоб зняти
неприємні симптоми - запаморочення,
головний
біль, серцебиття тощо, а
й забезпечити стабільний
стан окремих систем та
організму в цілому.
- Як не дивно, втім
саме у спеку ми часто
стикаємось із застудами, фарингітами, ринітами й тому подібними
захворюваннями, що зумовлюються переохолодженням. Чому так відбувається?
- Холодні напої, морозиво, а особливо кондиціонери і протяги - основні винуватці літніх застуд,
ангін та пневмоній. Гостра
ревматоїдна лихоманка,
яка розвивається після
перенесеної ангіни, небезпечна тим, що зумовлює інвалідність навіть у
молодих і працездатних.
Адже пневмонія послаблює увесь організм. Аби
запобігти цій небезпеці
у жодному разі не можна
сидіти під кондиціонером.
Слід пам’ятати, що прохолодна вода (близько 10-13
градусів) вгамовує спрагу
не гірше, ніж крижана. І ще

одне - воду з холодильника
слід пити дуже маленькими ковтками і не більше, як
півсклянки за раз.
- До речі, про втамування спраги. Дехто радить пити влітку якомога
більше води, соків, чаїв
тощо. Наскільки це правильний підхід?
- Це не дуже гарна порада. Пити воду у спеку
корисно, але треба знати
міру. Необхідно берегти
свій шлунок від великої
кількості рідини. Через те,
що влітку різко збільшується вживання рідини,
розбавляється шлунковий
сік, у ньому стає менше
соляної кислоти, яка має
протимікробну та знезаражувальну дію. У підсумку
зростає ймовірність харчових отруєнь. Тому слід
враховувати, що необхідний для підтримки нормального водного балансу
мінімум складає 1,5 літра
при середній температурі повітря + 21 градус, 1,9
літра - при температурі +
26 градусів і 3 літри - при
температурі + 32 градуси.
Сюди входять вода, соки,
супи, “прихована” рідина
фруктів і овочів.
Не примушуйте себе
пити через “не можу”,
оскільки зайва кількість
води підвищує навантаження на нирки і серце.
Особливо ретельно слід
підходити до вибору продуктів, дивитися на термін придатності й умови
зберігання,
обов’язково

мити руки навіть на пляжі
чи на природі, овочі, фрукти, ягоди. Пам’ятайте, що
найшвидше псуються молочні продукти, м’ясо та
ковбаса, а більшість мікроорганізмів, що викликають
псування харчових продуктів, розвиваються при температурі + 18-20 градусів.
- Мій двоюрідний
брат, який має надмірну
вагу, дуже важко переносить спеку, тож він по
кілька разів на день обливається холодною водою. Чи корисно це?
- Обливання холодною
водою або щоденний холодний душ у спеку викликає стрес в організмі, який
призводить до викиду багатьох біологічно активних
речовин, у тому числі глюкокортикоїдів, які перешкоджають потраплянню цукру
з крові в клітини. Через це
рівень цукру в крові підвищується. Тож я б порадив
освоювати будь-яке загартування поступово. До
всього, холодний душ, як і
власне купання у холодній
воді, сидіння на холодній
землі викликають переохолодження, яке провокує ослаблення місцевого
імунітету і проникнення
інфекції до організму. А це
загострення простатиту, пієлонефриту, може спровокувати й цистит. Тож варто
уникати тривалого купання,
потрібно переодягати мокрий купальник та не сидіти
на голій землі.
Хочу ще зауважити, що
всі мої поради стосуються
як дорослих, так і дітей,
тому батькам необхідно
розповісти про нескладні
правила запобігання загостренню різноманітних
хвороб своїм нащадкам.
Ярослав ШЛАПАК
(УКРІНФОРМ).

ЧАС ПІДЖИВИТИ ШКІРУ ОБЛИЧЧЯ І ШИЇ
НАТУРАЛЬНИМИ МАСКАМИ

Овочі - скарбниця вітамінів і корисних речовин, необхідних для
шкіри. Прикро, що ми забуваємо про це, віддаючи перевагу купленій у магазині дорогій косметиці, хоча зараз саме час підживити
її овочевими соками. Пропонуємо вашій увазі кілька простих, але
досить ефективних масок для обличчя і шиї.

*

М’якоть натертого кабачка нанести
на марлю і потримати
15-20 хвилин на обличчі. Маска стимулює обмінні процеси
у шкірі, зволожує,
очищує і тонізує її.
Дві столові ложки натертого кабачка змішати з однією
столовою ложкою подрібненого у млинку
геркулесу і нанести
на обличчя і шию. Через 20 хвилин зняти
тампоном, змоченим у
некип’яченому молоці.
Маска рекомендується для розгладжування зрілої шкіри.
Зварену “в мундирі” картоплю очистити, розім’яти в пюре і
змішати зі свіжою сметаною або
вершками. Суміш теплою нанести
на обличчя на 10-15 хвилин, потім
протерти шкіру ватним тампоном.
Ця маска особливо корисна для обпаленої сонцем шкіри.
Для зрілої шкіри обличчя підійде маска з відвареної у мундирі і
розім’ятої картоплі, до якої додано по одній чайній ложці сметани,
молока і оливкової олії. Суміш нанести на обличчя на 15-20 хвилин,
накрити серветкою. Після зняття
обполоснути обличчя теплою во-

*

*

*

дою і нанести на 3040 хвилин поживний
крем.
Моркву натерти
на дрібній тертушці,
змішати з чайною ложкою меду і нанести на
обличчя і шию, прикривши зверху марлевою серветкою. Через
15-20 хвилин змити
прохолодною
водою
і нанести поживний
крем. Маска підходить
для будь-якої шкіри,
особливо блідої, зрілої, із запаленням.
Живить, зволожує і
освіжає, робить шкіру гладкою і
ніжною.
Ватним тампоном, змоченим
в огірковому соку, рекомендується протирати два-три рази на день
обличчя при жирній, пористій шкірі, веснянках, пігментних плямах.
Протирання соком допомагає і в
тому разі, якщо шкіра потіє і починає блищати.
До огірка, натертого на дрібній тертушці, додати кілька крапель
лимонного соку, кашку через 20-25
хвилин зняти сухим тампоном, не
вмиваючи обличчя. Підходить для
всіх типів шкіри, добре живить її.
Помідор розім’яти, віджати
сік. Ватним тампоном, змоченим

*

*

*

*

соком, рекомендується протирати жирну шкіру
обличчя. Протирання
обличчя
томатним соком
у суміші з молоком дає відбілюючий ефект.
При сухій,
в’ялій шкірі і зморшках застосовується маска з однієї чайної ложки томатного соку і жовтка, вона
пом’якшує шкіру, сприяє її живленню.
Кашку з натертого на дрібній тертушці гарбуза або віджатий з нього сік використовують
як тонізуючий засіб для догляду
за будь-якою шкірою. Тривалість
маски - 15-20 хвилин. Частота
процедур - два-три рази на тиждень. Курс - 15-20 масок. Маска
живить, вітамінізує, зволожує
шкіру обличчя.

*

*

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
ЗАСТОСУВАННЯ МАСОК

Обличчя ретельно миють, суху
шкіру змащують тонким шаром поживного крему. Корисно зробити
гарячий компрес або парову ванну.
При різко виражених дрібних кровоносних судинах компрес можна
не робити.
Після нанесення маски необхідно розслабитися. Розмовляти і
рухатися не рекомендується.
Знімають маску обережно, суху
шкіру ще вологою змащують поживним кремом.
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НОВИНИ МЕДИЦИНИ

У ЛІКУВАННІ ІНФАРКТУ
ЗАСТОСУВАЛИ СЕРДЕЧНІ КЛІТИНИ

Лікарі виростили їх з кісткового мозку хворого і пересадили йому. Таким чином медики з Бельгії і їх колеги
із США намагаються заповнити втрату клітин після інфаркту. У важких випадках гине до половини сердечного
м’яза, і людина вже не здатна повернутися до повноцінного життя, повідомляє РІА Новості.
Якщо клітини, вирощені з кісткового мозку, приживуться, то в деяких випадках можна буде обійтися без
пересадки серця.
За словами кардіолога Матіаса Вролікса, поки про це
говорити рано. Перш ніж лікарі переконаються в тому, що
клітини прижилися, мине не менше року.

ГРИП A/H1N1
ПОБОЮЄТЬСЯ ФЕНХЕЛЮ

Насіння фенхелю, або солодкого кропу (Foeniculum
vulgare) є ефективним засобом для запобігання зараженню вірусом “нового грипу”. Такий висновок міститься
у дослідженні китайських учених, опублікованому в китайському Медичному науковому журналі і арабському
виданні “Аль-Халіж”.
Вживання вранці натщесерце теплого відвару насіння може запобігти зараженню вірусом грипу A/H1N1,
заявляють учені. Результати дослідження викликали небувалий попит на фенхель. Відвар насіння фенхелю вже
розповсюджується серед паломників, що прибувають у
Саудівську Аравію.
Фенхель - знаний народний засіб від багатьох захворювань, у тому числі і від сезонного грипу, що має також
незаперечні дезинфікуючі властивості. Високі лікарські
властивості фенхелю, що є родичем городнього кропу,
були відомі ще стародавнім римлянам, грекам, індійцям
і китайцям. Цілющу силу має вся надземна частина цієї
рослини: у траві фенхелю містяться аскорбінова кислота, рутини, каротин, вітаміни В, Е, К, а в насінні - від 2 до
5 відсотків ефірної олії, від 9 до 12 відсотків жирної олії,
білки, цукор та інші речовини.
З прадавніх часів фенхель цінується у кулінарії багатьох народів світу як вишукана пряність і вирощується у
країнах Європи, Африки, Азії та Америки.
(УКРІНФОРМ).

НЕ ЗАЙВЕ НАГАДАТИ

КАВА РОБИТЬ
ДИХАННЯ СВІЖИМ

Речовини, що містяться у каві, перешкоджають розмноженню у ротовій порожнині бактерій, що викликають
неприємний запах, стверджують вчені з Ізраїлю.
Фахівці з Тель-Авівського університету провели дослідження, яке довело, що активні інгредієнти кави можуть
допомогти у лікуванні неприємного
запаху з рота. За словами вчених, він
виникає з багатьох причин, включаючи бактерії, що селяться на гландах, і
стоматологічні проблеми.
Експерти відзначили, що як тільки
з екстракту кави буде виділена відповідаюча за цю функцію речовина, вона
може бути додана у жувальну гумку,
льодяники або гігієнічні розчини.
Нагадаємо, раніше американські
вчені встановили, що причиною неприємного запаху з рота є бактерії
Solobacterium moorei, які знаходяться на поверхні язика. Для боротьби з
ними медики порекомендували двічі на день чистити поверхню язика
спеціальними щітками і використовувати антибактерійну
зубну пасту.

КОРИСНІ ПОРАДИ

ЩО ПРОДОВЖУЄ ЖИТТЯ ІСПАНЦЯМ,
ІТАЛІЙЦЯМ І ГРЕКАМ?

Деякі компоненти, що входять у середземноморську
дієту, важливіші за інші і здатні подовжувати життя людини, вважають американські вчені з Гарвардської школи.
У ході дослідження з’ясувалося, що якщо людина
вживає багато овочів, фруктів, горіхів, бобових, оливкової олії, не зловживає алкоголем і не їсть багато м’яса,
то така дієта збільшить тривалість її життя. Поєднання ж
кількох ключових продуктів дає особливо хороший результат. Разом з тим, згідно з результатами дослідження,
велика кількість риби і морепродуктів і зменшення кількості молочних продуктів у харчуванні ніяк не впливають
на тривалість життя.
Особливістю середземноморської дієти, якої дотримуються в Іспанії, Італії і Греції, є використання оливкової
олії, овочів, фруктів, злаків і помірне вживання червоного
вина. Самі жителі країн Середземноморського басейну
упевнені в правильності своїх харчових переваг настільки, що навіть пропонують оголосити свою дієту “культурним надбанням людства”.
Нагадаємо також, що раніше та сама група вчених
з’ясувала, що щоденне вживання в їжу оливкової олії
знижує ризик розвитку раку на 9 відсотків, а у поєднанні з
іншими компонентами середземноморської дієти - на 12.
У дослідженні брали участь 26 тисяч жителів Греції.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

ПОПОВНИЛИСЬ
БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ

Тривають шкільні канікули. У ці дні у
дітвори є чимало вільного часу і більші
можливості провести його з користю для
себе. В цьому неабияк допомагає цікава
книга. Нещодавно до районної бібліотеки
для дітей надійшли десятки нових примірників. Знову книжковий фонд поповнився
галузевою і художньою літературною для
учнів молодших класів, середнього шкільного віку та підлітків.
Унікальні видання з історії України вміщують документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події з найдавніших
часів до сьогодення. Це «Історія України: Джерельний літопис», «Ілюстрована
історія України» М.Грушевського, «Світло духовності і культури» С.Кагамлик.
Автор книги «Трипільська цивілізація»
М.Відейко розповідає про пошуки та відкриття, результати наукових досліджень
давньої цивілізації мідного віку, яку ми
називаємо трипільською. Вперше надійшов збірник «Крути. Січень 1918 року».
До книги увійшли невідомі і маловідомі
документи, матеріали, свідчення, спогади учасників бою під Крутами. Завершує
видання кіносценарій «Крути. Історична
серія».
«Невідома Україна» – це книга
Т.Чухліб «Шлях до Полтави». Автор на
основі вітчизняних і зарубіжних історіографічних здобутків, новознайдених документів і матеріалів висвітлює складні
відносини між українським гетьманом і
московським царством в останні десятиліття ХVІІ на початку ХVІІІ ст., тобто в
добу правління І.Мазепи.
А назва книги М.Єльникова «Золотоординські часи на українських землях»
сама за себе говорить. Це розповідь про
часи монгольського нашестя та державу
Золота орда, вплив яких на долю населення Київської Русі, на жаль, й на сьогодні не має усталеної оцінки. Незважаючи
на багаторічні дослідження, питання про
золотоординську епоху лишається «білою
плямою».
На замовлення Українського інституту
національної пам’яті випущено багатотомну «Національну книгу пам’яті жертв
Голодомору 1932-1933 років в Україні».
17 обласних томів та том міста Київ включає видання – реквієм. На основі архівних
джерел та свідчень очевидців розкриваються причини, масштаби та наслідки голодомору. Публікуються реєстр архівних

документів, перелік населених пунктів,
мешканці яких постраждали під час голодомору. Подані оригінальні фотодокументи.
В рік 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя за програмою «Українська
книга» вийшло видання «Повісті Гоголя».
Твори подані прижиттєвими виданнями,
де збережено чарівність народної мови,
оздоблені влучними ілюстраціями. Примітки містять унікальні відомості з творчої
історії кожної повісті.
Поетична збірка «Золоті рядки української поезії: Розстріляне Відродження» –
це творча спадщина тих, хто повертається
до нас. І відкриваючи її для себе, ми дивуємось глибині таланту й майстерності, що
була притаманна представникам «Розстріляного Відродження».
Серія «Українська література» заснована у 2006 році поповнилась книгами
Ю.Щербака «Хроніка міста Ярославля»,
Ю.Мушкетика «Смерть Сократа», а з «Бібліотеки світової літератури» отримали
«Канцоньєре» Франческо Петрарки.
Фонд дитячих енциклопедій – це нове
видання «Таємниці рослинного світу» та
«Природа. Екологія». Мета цих видань
полягає в тому, щоб викликати інтерес у
дітей до флори, дізнатися про незвичайне в природі. Вперше книжкову полицю
довідкових видань поповнив «Російськоукраїнський та українсько-російський
словник в одному томі». У словнику вказано основні значення російських та українських слів за сучасним діючим правописом.
А найменші читачі зраділи надходженню казок. «Казки» Івана Франка започаткували книжкову серію «Українській
дитині». Надійшли книги Н.Сняданко та
Б.Жолдак із серії «Сучасна дитяча казка».
«Казки Гуцульщини» продовжують серію народних казок регіональних збірок.
Мова казок наближена до літературної, а
деякі найхарактерніші діалектизми збережені та розтлумачені у примірниках під
текстом. А видавництво «Лелека» не забуває про малечу. Це для них видаються
тоненькі, але з гарними ілюстраціями,
красивим шрифтом, віршики, казочки,
цікаві пригоди.
Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча районною
бібліотекою для дітей.

ПОГОДА У ДОМІ

ПОЗБАВЛЯЄМОСЯ
ВІД ФОБІЙ

Чому туристи відмовляються від поїздки в
далекі країни?
Та тому, що чим їх тільки
не лякають - невиліковними хворобами, можливістю
отруїтися місцевою кухнею, отруйними комахами
і черв’ячками, що залазять
під шкіру... Цього року особливо “популярні” - свинячий грип і катастрофи
літаків.
Тому учені і вирішили
з’ясувати, чого ще бояться
мандрівники. І ось що вийшло.
На першому місці - страх
перельоту. Повідомлення про аварії літаків, на жаль, почастішали і лише посилюють враження. І це незважаючи
на те, що в ДТП щороку гине людей в тисячі разів більше,
ніж при перельотах.
Друге місце займає страх віддаленості. Це коли мандрівник продовжує думати про дім, роботу, залишених
у рідному місті дітей або батьків. Постійна тривога, без
сумніву, не сприяє створенню атмосфери комфортного
відпочинку.
На третьому місці - страх підхопити болячку, особливо в екзотичних країнах.
На четвертому - дискомфорт від аеропортів - перевірка документів, догляд речей, заповнення митних декларацій, затримки рейсів і інші поширені незручності.
П’ятий рядок у рейтингу займає страх втратити багаж.
Незважаючи на вкрай низьку вірогідність такої втрати, туристи дуже хвилюються про свої валізи.
На жаль, ці фобії зупиняють багатьох перед поїздками
в далекі країни. І абсолютно даремно. Як правило, люди,
що побували в подорожах, привозять лише позитивні
емоції і бажання знову відправитися за “три моря”.
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Діти - наші квіти. Що для них
не зробиш, щоб
вони
виросли
здоровими і не
знали найменших
бід. Потурбуватися про це покликані, перш за все,
батьки. Приклад
їм показав Володимир Васильович
Федченко,
який мешкає по
вулиці Пушкіна,
42, у Макарові.
Він обладнав
дитячий майданчик з гойдалкою, пісочницею, турніком, маленькою альтанкою біля своєї садиби. Тут залюбки граються не лише його чотирирічна донька, а й дітлахи з усієї
округи. Дитячий майданчик став місцем відпочинку дітей і батьків та прикрасою
вулиці. Побільше б було таких ентузіастів у райцентрі та усіх селах району.

У В АГА : ФО ТО КОНКУРС!

Макарівський районний
центр
соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді оголошує фотоконкурс «Світ дитячої мрії»,
метою якого є ствердження родинного виховання
дитини як національної
цінності.
ФОТОКОНКУРС МАЄ
СТАТУС ОБЛАСНОГО,
ДО ЗАВДАНЬ ЯКОГО
ВХОДЯТЬ:
1. Зміцнення засад відповідального батьківства,
сприяння
усвідомленню
батьками свого обов’язку
забезпечувати виховання
дітей у сім’ї.
2. Формування громадської думки про необхідність
забезпечення повноцінного
розвитку дітей у сімейних
формах виховання.
3. Відбір творчих робіт
та ідей для створення нових ефективних зразків соціальної реклами в Україні.
Умови конкурсу передбачають відбір робіт за
двома категоріями: професійні та аматорські фото.

НОМІНАЦІЇ Й ТЕМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ
ФОТОКОНКУРСУ
«СВІТ ДИТЯЧОЇ МРІЇ»
Надіслані на фотоконкурс роботи мають відображати в динаміці реальні життєві ситуації, в яких

центральною фігурою є
дитина (діти) в життєдіяльності та взаєминах у сімейному оточенні. Зображене
має стверджувати цінність
дитини в родинному колі,
пропагувати сімейні форми виховання, відтворювати світ дитячих мрій, а
саме:
1. «Моя сім’я – найкраща в світі» - сім’я як
середовище для виховання громадянина в любові,
злагоді, навчанні, спільній
грі, праці та відпочинку;
2. «Тепер я маю родину» - сімейні форми виховання (опікунські та прийомні сім’ї, дитячі будинки
сімейного типу) як осередки виховання дитини в
сімейному оточенні в любові, злагоді, спільній грі,
праці та відпочинку;
3. «Рідне село». Традиції виховання дітей у
сільській родині в гармонії
з довкіллям, відображенням першоджерел роду,
зв’язку поколінь, народних
традицій.

виготовлення та оформлення робіт. Учасник фотоконкурсу може подати
не більше п’яти авторських
робіт розміром 30х40 см.
На зворотному боці зазначаються: район, місто
з якого надіслана фотографія; номінація роботи;
прізвище, ім’я, по батькові
автора. Диск з електронною версією каталогу та
електронними
версіями
фотографій, підготовленими до роздрукування у
форматі 30х40 см. Назвами файлів з фотографіями.

УЧАСНИКИ
ФОТОКОНКУРСУ
Участь у фотоконкурсі може взяти кожен, хто
захоплюється фотографією та бажає підготувати
фотороботу відповідно до
тематичної спрямованості
фотоконкурсу, вимог до

За умови отримання
статусу переможця, призера, або володаря інших призів фотоконкурсу, автори мають право
використовувати призи
та дипломи для реклами
і популяризації власної
творчості.

ВИМОГИ ДО
ВИГОТОВЛЕННЯ ТА
ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ
Фотороботи подаються до центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді до 15 серпня 2009
року за адресою: смт. Макарів, вул. Садова, 1, кім.1.
Тел. 6-01-51.
Бажано додати фотографію учасника в електронному вигляді.

Родина Лясківських з Макарова ось уже два роки вирощує у своєму підсобному господарстві цесарок - птахів красивих і які дають прибуток (яйця, м’ясо).
Свійські цесарки, голови яких, як і їх диких родичів, прикрашені пучками пір’я,
майже нічим не відрізняються від диких. Цікаво спостерігати за їх поведінкою, особливо як турбуються вони про продовження свого роду. Розмноження
цих птахів припадає на сезон дощів. Гніздо вони влаштовують у формі ямки у
грунті під кущем або у високій траві. Закладають 5-8, а зачасту й більше яєць
жовтувато-білого кольору. Через 25 днів з’являються пташенята.
Ось й цесарка цих господарів влаштувала своє гніздо посеред картопляної
плантації на сусідському городі. Господарі давно бідкалися – де це поділася цесарка, допоки не помітили її сусіди. Вирішили не турбувати і з нетерпінням всі
чекають поповнення. Цесарка ні на хвилину не покидає свого гнізда.

АКТУАЛЬНО

11 ЛИПНЯ НАБРАВ ЧИННОСТІ НОВИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ
Він зобов’язує заклади
громадського харчування
щонайменше 50 відсотків
місць своєї площі повністю
ізолювати від тютюнового
диму.
У разі, якщо ресторан має
лише одне приміщення, то
необхідно заборонити куріння у цьому приміщенні
взагалі, оскільки дим все
одно поширюватиметься
по всьому периметру закладу, відзначає Коаліція
громадських
організацій
“За вільну від тютюнового
диму Україну”.

Завідувач відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ
України Костянтин Красовський повідомив, що
раніше за куріння у громадських місцях мали відповідати відвідувачі, і насправді ці правила майже
не працювали, проте тепер
відповідальність покладається також і на юридичну
особу - сам заклад.
Тепер відвідувач, права
якого не дихати димом у закладі були порушені, може

звернутися у представництво комітету з питань технічного регулювання і споживчої політики, який може
накласти на власника або
орендаря закладу харчування штраф у розмірі від
1000 до 10000 гривень.
Окрім цього, закон підвищує розмір штрафів для
фізичних осіб за куріння
у заборонених місцях: до
51 - 170 гривень за перше
порушення і 170 - 340 гривень - за повторне. Закон
набрав чинності 11 липня
2009 року.

СМАЧНОГО

ЯК СМАЖИТИ
ШАШЛИК

Для того, щоб шашлики
у вас вийшли не лише смачні, а й корисні, дослухайтеся до кухарських порад
від... американських лікарів.
Вони рекомендують смажити барбекю за низької температури та повільно. Можливо, компанії доведеться
довше чекати на шашлик,
проте здоров’я того варте. Адже при приготуванні
м’ясних страв на великому
вогні білок починає формувати шкідливі оксиданти,
котрі руйнують клітини та
спричинюють запалювальні
процеси в організмі.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
З роси та води всього найкращого зичимо, з повагою віншуючи з нагоди ювілейного 80-річчя від
Дня народження нашим славними іменинникам:
ЛЕВЧЕНКО Галині Йосипівні з Макарова,
СВЯТНЕНКО Людмилі Тофілівні і
ЗАЄЦЬ Катерині Петрівні з Борівки та
ЛИСЕНКО Надії Сидорівні
з Великого Карашина.
Хай же множиться Ваша нива життєвим врожаєм. Всього доброго й світлого
щиро бажаєм, від сонця - тепла, від дітей
- добра, здоров’я - з дзвінкої криниці, хліба - з української пшениці.
Роки ніколи хай не старять і не приносять в дім
біди.
Президія районної організації
ветеранів України.

*****

Дорогу дружину, рідну, любиму, турботливу матусю та бабусю
МУХУ Лідію Миколаївну
від щирого серця та від усієї душі поздоровляємо із
ювілейною датою від Дня народження.
Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ти завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі.
Хай малиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо.
І щоб сонце ще довго світило Тобі,
І життя було в Тебе щасливим!
З любов’ю чоловік, діти та внуки.

*****
О цій прекрасній порі, 30 липня, відзначатиме

свою ювілейну дату - 70-річчя від Дня народження
наша дорога, рідна іменинниця
ДЗЮБА Софія Луківна з Небилиці.
Тож з такої нагоди надсилаємо їй сердечні віншування, найтепліші та найщиріші побажання:
Пролетіли роки, посивіли скроні,
Але в серце добре старість не ввійшла,
Вистача для всіх нас ласки і тепла.
Рідна, люба наша, проживи сто літ,
Хай Тобі всміхається веселковий світ,
Хай Тебе минають лихо і біда,
А душа хай буде вічно молода!

Дочки, син, зяті, невістка,
внуки та правнуки.

*****

Виконком Пашківської сільської
ради адресує найтепліші та найщиріші
привітання з нагоди ювілейної дати від
Дня народення голові ветеранської організації села Пашківка
ШЕВЧЕНКО Ользі Митрофанівні.
Бажаємо любові, тепла, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад: в роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!

*****

Наші сонячні та найщиріші привітання з нагоди
18-річчя від Дня народження адресуємо
ВОЛОДЬКУ Дмитру Васильовичу з Липівки
та з нагоди Дня народження - його
матусі
ВОЛОДЬКО Олені Іванівні.
Бажаємо ласки і доброго слова,
Усюди удачі й міцного здоров’я,
Хорошої пісні, прекрасного свята,
Безмежної радості в серці і в хаті!
Зичимо щастя, наснаги і сили,
Щоб біди ніколи Вас не смутили!
Бабуся і мама.

ПП “БУДМАРІЯ“ НАДАЄ ТАКІ ПОСЛУГИ:

НОВЕ БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ, УСІ ВИДИ
ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ.

ТЕЛ.: 8-067-530-28-68, 8-050-411-49-28.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

КУХАРІ, ПРАЦІВНИКИ
НА КУХНЮ, БАРМЕНИ,
ОФІЦІАНТИ, ПРОДАВЦІ.
ЗАРПЛАТА - ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.

ТЕЛ.: 8-095-540-09-67; 8-067-472-05-61.

ВИБАЧЕННЯ

Я, Білявський Володимир Миколайович, 1991 р. народження з Макарова,
прошу вибачення у Соломенко Н.Л. та
Титаренка В.В. за завдані злочином матеріальні та моральні збитки.
ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.
НА ЦЬОМУ МІСЦІ МОЖЕ БУТИ ВАШЕ
СВЯТКОВЕ ПРИВІТАННЯ ЧИ РЕКЛАМА.
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ: 5-14-98.

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.

ТЕЛ.: 8-067-595-99-67.
СВІТЛАНА.

ПП “Філоненко“ м. Житомир

Земля, пісок, щебінь, відсів,
гній, чорнозем… Доставка.

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

ЦІНИ – ДОГОВІРНІ.
ТЕЛЕФОН - 8-097-230-51-78.

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.

МЕБЛІ В КРЕДИТ!

ЗАПРОШУЄМО В НОВИЙ МАГАЗИН ЗА
АДРЕСОЮ: МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
7-А (БІЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЦЕНТРУ).

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ВИГОТОВЛЯЄМО НА ЗАМОВЛЕННЯ

МЕТАЛОВИРОБИ;

ПРОПОНУЄМО ХУДОЖНЮ КОВКУ,
СЕКЦІЙНІ БЕТОННІ ОГОРОЖІ.
ТЕЛ.: 8-067-467-79-00; 8-067-968-18-84.

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.

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

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

ДП "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.

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.

ЧИСТИМО КРИНИЦІ. ВИКАЧУЄМО МУЛ ДО ТВЕРДОГО ДНА.
БЕЗ ПІДСОБНИХ ПРАЦІВНИКІВ І МОГОРИЧУ.
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ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру в Макарові. Телефон - 8-050-721-03-34.
ПРОДАЮ автомобіль “Хонда Акорд“, 1995 р.
випуску або ОБМІНЯЮ на земельну ділянку
під забудову. Телефон - 8-067-380-03-18.
ПРОДАЮ в’єтнамських поросят. Тел.: 8-097409-37-33, 8-063-836-28-53.
ПРОДАЮ ДЕШЕВО трактор “МТЗ-80“, 1986
року випуску та автомобіль “ГАЗ-53“, 1982
року випуску. Телефони: 8-096-179-43-25;
8-093-500-58-94.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
ВАТ «ПОТЕНЦІАЛ» розташоване в смт. Макарів,
вул. Ватутіна, 65, повідомляє громадськість смт. Макарів, що для нього розроблено документи на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферу.
Підприємство займається випуском комплектуючих до холодильників.
Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин - 1,04 т/рік. Фактичні нормативи гранично допустимих викидів значно нижче затверджених нормативів викидів відповідно до законодавства.
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.

ЗАГУБЛЕНИЙ паспорт серії МЕ №257713, виданий 18
лютого 2003 року Макарівським РВ ГУ МВС України в
Київській області на ім’я ДЖОГОЛЮК Вікторії Іванівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ атестат про середню освіту, виданий
Ставищенською середньою школою у 1986 році на ім’я
ДЗЮБИ Ольги Миколаївни, 1969 року народження, вважати недійсним.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

26 липня минає 40 днів, як на 90-му році пішов з
життя ветеран Великої Вітчизняної війни та праці
Іван Станіславович САВЧУК.
Людина щирої душі, великої енергії, працездатності, відповідальності. У
1974-79 роках працював директором
Макарівського хлібозаводу.
Наші серця у скорботі, наші душі у
печалі. Будемо тебе любити і пам’ятати.
Ми тебе ніколи не побачимо, ми тебе
ніколи не забудемо...
Хай пухом буде тобі земля, а Царство небесне дарує спокій. Спи спокійно, стежина вічної скорботи ніколи не заросте до твоєї могили.
Висловлюємо щиру вдячність усім, хто розділив з
нами тяжку втрату дорогої нам людини.
Сумуючі рідні.
смт Макарів.
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ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03-20.04)
На цьому тижнi спробуйте
завершити важливі справи. Це
перехiдний перiод, i незабаром у вас з`являться новi завдання. А
поки спокiйно упорядковуйте справи
i продовжуйте користуватися можливостями, якi дарує вам лiто. Зустрiч у
вiвторок може змiнити вашi плани. Це
час змiн в особистих стосунках, але
новi знайомства не принесуть тих вражень, якi вам гарантують стосунки з
постiйними партнерами i старими друзями. Починаючи з п`ятницi, знiмуться
всi обмеження, дiйте смiливiше.
Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 2.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Зараз ви можете зробити своє житло таким, про
яке мрiяли. Вашi iдеї будуть
оригiнальними, а працездатнiсть
високою. Прибирання в будинку i
прання краще робити в понедiлок.
Якщо вдома у вас повний порядок,
реалiзуйте давнi iдеї на роботi, вдосконалюйте проекти, над якими працюєте тривалий час. З четверга може
вiдбутися переорiєнтацiя, а з п`ятницi
ви вже наполегливо займатиметеся
новою цiкавою справою. Якщо вас
хвилює проблема зайвої ваги, спробуйте нову дiєту.
Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi:
27.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вашi витрати поки точно
перевищують доходи, але
з п`ятницi почнеться сприятливий перiод для реалiзацiї нових проектiв. Проявiть терпiння i
доробiть те, що розпочали. Зiрки
можуть стимулювати ваше бажання
почати навчання. Це сприятливий
час для поїздок, спiлкування, консультативної i рекламної дiя-льностi.
З п`ятницi i до кiнця тижня придiлiть
бiльше уваги домашнiм справам i
спiлкуванню з близькими. Можна
робити покупки, займатися своїм
зовнiшнiм виглядом, влаштовувати
прийоми, але краще для близьких
друзiв.
Сприятливi днi: 27; несприятливi: 2.
РАК (22.06-22.07)
Тиждень принесе багато
позитивних змiн i приємних
вражень. Справи просуватимуться
без особливих зусиль. Незабаром
темп вашого життя прискориться, а поки включайте фантазiю вiдпочивайте, розважайтеся. Обстановка в колективi буде комфортною,
спiльнi з колегами iнтереси можуть
вийти за рамки службових вiдносин.
З четверга вам захочеться проявити
рацiональнiший пiдхiд до розвитку
тем, що цiкавлять вас. Можна робити
покупки, не обмежуючи себе у витратах, - ви їх легко компенсуєте.
Сприятливi днi: 29, 31; несприятливi: немає.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Цей час вiдкриє для вас
перiод активних змiн. Ймовірно, що доведеться робити
вибiр, який не входив у вашi плани.
Кульмiнацiя подiй тижня очiкується
в недiлю, але до цього вам бажано розрахуватися з боргами. Не
ускладнюйте вiдносини в колективi i
з начальством, навiть якщо вас розпирають амбiцiї, або ви вiдчуваєте
свою правоту. З четверга в грошових справах намiтиться прогрес, на
вас чекає визнання ваших заслуг.
Плануйте на п`ятницю i суботу приємні заходи.
Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 1.
ДIВА (24.08-23.09)
З п`ятниці ви вiдчуєте,
як зникають всi обмеження
i затримки, що гальмували
вашу активнiсть протягом декiлькох
тижнiв. Але майже весь тиждень
оптимально пiдходить для завершення справ, наведення ладу i пошуку iнформацiї, яка стане в нагодi
для реалiзацiї ваших нових планiв i
проектiв. Змiни можуть вiдбуватися
i в особистому житті, несподiвано
випаде шанс вiдновити стосунки.
Зустрiчi i розмови можуть вказати на
вашу провину, а у вихiднi з`явиться
прекрасна можливiсть її загладити.
Сприятливi днi: 28; несприятливi:
31.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
27 ЛИПНЯ- 2 СЕРПНЯ
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Плануйте на четвер важливий захiд - зустрiчі, переговори, обговорення з
близькою людиною ваших спiльних
перспектив. Формальне оформлення шлюбiв або угод краще здiйснити
у п`ятницю. Добре на цьому тижнi
працювати в групi однодумцiв, розширювати сферу контактiв i вести
переговори з далекими партнерами. Попереду новi пропозицiї i грунт
для цього краще готувати вже зараз. У вихiднi будьте обережнi пiд
час спортивних тренувань, можливi
травми.
Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 2.
СКОРПIОН (24.10-22.11)
Звернiть
увагу
на
iнформацiю, яка надійде пiд
час зустрiчей, листування
або власного пошуку у понедiлок.
Вона допоможе вам розвинути нову
тему в недалекому майбутньому.
Тепер прийшов час органiзувати
роботу в групi однодумцiв, узявши
на себе вирiшення найскладнiших
i найвiдповiдальнiших питань. З
п`ятницi ймовірне просування у
справах. В особистих стосунках
проявляйте щедрiсть, робiть для коханої людини що-небудь приємне.
Краще всього втiлити в життя якесь
спiльне бажання.
Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 2.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Не поспiшайте на цьому тижнi нiчого змiнювати
- ваш час ще не прийшов.
Працюйте над поточними питаннями, наводьте лад у справах. Не
вiдмовляйтеся вiд додаткового навантаження, якщо це пiде на користь вашим проектам. Спокiйно
ставтеся до того, що доведеться
долати перешкоди, переконувати
партнерiв або шукати компромiснi
рiшення у стосунках з близькими. В
п`ятницю може несподiвано вдало
вирiшитися якесь важливе для вас
питання. На вихiднi плануйте активний вiдпочинок, виїзди на природу,
вiдновлюйте спортивнi тренування.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 30.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Цей
час
найкраще
пiдходить для вирiшення
особистих питань. Ви стаєте романтичнiшими, активнiшими
в прагненнi завоювати симпатiї
тих, хто вам подобається. Через
тиждень на вас чекають сюрпризи. Не залишайтеся наодинцi, не
поспiшайте звалювати на себе
додатковi обов`язки. Подумайте, з
якими питаннями i без вас справляться партнери. В п`ятницю добре
вiдновлювати листування або переговори з тими, хто вiд вас далеко. У
вихiднi робіть важливі покупки.
Сприятливi днi: 2; несприятливi:
28.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Наберiться
терпіння,
прагнiть ефективно справлятися зi своїми обов`язками
i накопичуйте матерiали для нових
проектiв. Знаходьте якомога бiльше
часу для вiдпочинку, займайтеся власним здоров`ям. У вiвторок
вiдкриються для вас новi перспективи в партнерських стосунках. Але
врахуйте, що подвiйнi стандарти зараз можуть зiграти з вами злий жарт.
Дотримуйтеся своїх принципів,
будьте вірні старим друзям i партнерам - i будете у виграшi.
Сприятливi днi: 27; несприятливi:
29.
РИБИ (20.02-20.03)
Навряд чи вам вдасться
вiдкласти справи i спокiйно
вiдпочити на цьому тижнi.
На роботi назрiвають змiни. I навiть
якщо вони не зачiпають вас безпосередньо, то загальна атмосфера
зажадає вiд вас емоцiйної участi в
справах колективу. В понедiлок вам
потрiбно вирiшити особисті питання. З вiвторка смiливо здiйснюйте
те, що задумали. На суботу i недiлю
плануйте розважальнi й одночасно
кориснi заняття, проявiть турботу
про свiй зовнiшнiй вигляд - попереду на вас чекає багато зустрiчей i
цiкавого спiлкування.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 30.
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НАШІ СВЯТИНІ

У ЛЮБЕЧІ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
ЗНАЙДЕНО ВХІД ДО ПЕЧЕРИ СВЯТОГО АНТОНІЯ

Як відомо, Любеч є одним з найдавніших міст на
території України. Перша згадка про нього датується 882 роком, хоча перші поселення були тут ще в
VIII-III ст. до н. е. Саме в Любечі народився преподобний Антоній Печерський - один з найвідоміших
релігійних діячів Київської Русі, основоположник
чернецтва на східнослов’янських землях. Ще у молоді роки він викопав на схилі однієї з любецьких
гір печеру, на місці якої згодом виник Антонієвий
монастир, що проіснував кілька століть.
За інформацією управління культури і туризму
облдержадміністрації, вхід до печери викладений
із цегли, має висоту 2 м і ширину 90 см. Прохід до
печери, на жаль, завалений, але відомо, що всере-

дині її свого часу була старовинна каплиця. Поряд
із входом дослідники знайшли рештки горщиків
для квітів.
З розповіді завідувача відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів
стародавній” Володимира Руденка відомо, що
печеру в пам’ять про Антонія Печерського у Любечі над Дніпром 1692 року викопав якийсь монах. У
1920 році її було зруйновано. До приїзду археологів
на місці, де знайдено вхід у печеру, височів пагорб,
порослий травою. Визначити місце розташування
підземної споруди археологам допомогли старі
фотографії та свідчення старожилів.

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

УЧЕНІ ЗНАЙШЛИ ПРИРОДНИЙ
ЕЛІКСИР МОЛОДОСТІ

Хімічна сполука рапаміцин, яку знайшли на Острові Пасхи в 70-х
роках і яку активно застосовують зараз у трансплантології, продовжила життя мишей в ході трьох незалежних експериментів на 9-14
відсотків. Вона, мабуть, може використовуватися для збільшення
тривалості життя людей, вважають автори дослідження, опублікованого в журналі Nature.
Рапаміцин є продуктом життєдіяльності бактерій. Спочатку він був
виділений за свої протигрибкові властивості, потім було виявлено,
що ця сполука дозволяє істотно знизити ступінь відторгнення тканин
під час операцій з пересадки органів. Зараз рапаміцин проходить клінічні випробування як протираковий препарат.
Експеримент проводився співробітниками трьох різних організацій - Центром наук про здоров’я при Техаському університеті, ученими з університету Мічігана, а також співробітниками Джексоновської
лабораторії в Енн-Ербор, США. У випробуваннях було задіяно 2 тисячі лабораторних мишей. На 20-му місяці життя, який відповідає приблизно 60 річному віку у людей, миші отримували рапаміцин з їжею.
Автори відкриття говорять про те, що рапаміцин може бути використаний для збільшення тривалості життя людей, з обережністю ця речовина значно пригнічує роботу імунної системи і може зробити
організм людини більш схильним до інфекційних захворювань.

НАШЕ НОУ-ХАУ

У КИЄВІ ЗНАЮТЬ,
ЯК З СОЛОМИ
ЗРОБИТИ ПАПІР

Учені Київського політехнічного інституту розробили технологію отримання недорогої і
якісної сировини для паперової
промисловості з соломи злакових культур. За їх підрахунками,
технологія має значну економічну цінність для української промисловості. Про це розказав
“Дзеркалу тижня” заступник проректора НТУУ “КПІ” з наукової
роботи, доцент кафедри екології
і технології рослинних полімерів
Валерій Барабаш.

ПОСМІХНІТЬСЯ
- Де ваш чоловік?
- Удома, з своїм чотириногим
другом.
- А я і не знала, що ви завели
собачку!
- Це не собачка, а диван.

*
- Чому ти*не *
працюєш?
- питає каменяр у помічника.
- Та після вчорашнього руки
трусяться.
- Тоді пісок просівай!

* * * ти хочеш
- Аліса, говорять,
повернутися до чоловіка. Невже він так змінився після розлучення?
- Дуже, він був старшим інженером, а зараз директор заводу.
* *хазяї
* двох магаРозмовляють
зинів:
- Ну що? Твоє оголошення
дало результати?

- Дало, та щей які! Як тільки я
дав оголошення, що шукаю нічного сторожа, мій магазин пограбували в наступну ж ніч!

* *два*приятелі:
Розмовляють
- Не знаю, що і робити: куди
не заховаю гроші, дружина неодмінно знайде!
- А у мене ні разу не знаходила. Вона туди з весілля не заглядала.
- Куди ж?
- У коробку з моїми рваними
шкарпетками.
* * *

Спітнілий листоноша, налягаючи на весла, підгрібає до
маяка і з злою міною вручає доглядачу маяка лист.
- Якщо ти і наступного разу
припливеш сюди такий сердитий, - говорить доглядач, - я передплачу яку-небудь газету.

Для отримання якісної сировини необхідно виділити з соломи зв’язуючу речовину лігнін.
“Якщо цю технологію впроваджувати, наприклад, на Жидачевському целюлозно-паперовому
комбінаті, то при їх продуктивності економічний ефект становив би майже 10 млн. дол. за рік”,
- упевнений Барабаш.
На сьогодні в Україні існують
значні запаси невикористаної соломи злакових культур. В цілому,
щорічно по країні невикористаними залишаються 20 мільйонів
880 тисяч тонн соломи.

СУДОКУ

Заповніть всі клітинки так, щоб в кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці клітинок, виділеними жирними лініями, були всі числа від 1 до 9. При цьому кожне з цих чисел може бути присутнім в
кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці тільки один раз.

9
4

1 8

6 7
5 8

2 4
7 8
4
8 2

8
7

4

3

2

6 1
2 7

3

4 1

5
1 7 8
2 3
5
6
6 7 2 4
9
1
2
6 5
2
9
6 5 1
7 9
3 8
5 2
9
3 9 5
8
1 8
6
9
5
1 4
9 5
7 1
5 3
8
1
6
4 5
8
1
8 4
9 5

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність викладених фактів відповідальність несе автор, за достовірність інформації в оголошеннях рекламодавець. Листування з читачами - на сторінках газети. Редакція не рецензує матеріалів і рукописів не повертає.
P - на правах реклами
Свідоцтво про реєстрацію №203,
«Макарівські вісті»
серії КІ від 24.03.1997 року.
- громадсько-політична газета.
Індекс видання 61291. День виходу газети - п’ятниця.
Засновники - Макарівські районна державна адміністрація,
Газету набрано і зверстано в редакції газети
«Макарівські вісті».
районна рада, трудовий колектив редакції.
Віддруковано у друкарні «Інтерекспресдрук»
Адреси: 08000, смт.Макарів Київської обл.,
03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3
вул. Фрунзе, 30, вул. Пушкіна, 3.
Тираж: 2384, зам.
.

9

7
3 1
5
4

Заступник редактора
Анна СУХЕНКО.
Адреса редакції: 08000, смт.Макарів Київської обл.,
вул.Пушкіна, 3.
Телефони: (код 278) редактора - 5-13-44;
відділу суспільно-політичного життя, бухгалтерії - 5-14-98,
листів та масової роботи - 5-15-30,
з питань реклами та оголошень - 5-14-98 (факс).
E-mail: makariv_visti@mail.ru.

