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1 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ ЗНАНЬ
ДОРОГІ ДІТИ, БАТЬКИ, ВЧИТЕЛІ!
День знань - велике свято в Україні. Цього року воно
особливе, адже нашій незалежній державі виповнилося 18 років. Це вік повноліття. На вільній землі, у
вільній країні виросло нове покоління людей.
Цього року до школи іде на 13 тисяч першачків більше. Це - свідчення того, що українці народжують усе
більше дітей - тих дітей, які втілять у життя усі наші
мрії, побудують щасливе майбутнє.
Мине ще десять років - а час летить так швидко! - і
сьогоднішні наші маленькі першоклашки згадуватимуть цей день, можливо, як найсвітліший та найрадісніший у їх молодому житті. Тому я дуже прошу дорослих - батьків, учителів, бабусь і дідусів - зробити
так, щоб вони й справді запам’ятали це свято як свій
перший самостійний крок у великий, дивний та прекрасний світ знань...
Дорогі батьки і вчителі! Сьогодні наша країна переживає не найлегші і не найкращі часи. Але я запевняю
вас, що зроблю все від мене залежне - і навіть більше
- для того, щоб якнайшвидше життя покращилося.
Я тримаю на особистому контролі виплату зарплат
працівникам бюджетної сфери: стежу, щоб ви отримували її день в день. Більше того, мій уряд знайшов
можливість індексувати зарплату працівникам бюджетної сфери відповідно до темпів інфляції.
Ми також знайшли кошти, щоб до кінця року добудувати та реконструювати ще 132 школи, а вже з 1
листопада - дати селу шкільні автобуси.
Я розумію, що такі кроки не вирішать усіх проблем
освітньої галузі, та я вірю, що поступово, маючи за
плечима вашу підтримку і віру, я зроблю життя освітян
гідним.
Зі святом вас, любі мої!
З повагою Прем’єр-міністр України
Юлія ТИМОШЕНКО.

* * *

ШАНОВНІ УЧНІ,
ВЧИТЕЛІ ТА БАТЬКИ!

Щиро вітаємо вас з початком нового навчального
року - Днем знань. Школа - це той храм знань, який
виховує в учнях повагу до людської гідності, толерантність і любов до ближнього, справедливість і солідарність - тобто ті цінності, на яких стоїть наша європейська цивілізація.
Свято першого дзвоника - урочиста подія для першокласників, яка запам’ятається на все життя. Ви
вперше сядете за шкільні парти та увійде до шкільної
родини. Перед вами відкриваються широкі життєві
дороги і великі можливості. Бажаємо вам успіхів у їх
опануванні! Нехай здійсняться всі ваші мрії та сподівання ваших батьків, які хочуть бачити своїх дітей розумними, освіченими й вихованими!
Шановні старшокласники! Попереду у вас - складання державної підсумкової атестації та вибір майбутньої професії. Сміливо досягайте вершин наук,
впевнено долайте труднощі, творчо ставтеся до справи і досягайте бажаного на своєму життєвому шляху!
Щира вдячність вам, дорогі вчителі, за самовіддану
працю. Саме ви, доносячи до молодого покоління слово мудрості, формуєте майбутнє Української держави.
Нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові
горизонти пізнання себе і світу. Нехай вчителі сповна
відчують результати своєї праці, а батьки - гордість за
своїх дітей!
Володимир ГОРБИК,
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова
голова
райдержадміністрації.
районної ради.

* * *

Шановні батьки та вчителі! Вітаю вас, а також учнів із
початком нового навчального року! На ваших плечах –
відповідальність за дітей. Бажаю вам терпіння та любові
у цій нелегкій справі.
Зі святом знань, вас, друзі!
Геннадій ЗДОЛЬНИК,
Макарівський селищний голова.
ГРАФІК
особистих виїзних прийомів громадян
головою районної ради у вересні 2009 року
ВАРАНИЦЬКИЙ
Микола Данилович голова районної ради

Мостище - 4.09 - 10.00
Ніжиловичі - 11.09 - 10.00
Яблунівка -18.09 - 10.00
Вільне - 25.09 - 10.00

Г.І.НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
заступник голови районної ради.

КИЇВЩИНА ТА МАКАРІВЩИНА
СВЯТКУЮТЬ ПОВНОЛІТТЯ УКРАЇНИ
День Незалежності України — непересічне свято. Це свято єднання
сходу і заходу, півдня і півночі, це
свято великої української родини.
Це свято відродження прадавніх традицій і піднесення нескоримого духу
боротьби за кращу долю, це свято
нашої співочої душі і веселої вдачі, це свято подяки Богу за милість і
благодать для нашого народу і всієї
України.
Урочистості з нагоди Дня Незалежності України не оминули жодної
області, району, міста і села. Та першою розпочала вітальні віншування
і урочисті святкування наша славна
Київщина, яка і нині, як і колись, є в
епіцентрі усіх важливих подій, є взірцем для наслідування у соціальноекономічному
веденні
регіону,
залученні іноземних інвестицій, запровадженні іноваційних технологій
тощо.
Історично так складається, що
міста та райони нашої області завжди
конкурують між собою за лідерство,
а відповідно — і право бути господарями та організаторами обласних заходів. У цьому році місто Бровари вже
тричі відвойовувало таку привілегію.
До Дня Незалежності, як і годиться, воно готувалося заздалегідь і
сповна. Щойно в’їхавши на територію Броварського району, не можна
було не помітити блакитно-жовтих
прапорців, які прикрашали усі будівлі обабіч дороги, що вела до центру
міста і району — Майдану Свободи.
Кольорові клумби квітів, охайно підстрижені дерева і кущі, діючий фонтан у глибині парку, святкові кульки,
кілька десятків прапорів і пісні про
Україну, які лунали, здається, по
всьому місту. Ось так зустрічали броварчани високоповажних гостей зі
столиці та делегації з усіх районів Київщини, що долучилися до обласного
святкування Дня Незалежності, зокрема, й делегацію з Макарівщини.
Урочистості з нагоди свята розпочалися біля пам’ятника генію нашого
народу — Тарасу Шевченку. Під реквієм “Реве та стогне Дніпр широкий”
у виконанні броварського колективу
“Калинонька” очільники Київської області, Броварського району та міста
Бровари, начальники профільних
управлінь та підрозділів апарату адміністрацій та рад усіх рівнів поклали

до пам’ятника корзини квітів та
воздали шану великому українцю Тарасу Шевченку. Хвилиною
мовчання пом’янули офіційні
особи і жертв Голодомору та
політичних репресій. А передзвін церковних дзвонів уже
скликав людей на молитву за
Україну. Святковий молебень у
храмі Покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату відправив отець Михаїл.
У кожного з присутніх в руках
палахкотіла свічка, а в голові
бриніли заповітні слова “Боже,
могутній, єдиний, нам Україну
храни...”
«Славиться умільцями Київська земля» - під таким девізом
проходила виставка виробів
майстрів народної творчості.
Родзинкою її стала колекція
макетів церков Броварського
району і міста Бровари, які постали з пластику, металу і фанери.
Свої таланти демонстрували
на святі і наймолодші українці. Вони
активно долучилися до конкурсу дитячого малюнка на асфальті “Країна мого
дитинства”. В мозаїку дитячих шедеврів вписалися золоті пшеничні поля,
усміхнене сонечко, блакитне небо,
яскраві квіти, жовтоголові соняхи, червоні кетяги калини, Державний прапор
України і крихітні долоньки найменших
конкурсантів, яким допомагали малювати їхні мами.
А на сусідньому майданчику розгорнулася боротьба в іншій “номінації”. Ресторани “Олімп” та кафе
“La Terrassa” за особливими рецептами готували національну страву
— борщ, який потім разом з пампушками з часником роздавали усім
охочим пообідати. На “десерт” Яготинський маслозавод пропонував
продегустувати усім бажаючим свої
продукти. Українського драйву додавали народні колективи, які величали
українських жінок-господинь, мужніх
козаків і, звичайно ж, “рід наш красний”.
Опівдні на центральній сцені,
святково прикрашеній тризубами
у пшеничному колоссі, прозвучали вітальні слова ведучих концерту
дитячих художніх колективів і ви-

конавців “Барвиста казка дитячих
мрій”. Анастасія Гудзь, Дмитрик Ніконов та Олеся Пирожок невтомно
оголошували один за одним дитячі
колективи та окремих співаків, які у
танцях і піснях прославляли ненькуУкраїну, зізнавались їй в любові і
присягались на відданість. Наприкінці свого концерту діти випустили
у небо 18 білих голубів — як символ
миру і спокою, щастя і затишку у
своїй Домівці.
Талановиту співочу юнь змінили
не менш талановиті спортсмени,
які презентували на святковій сцені
новий вид мистецтва і спорту— хортинг. Базується він на стародавніх
бойових традиціях українського народу та досвіді передових сучасних
методик підготовки спортсменів
із різних бойових мистецтв. Своє
вміння у цьому напрямку демонстрували провідні спортмени з Києва та дитячо-юнацький спортивний
клуб “Хортинг — Бровари” під керівництвом майстра спорту України,
досвідченого тренера Володимира
Шевчука. За кілька хвилин потому
на очах у жителів та гостей Броварів розгорнулись справжні козацькі
забави.
Закінчення на 2 стор.

РОВЕСНИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ ОТРИМАЛИ
ПАСПОРТИ З РУК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

У День Державного
Прапора України на площі
Конституції, що поблизу
Маріїнського палацу, Президент Віктор Ющенко
взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора
нашої країни.
У рамках церемонії Глава держави вручив паспорти громадян України молоді з усіх регіонів держави.
За традицією, започаткованою В.Ющенком, молоді
громадяни також отримали
у подарунок державні прапори України.
Разом із Президентом
у церемонії підняття Державного Прапора України
взяли участь Голова Вер-

ховної Ради Володимир
Литвин, Прем’єр-міністр
Юлія Тимошенко, Глава
Секретаріату Президента
Віра Ульянченко, Секретар РНБО Раїса Богатирьова, керівники судів та
правоохоронних органів,
урядовці, народні, депутати, представники столичної влади, громадських
організацій.
У 2007 році Президент
України оголосив про початок загальнонаціонального проекту: «Український
прапор у кожну родину».
Проект був запланований
на три роки і розрахований
на чотири етапи.
Перший етап - забез-

печення прапорами сільських, селищних рад та
сільських шкіл.
Другий етап - забезпечення прапорами районних
шкіл та мешканців районних центрів.
Третій етап - забезпечення прапорами державних установ, навчальних
закладів міст та обласних
центрів,
Четвертий
етап - забезпечення прапором кожної родини.
Своїм Указом Президент доручив Кабінету міністрів України, Раді міністрів
Криму, обласним, Київській і Севастопольській
адміністраціям здійснюва-

ти комплекс урочистих заходів до Дня Державного
Прапора - зокрема щорічно 23 серпня в 9.00 проводити офіційну церемонію
підняття прапора у населених пунктах України за
участю діячів науки і культури, представників міжнародних,
громадських,
релігійних організацій, політичних партій.
Також вищезазначені органи в рамках святкування Дня Прапора
мають
забезпечувати
організацію пояснювальнопросвітницьких
заходів
щодо історії національного прапора та інших державних символів України.
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ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!

Щиро вітаю вас з Днем Незалежності України!
Це велике державне свято. Нам сповнилося 18
років! Ставши дорослими, як держава, маємо бути
спроможними самостійно формувати свою політику і
відповідати за всі свої дії і вчинки.
Ми живемо в непростих умовах. Економічна криза
випробовує на міцність кожну родину, кожне підприємство. Нам усім сьогодні важко, але наша держава
Україна має великий потенціал, я переконаний - спроможна подолати негаразди і вийти на упевнений твердий шлях розвитку впливової європейської держави.
Бажаю вам і вашим родинам впевненості, витримки і віри в те, що спільними зусиллями збудуємо ту
Україну, про яку мріяли, незалежність якої виборювали століттями.
Зі святом вас!
З повагою
Голова Комітету Верховної Ради України з
питань національної безпеки і оборони
Анатолій ГРИЦЕНКО.

Закінчення. Поч. на 1 стор.
Підтримали бойовий дух і духові оркестри, в репертуарі яких переважали наспіви і марші козацької
доби. Доречно згадати, що участь у
святкових заходах взяли творчі колективи з усіх районів Київщини. І
кожного з них можна було вгадати
по пісні-візитівці, яку ансамбль завжди виконує. Коли святкування, як
кажуть, були у розпалі, з урочистою
промовою до всіх присутніх звернулися керівники області — виконуючий обов’язки голови Київської
обласної державної адміністрації
Віктор Вакараш та голова Київської
обласної ради Володимир Майбоженко.
— До високих європейських
стандартів ми йдемо з надією,
— сказав Віктор Вакараш. — Ми
констатуємо: наша держава впев-

23 серпня Макарівщина відзначала
водночас два свята: День Незалежності
і День Прапора України. Урочисті заходи розпочалися підняттям Державного
Прапора України на площі біля районного
будинку культури. У них взяли участь голова райради М.Вараницький та голова
райдержадміністрації В.Горбик, колективи райдержадміністрації та районної
ради, працівники культури, молодь та громадськість району. Вони поклали квіти до
пам’ятників великих синів українського
народу Т.Шевченка та Д.Туптала.
Цього року свято було по-справжньому
українським. На центральному стадіоні
Макарова сільські громади району влаштували справжній ярмарок, де кожен
відвідувач, як здавна ведеться в Україні,
був найбажанішим покупцем і найшановнішим гостем. Пройтися двома рядами
палаток – всерівно, що побувати у самому селі, відчути гостинність і привітність
його жителів. Свою продукцію представили громади з Ясногородки, Червоної
Слободи, Грузького... Хто демонстрував
цьогорічний врожай, хто таланти місцевих майстрів, а хто – вміння українських
господинь. Вареники, пироги, налісники,
голубці, крученики, - й не перелічити всі
ті страви, якими зовсім незнайомі люди
щиро пригощали одне одного. Громади намагалися довести, що їхнє село є
найкращим, люди – найгостиннішими, а
страви і напої – найсмачнішими. Вражає і

Чудовим подарунком для
макарівчан виявилось те,
що на свято завітав народний артист, Герой України і
почесний громадянин Макарівського району, наш
земляк А. Паламаренко. Зі
званням почесного громадянина його вітали голова райдержадміністрації
В.Горбик та голова районної ради М.Вараницький,
вони побажали артисту
творчих успіхів і наснаги.
А Анатолій Несторович в
свою чергу сказав, що його
душа тут, де народився - на
щедрій і гостинній Макарівській землі, яка його виховала, де сьогодні відчув
рідне тепло українських
сіл. Він прочитав усмішку
П.Глазового «Як Микита
став боксером», що було
досить актуальним, адже
глядачі з нетерпінням чекали боксерських змагань.
Та не менш очікуваним
як для футболістів нашого району, так і любителів
цього виду спорту, став показовий матчмайстер клас із участю зірок Київського «Динамо». Перший тайм ветеранів
Київської славетної команди відбувся зі

радує те, що в кожній з них є свій творчий
самодіяльний колектив, люди знаходять і
сили, і час для того, щоб життя не здавалося буденним, щоб творити прекрасне
і дарувати його іншим. Колективи з Новосілок, Мотижина, Грузького, Великого
Карашина, Копилова влаштували справжні театралізовані дійства з дівчатами,
козаками, піснями, танцями та гумористичними сценками. У цьому рукотворному
справжньому українському куточку одразу відчувався дух широкої душі, яка в наш
вік стрімкого розвитку мультимедійних
технологій і штучних інтелектів тягнеться
до прадавніх традицій і звичаїв, що віками закладались у її єство. Приємним було
те, що не лише учасники одягнені у національні костюми, а й молоді люди – гості
свята прийшли у вишиванках. Це справді
неповторна краса.
Тим часом біля футбольного поля на
сцені розпочинався святковий концерт.

збірною Макарова з результатом 2:1 на
користь гостей. У другому таймі їх суперниками були вихованці та тренери Макарівської дитячої юнацької спортивної школи. Наші земляки так і не зрівняли рахунку,
та опинитись на одному полі з футбольними зірками такого рівня мріє кожен, хто
захоплюється футболом. Також кожен міг
придбати сувеніри з автографами футболістів.
В.Горбик та М.Вараницький нагородили почесними грамотами і подяками
Київської обласної, районної рад та райдержадміністрації керівників підприємств,
установ, організацій та громадян району,
котрі зробили вагомий внесок у розбудову Макарівщини. Нагороджено і громади
сіл, які зайняли призові місця у конкурсі
«Кращий населений пункт з благоустрою»
у районі (фото вгорі).
З такою знаменною подією для нашої держави, яка наповнює наші серця

нено завойовує міжнародний авторитет,
активно
інтегрується
до світових структур, рішуче йде
шляхом побудови громадянського суспільства. Гортаючи сторінки
історії нашої незалежної України,
Віктор Михайлович зупинився і
на здобутках нашої області за цей
рік. Подолавши негативні наслідки
економічної кризи, що позначилася на всіх сферах життя, Київщина в регіональному рейтингу посідає другу сходинку за темпами
зростання середньої номінальної
заробітної плати. Сільське господарство займає лідерські позиції
з вирощування птиці, свиней, надою молока. А по збору зернових ранніх культур в цьому році
Київщина зайняла почесне третє
місце в Україні. Та й соціальногуманітарна сфера постійно онов-

гордістю і радістю, привітати макарівчан
приїхала делегація з міста Воложин (Білорусь), котрі щороку приїздять на це свято.
Т.Януш поздоровила українців зі святом і
побажала, щоб Україна тримала
й надалі вірний курс на майбутнє і пам’ятала про своє минуле.
Вона згадала славних синів і дочок нашої Вітчизни: Т.Шевченка,
І.Франка, Л.Українку, і побажала,
щоб і в майбутньому українська
земля народжувала таких талановитих титанів думки і духу.
І ось настала хвилююча мить –
під супровід національного Гімну
в повітря піднімають на повітряній
кулі з символікою Макарівського району жовто-блакитний стяг.
Гордо і велично розвивається він
у піднебессі, а повітряна куля піднімає його все вище і вище в безкраю небесну синь… Сльози навертаються на очі, в такі хвилини
забуваються всі негаразди і колотнечі, і думається про вічні і величні цінності в житті кожного: рідну
землю, її людей і про Батьківщину,
адже нам пощастило народитися
саме на цій землі…
І ось розпочалися довгоочікувані боксерські змагання.
Спортсмени-бійці вийшли
на ринг. Першими змагалася Збірна України – боксери
з міст Житомира, Луцька,
Херсона і команда Макарівського району. У ваговій
категорії до 50 кілограм на
перемогу здобув наш макарівчанин І.Худенко але й суперник Р.Пашанін з Луцька
тримався достойно.
У категорії до 60 кілограм фортуна посміхнулась макарівському «рембо»
Д.Дубнєвичу,
який
переміг суперника з Житомира А.Лазарєва. А ось
у поєдинку старших юнаків, кандидатів у майстри

люється та вдосконалюється. У
своєму виступі Володимир Майбоженко звернувся до кожного
жителя області і України.
— Шановні друзі, я хочу сказати,
що створення 18 років тому незалежної держави — це була перша
підвалина для створення особистого щастя кожного з нас. Тепер наша
доля у наших руках, і залежить тільки від нас, — наголосив голова облради.
...Із зерна виростає колосся, з
Київщини колись почалась Україна.
“Київщина — серце України, Ти під
небом зоряним одна”, — співається
у новій пісні з репертуару квартету “Гетьман” на слова броварчанки Наталії Багмут. Одна Київщина,
одна Україна. Навіки одна.
Інформація «Київської правди»

спорту С.Дворником з міста Херсона і
П.Довничем з Макарова перемогу здобув
наш гість.
Медалями та грамотами інтерконтинентальний чемпіон світу з боксу
А.Фурцидзе нагородив всіх учасників
змагання.
Потім у поєдинку змагалися збірні з
Придністров’я та республіки Білорусь у
бойовому самбо з командою бійцівського клубу КЦС MakFight. UA з України. Тут
переможцями стали: Козир Олександр,
Вихристюк Олексій, Кущ Павло з України,
Давид Кешелашвілі та Гурам Гугенішвілі із
Закавказзя.
По завершенню змагань було продовжено концертну програму за участю
самодіяльних пісенних та танцювальних
колективів району. Своїх земляків щиро
вітали учасники народного аматорського фольклорного колективу „Чебреці”
районного будинку культури. Віночки
українських пісень подарували всім глядачам фольклорні аматорські колективи
Новосілок, Пашківки, Мостища, Мотижина, Колонщини, Бишева, Грузького.
Нікого не залишило байдужим виконання пісенних композицій дівочим вокальним ансамблем „Акварель” районного
будинку культури. Запам’ятався виступ
юного лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів Максима Захарченка з Ситняків. Дуже сподобались
глядачам цікаві танцювальні композиції учасників народного аматорського
танцювального колективу „Ясочка” (керівник Оксана Смоленська), дитячих
танцювальних колективів „Тріумф” Кодрянського будинку культури та „Лелеченьки” Новосілківського будинку культури. Приємно вразив виступ ансамблю
бально-спортивного танцю „Данс-Сіті”
Макарівської дитячої школи мистецтв.
Не обійшлося і без гумору, який читали
Анатолій Скліпис з Ситняків та Клава Кирієнко з Мостища. Своїми авторськими
творами вітали усіх Ганна Півньова, Валентина Клименко з Веселої Слободи
та Олег Гудовський з Макарова. Своїм
голосом зачарувала присутніх Зінаїда
Чижевська.
Завершив концертну програму грандіозний салют. Здавалося, що то саме літо
щедро сипало на присутніх свої останні
серпневі зорі. Так і хотілося підставити долоні і спіймати хоча б одну, щоб загадати
бажання.
Марина ОПАР’ЄНКО,
Галина ГЕРАСИМЕНКО.
На знімках: фрагменти свята.
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СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
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САМОВРЯДУВАННЯ НА СЕЛІ

НОВІ ЛІДЕРИ УКРАЇНИ? А ЧОМУ Б І НІ

“Єдиним джерелом
влади в Україні є народ”, - запевняє нас Конституція. Проте цілком
зрозуміло, що мається
на увазі не той “народ”,
що постійно лається і
чубиться у парламенті
або з високих кабінетів
сприймає глобальні політичні і економічні процеси повз призму власного
зиску, а мільйони громадян України, яких інколи
чомусь принизливо називають
“маленькими
українцями”. Бо сьогодні
вже з’явилися політики,
які взагалі ставлять під
сумнів існування самих
понять “український народ”, “українська нація”,
адже реально державою
керують фінансові клани.
Де відшукати той
осередок українства, що
насправді є народом, нацією? На думку представників української громадськості, які нещодавно
збиралися у Києві для обговорювання нагальних
питань місцевого самоврядування, основою нації має бути сільська громада. Бо саме в селі, а не
в урбанізованому місті,
формуються національне
коріння - традиції, мова,
культура,
відбувається
ідентифікація народу як
нації. Думка усіх присутніх була однозначна - наразі вкрай актуальним є
зупинити вимирання та
деградацію українського
села, визначити стратегію розвитку сільських
громад як цілісної системи життєзабезпечення
людини.
Набутим
досвідом
реальної роботи сільської громади поділилася
президент фонду “Стара Волинь”, засновник
Корпусу волонтерів для
сільських громад України Наталія Гнатюк. Вона
розповіла, як у 1998 році,
коли на Хмельниччині, у
занедбаному на той час
її рідному селищі Гриців,

започатковували новий
проект, в успіх якого тоді
майже ніхто не вірив. Бо
село переживало важкі
часи - зупинилося будівництво школи, газопроводу, каналізації, очисних
споруд. Проте зусиллями
ентузіастів, людей небайдужих до відродження
рідного селища, справу з
мертвої точки було все ж
таки зрушено. “Справжнє
відродження в громаді
починається лише тоді,
коли люди відчувають
себе відповідальними за
своє село, свою громаду
і починають разом співпрацювати задля спільного блага”, - запевняє
вона.
Як відомо, одна ластівка весни не робить.
Тому щодо України в цілому, то тут усі учасники
погодилися з тим, що
сільські громади сьогодні, на жаль, здебільшого
неорганізовані і не структуровані і через це не мають реального впливу на
життя суспільства і владу,
яка працює неефективно.
За словами голови
МГО “Українська Громада” Ігоря Шевченка, люди
повинні сміливіше брати ініціативу у свої руки і
примушувати владу краще виконувати свої природні функції.
Проаналізувавши сучасний стан речей, він
зазначив, що хоча формально місцеве самоврядування у нас існує і
місцеві громади обирають місцеву владу, але
фактично ця система не
досконала. У випадках,
коли місцева влада не
турбується про реальне
життя громадян, діючий
механізм самоврядування не дозволяє реально
змінити ситуацію. Хибним
також є і сам механізм
створення органів самоорганізації населення.
За існуючим у країні
законодавством, украй

складно, а інколи просто
неможливо зібрати на
збори (як цього вимагає
закон) більше половини
жителів місцевої громади, особливо якщо їхня
кількість налічує, скажімо, сто тисяч осіб і більше. По-друге, реєстрацією громад займаються
місцеві органи влади, що
часто
не
зацікавлені у створенні ще одного
контролюючого органу.
Тому, на думку Ігоря Шевченка, на першому етапі доцільно створювати
громади на неформальному принципі - почати
принаймні з невеликих
груп активістів, які б безпосередньо займалися
вирішенням
проблем
життя людей у конкретній
місцевості і в конкретному мікрорайоні.
Сьогодні в Україні
вже діє і набирає обертів орієнтований на розвиток місцевої громади
проект, що носить назву
“Місцевий
розвиток”,
який реалізується за підтримки Європейського
Союзу і програми ООН.
Такий орієнтований на
громаду
масштабний
проект діє у нашій країні вперше. Сьогодні він
реально підтримує вже
понад тисячу сільських
громад.
На особливостях цього проекту більш детально зупинився програмний
менеджер регіонального
розвитку
Представництва Єврокомісії в Україні Домінік Паппенгейм.
Стартувавши у 2007 році,
наразі проект уже набрав обсягів 12 мільйонів
євро. Проект працює в
усіх областях України, а
також у Криму. Головною
метою його є створення
умов активізації громад,
пріоритети - здоров’я населення, впровадження
енергозберігаючих технологій, водопостачання
тощо. Проектом передбачена підтримка громад, у

яких проживає до 10 000
населення. Цікава особливість його полягає ще
й у тому, що не всі витрати на розвиток покриває
власне проект. Є розумна
пропорція, згідно з якою
частину витрат повинні
брати на себе й інші його
учасники. Світова практика доводить, що лише
у разі вкладення коштів
усіма зацікавленими сторонами, активність учасників значно зростає.
Сьогодні в усіх на
вустах розмови про фінансову кризу і її наслідки. Проте, як вважає
Валерій Панько, президент фонду “Творча ініціатива”, ця криза є не
тільки фінансовою. Це
системна криза культури людини, перш за все
як особистості - в політиці, бізнесі, взаємовідносинах з іншими людьми. Це також і криза
управління, корінь якої
у безвідповідальності та
бездіяльності місцевих
чиновників. Тому громадське самоврядування повинне зайняти тут
свою нішу і змінити ситуацію на краще, - впевнений він.
На завершення зустрічі голова МГО “Українська Громада” Ігор
Шевченко розповів ще
про один цікавий масштабний проект, що тільки починається і логічно
витікає з попереднього
- “Нові лідери України”.
Спрямований він на пошук чесних, професійних молодих людей, які
б за 5 - 10 років могли б
стати кадровою основою
управління нашої країни.
А також створення національної скоординованої
мережі дієвих громад - по
суті того нового формату
суспільства, в якому дійсно, а не на папері влада
належатиме народу.

ДЕ Ж ВИ, ПОТЕНЦІЙНІ ВЛАСНИКИ?
Як повідомили у Київській облдержадміністрації, близько 320 тисяч 700
мешканців області мають право на отримання у приватну власність земельних
ділянок.
Водночас первинні документи для
реалізації цього права — земельні сертифікати — отримали приблизно лише
315 тисяч 500 громадян. Повністю реалізували своє право, тобто оформили
держакти на право приватної власності
близько 277 тисяч 600 жителів, або 88
відсотків.
За інформацією в. о. голови Київської облдержадміністрації Віктора Ва-

караша, 5 тисяч осіб взагалі не отримали
навіть земельні сертифікати. Відбулося це через низку об’єктивних причин,
пов’язаних зі смертю громадян або переїздом на постійне місце проживання
до інших країн.
Водночас близько 17 тисяч осіб
земельні сертифікати отримали, але
й досі не звернулися до відповідних
органів влади із заявами на оформлення й отримання ділянок у приватну
власність. «Вони сертифікати отримали і кудись поділися — не знаємо», —
констатував в. о. голови облдержадміністрації.

Олександр
КОЗЛОВСЬКИЙ.

1. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і
військову службу” та Указу Президента України від 05 листопада 2008 р. № 999 / 2008 “Про
строки проведення чергових
призовів, чергові призови на
строкову військову службу громадян України та звільнення в
запас військовослужбовців у
2009 році”, провести призов
громадян на строкову військову
службу восени 2009 року .
2. На призовну районну комісію для призову на строкову
військову службу підлягають
усі громадяни 1991 року народження, яким в період чергового призову виповниться 18
років, а також громадяни, які
народились у 1984-1990 р., у
яких закінчилась відстрочка від
призову, або не призвані раніше на строкову військову службу з різних обставин.
3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову
військову службу, зобов’язані
прибути на призовну дільницю
за адресою: смт Макарів, вул.
Фрунзе, № 66 у зазначений час
з документами, що вказані в
особистих повістках. Громадяни, які не отримали особистих
повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані
прибути в районний військовий

комісаріат 31 серпня 2009 року,
маючи при собі документи, які
засвідчують особу.
4. Усі особи призовного
віку, які підлягають призову на
строкову військову службу і
тимчасово перебувають на території Макарівського району,
зобов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для
проходження призовної комісії.
5. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються
за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
6. Керівники підприємств,
установ, організацій, кооперативів та навчально-виховних
закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності
зобов’язані викликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття
їх на призовну дільницю.
7. Наказ довести до всіх організацій, підприємств, установ,
навчальних закладів району.
Михайло ПУГАЧ,
військовий комісар
районного військового
комісаріату,
підполковник.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Центральна
виборча
комісія повідомляє, що у
зв’язку з проведенням первинного уточнення персональних даних Державного
реєстру виборців кожному
виборцю, включеному до
Державного реєстру виборців, з 1 до 31 серпня 2009
року надсилається іменне
повідомлення з пропозицією
перевірити свої персональні
дані у Реєстрі, усунути невідповідності та неточності
в записі про себе.
До іменного повідомлення додається роздрук персональних даних виборця,
внесених до Державного реєстру виборців.
Іменне повідомлення містить інформацію про права виборця щодо Державного реєстру виборців та
роз’яснення порядку звернення до органу ведення
Державного реєстру виборців щодо усунення невідповідностей та неточностей.
Якщо вказані у роздруку
персональних даних виборця відомості містять невідповідності чи неточності, а
також у разі наявності у виборця достовірної інформації щодо невідповідностей чи
неточностей у персональних
даних інших осіб, або якщо
виборець до 10 вересня 2009

року не отримав іменне повідомлення, він може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців
за своєю виборчою адресою
із заявою про включення до
Державного реєстру виборців або із заявою про внесення змін до персональних
даних Реєстру.
Виборці, які проживають
або перебувають за межами
України, у зазначених випадках звертаються до відповідного дипломатичного представництва чи консульської
установи України.
У разі звернення щодо
зміни виборчої адреси виборець подає заяву до органу
ведення Державного реєстру
виборців за новою виборчою
адресою.
Кожен виборець має право особисто звернутися з
письмовим запитом щодо
змісту своїх персональних
даних у Державному реєстрі
виборців до органу ведення
Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою.
Виборці, які проживають
або перебувають за межами
України, можуть звернутися
з таким запитом до відповідного дипломатичного представництва чи консульської
установи України.

ПОСТУПАЛЬНИЙ РУХ ДО ЄВРО-2012
У рамках моніторингу процесу підготовки України до
чемпіонату Європи з футболу 2012 року в нашій державі
з робочим візитом перебувала група експертів УЄФА на
чолі з директором Євро-2012 Мартіном Калленом.
Було проведено ряд зудальності між органами дерстрічей з керівництвом ві- жавної влади України, УЄФА
тчизняного уряду, представта місцевим організаційним
никами
Координаційного комітетом. Також презенбюро з питань підготовки та
товано й обговорено пропроведення в Україні фінальект концепції громадського
ної частини чемпіонату Євтранспорту та управління доропи з футболу та місцеворожнім рухом, хід підготовки
го організаційного комітету
планів мобільності міст, що
Євро-2012 в Україні. Обго- прийматимуть матчі першоворено розподіл зон відповісті, та стан справ із розмі-

щенням у них гостей чемпіонату.
За словами директора
турніру в Україні Маркіяна
Лубківського, експерти УЄФА
не давали оцінок стану готовності України та конкретних
об’єктів до Євро-2012, зосередившись на обговоренні широкого спектру питань
організаційно-підготовчого
плану, повідомляє пресслужба місцевого організаційного комітету Євро-2012
в Україні.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
№ 35 28 серпня 2009 р.
ТРИВАЄ ПЕРЕХІД НА
12-РІЧНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ
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25 серпня у районному
Будинку культури відбулося
пленарне засідання серпневої конференції педагогічних працівників району.
- Шановні освітяни, гості, запрошені, - звернувся
до присутніх у залі заступник голови райдержадміністрації О.М.Майстренко. Сьогодні ми зібрались, щоб
підбити підсумки роботи
в освітній галузі району за
минулий навчальний рік
та накреслити перспективи роботи закладів освіти
в 2009-2010 навчальному
році.
Під мелодію Гімну було
відкрито роботу конференції педагогів. На зібрання
винесено одне питання:
«Про хід реалізації пріорітетних напрямів Програми
розвитку системи освіти
Макарівського району на
2008-2012 роки: проблеми
і завдання».
Участь у конференції
взяли голова райдержадміністрації В.М.Горбик та
голова районної ради М.Д.
Вараницький. Вони привітали педагогів із святом Днем знань і побажали їм
успіхів у новому навчальному році.
Із доповіддю виступив
начальник відділу освіти
райдержадміністрації
В.О.Гартфіль. Потім розпочалося її обговорення. Слово для виступу було надано
заступнику директора з
навчально-виховної роботи
Забуянської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів
Наталії Миколаївні Блажеєвій, директору Гавронщинської
загальноосвітньої
школи І – ІІ ступенів Сергію Михайловичу Герасименку, директору Центру
творчості дітей та юнацтва
ім.Д.Туптала Ігорю Леонідовичу Годенкову, заступнику директора з виховної
роботи
Маковищанського
навчально-виховного
об’єднання Олені Петрівні
Кондратенко,
завідуючій
дошкільним
навчальним
закладом «Веселка» у селі
Калинівка Катерині Володимирівні Вербицькій.
Голова райдержадміністрації В.М.Горбик побажав
педагогам плідної праці у
вихованні підростаючого
покоління.
Участь у конференції взяла й виступила на ній завідуюча новчально-методичним
кабінетом природничих дисциплін Київського обласного інституту післядипломної
освіти педагогічних кадрів
Тетяна Антонівна Матущенко.
За результатами рейтингу загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів району із створення
навчально-матеріальної
бази та навчання і виховання підростаючого покоління района державна
адміністрація, района рада
нагородили
грамотами
та цінними подарунками:
серед
загальноосвітніх
шкіл І-ІІІ ступенів присвоєно перше місце колективу
Макарівської загальноосвітньої школи №2. Серед
загальноосвітніх шкіл І – ІІ
ступенів перше місце присвоєно Наливайківському навчально-виховному
об’єднанню. Серед дошкільних навчальних закладів перше місце присвоєно
Макарівському
«Барвінку».
Молодому поповненню
вчителів вручив трудові
книжки начальник відділу
освіти В.О.Гартфіль. Юнаки
та дівчата прибули у район
з різних навчальних закладів і будуть працювати у нашому районі.

.

( н о т а т к и з д о п о в і д і н а ч а л ь н и к а в і д д і л у о с в і т и р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї В . О . ГА Р Т Ф І Л Я
на серпневій педагогічній конференції)

Програма розвитку системи освіти району на 2008-2012 роки визначила стратегічний курс, пріоритетним завданням якого є:
• оптимізація мережі навчальних
закладів;
• формування освітніх округів;
• створення інформаційного навчального середовища;
• зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази;
• моніторинг якості освіти та зовнішнє незалежне оцінювання.
Одним із його напрямів - це збереження здоров’я, формування в
учнів свідомого ставлення до нього.
Педагоги працюють за проектами
програм «Школа здоров’я», «Майбутнє починається сьогодні», «Діалог»,
«Школа проти СНІДу». За результатами обласного етапу конкурсу на
кращу модель загальноосвітнього
навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю», який пройшов у квітні
ц.р., переможцями стали Макарівські
ЗОШ №1 та №3.
Досить актуальною є проблема
гармонійного розвитку особистості,
важливою складовою якого є пропаганда здорового способу життя.
Це, в першу чергу, профілактична та
роз’яснювальна робота в боротьбі з
тютюнопалінням та вживанням алкогольних напоїв.
Збереженню
здоров’я
дітей
сприяла і літня оздоровча кампанія.
Цього року на базі 36 загальноосвітніх навчальних закладів працювали
пришкільні табори, у яких відпочили
1429 учнів. На їх оздоровлення з районного бюджету було виділено 300
тис. грн.
У школах 95 % учнів охоплені гарячим харчуванням за рахунок різних джерел фінансування:
за державні, місцеві кошти та за
батьківську плату. Учні 1-4 класів,
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з малозабезпечених сімей забезпечені
безкоштовним гарячим харчуванням на 100%. Вартість харчування
школярів у чистих зонах становить 8
грн. на одну дитину в день.
У районі 31дошкільний навчальний заклад, які відвідують 1022 дітей. Існуюча мережа в основному
задовольняє потреби населення району. Однак, на сьогоднішній день
гостро стоїть питання про відкриття
дошкільних навчальних закладів у
селах Мар’янівка, Грузьке, Колонщина, Копилів, де вже протягом трьох
років відсутні дитячі садки.
Залишається в оренді ще значна
частина приміщення Макарівського
центру розвитку дитини «Пролісок».
У пристосованому приміщенні зна-
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ходиться дитячий садок «Каштан» с.
Бишів. Всі ці недоліки породжують
черги в дитячі садки, скарги батьків,
громадськості.
З метою 100% охоплення дітей 5-річного віку суспільною дошкільною освітою планується відкриття груп з короткотривалим
перебуванням у ДНЗ Макарова. З
2009-2010 року дошкільні заклади
починають працювати за базовою
програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». Це перша програма, яка повною мірою
забезпечує реалізацію орієнтованої моделі дошкільної освіти і
втілюється у різних формах активності дитини у різних сферах життєдіяльності.
З метою удосконалення методичної служби ДНЗ введено додатково посади вихователів – методистів у Макарівському «Барвінок» - 1
ст., Калинівському «Веселка» - 0,5
ст. Потребує вирішення питання
введення посад психологів у Бишівському, Королівському, Новосілківському, Пашківському дитячих
установах.
У районі 37 загальноосвітніх навчальних закладів. Цього року створено
природничо-математичний
ліцей на базі Макарівської ЗОШ
№1. Реорганізовано Мостищанську
загальноосвітню школу І ступеня
у навчально – виховне об’єднання
«загальноосвітня школа І ступеня –
дитячий садок». Отже, у новому навчальному році у нас функціонуватимуть 2 ліцеї, 15 загальноосвітніх
шкіл І-ІІІ ст., 8 загальноосвітніх шкіл
І-ІІ ст. і 12 навчально – виховних
об’єднань «загальноосвітня школа
– дитячий садок», де буде навчатися 4415 учнів. Це на 65 школярів
менше порівняно з минулим навчальним роком. До першого класу
піде 372 дитини.
У 2009 – 2010 навчальному році
завершується перехід основної
школи на новий зміст та 12- річний
термін навчання.
Проект регіональної Програми «Профільне навчання» спрямований на забезпечення рівного доступу до здобуття
якісної загальної профільної та допрофесійної підготовки учнівської
молоді; виявлення та розвиток її
професійних інтересів; реалізацію
ідей неперервної освіти впродовж
життя. Кількість закладів з профільним навчанням 14 , яким охоплено
273 школярів. За рік учні 9 класів
розпочнуть навчання за обраним
профілем, здійснять перші кроки до
майбутньої професії.
Проект «Обдарована дитина» має
на меті об’єднання зусиль навчаль-
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Вересень стукає у двері й більшість
батьків вже потихеньку зібрали дітей
до школи. А ми вирішили з’ясувати на
київських шкільних базарах та в магазинах, що це їм коштуватиме.
Прагнення кожної школи мати
свою форму набагато полегшує завдання, головне, підібрати потрібну.
Для дівчаток - спідниці, сарафани,
жакети, блузи, брюки. Для хлопчиків
переважно - костюми-трійки. Кольори, можна сказати, традиційні: синій,
зелений, бордовий, сірий і чорний.
Вибір форми цілком достатній, є і
більш проста, і більш модна. На жаль,
та, що дешевше, вже за три метри
віддає такою неприкритою синтетикою, що руки опускаються, хоча саме
якість матерії, з якої виготовлена
форма, найголовніша.
Що ж до цін, то вони далеко не
кризисні. Якщо в магазинах брюки коштують уже 220, піджак - 260,
а готовий, але тонкий і не особливо
якісний на вигляд костюм продають
за 410 гривень, то на ринку ціни нижчі - до 350 гривень. До речі, костюми
на ринку продають з жилетами, за
галстуки просять 25, а не 60 гривень.
Простенький спортивний костюм на
ринку можна купити за 220-280 гривень, залежно від розміру.
У магазинах і на шкільних базарах представлено і велике розмаїття

них закладів, сім’ї, різних соціальних
інституцій і громадських організацій
району щодо створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді.
Велике значення надається рівному доступу до якісної освіти дітей
з особливими потребами. Всі вони
охоплені навчанням у закладах освіти
району. В 2008 – 2009 навчальному
році за медичними показниками за
індивідуальною формою навчалося
60 дітей.
У районі значна кількість дітей з
вадами мовлення. У зв’язку з цим виникла потреба утворення районного
логопедичного пункту, який функціонує на базі Макарівської ЗОШ №1.
Соціального захисту потребують
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.
Мережу позашкільних навчальних закладів району складають
центр творчості дітей та юнацтва
імені Д.Туптала та дитяча-юнацька
спортивна школа. У 2008 – 2009 навчальному році було охоплено 1635
школярів.
У новому навчальному році на
базі міжшкільного навчально – виробничого комбінату буде створено
навчальний кабінет з підготовки кваліфікованих кадрів для Макарівського підприємства «Аеротехніка».
Водночас потребує перегляду
перелік професій, які надаються навчальним комбінатом з метою приведенням його у відповідність до потреб ринку праці району.
У 2008-2009 навчальному році
курсову перепідготовку пройшло
126 вчителів, що становить 100 %, (у
новому навчальному році підвищення кваліфікаційного рівня потребують
182 педагогічні працівники); продовжувалася робота з підготовки педагогічних працівників для викладання
нововведених навчальних предметів
«Основи здоров’я», «Етика», предметів освітньої галузі «Естетична культура».
Цього року в зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 372
учнів, що становить 87% від загальної
кількості випускників 11(12) класів.
У цілому по району найкращі результати показали учнів Макарівської
ЗОШ №3, два випускники якої за
високі досягнення у навчанні нагороджені золотими медалями; Мотижинського ліцею, Мар’янівської, Пашківської та Червонослобідської ЗОШ.
Низькі результати мають випускники
Колонщинської ЗОШ, Липівського,
Комарівського, Кодрянського та Ніжиловицького НВО.
На особливому контролі відділу
освіти надходження підручників для
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канцтоварів: від звичайної дешевої ручки до дорогого портфеля. Найнеобхідніше приладдя
для учня: зошити для молодших
класів – від 1,20 до 3 гривень за
штуку, а для старших дітей – 5-6
гривень, щоденник – до 15 гривень. Що стосується калькуляторів, то їх ціна варіюється від
30 до 70 гривень. За альбом для
малювання треба викласти мінімум на 1,5-2 гривні більше, ніж
рік тому, причому, найдешевший. З тонкою обкладинкою і
тонкими аркушами. Альбоми зі
щільним папером, у барвистих
обкладинках коштують від 12 до
24 гривень, олівці (12 кольорів)
- від 7, фарби акварельні - (10 кольорів) - від 16, папка для зошитів - 22,
укомплектований пенал - від 49, простий олівець - від 3 гривень.
Найдорожчим предметом у шкільній екіпіровці є, як і раніше, модний
рюкзак-ранець, за який батькам доведеться викласти від 225 гривень.
Але, крім шкільного приладдя,
учням також потрібне взуття: туфлі
на дівчинку - від 230, туфлі на хлопчика - від 250, кросівки - від 210 грн.
А старшокласникам будуть потрібні
не лише канцтовари і спортивний
одяг, а й випускний костюм хлопцям
і плаття дівчатам.

учнів 9-х класів, які будуть навчатися
за новими програмами. Забезпеченість ними становитиме 100 %. У
цілому учні шкіл району забезпечені
підручниками на 95 %.
Триває процес комп’ютеризації
закладів освіти. На сьогодні навчальними комп’ютерними комплексами забезпечені всі заклади
освіти І-ІІІ ступенів, 12 шкіл І-ІІ
ступенів також мають комп’ютерні
класи. В цілому в закладах освіти
району нараховується 361 сучасний комп’ютер. До
глобальної
мережі Інтернет підключено 26
освітніх установ. Лише 3 мають
безпровідниковий швидкісний Інтернет.
Бюджетом 2009 року на розвиток освітньої галузі району виділено 37907 тис. грн., з них: 29526
тис. грн. ( 100 %) – на зарплату,
капітальний ремонт – 131,6 тис.
грн., поточний ремонт - 126 тис.
грн., енергоносії 4618,2 тис.
грн. До початку нового навчального року капітально відремонтовано
дах у Макарівській ЗОШ №2, відремонтовано дах, замінено вікна
та зроблений ремонт приміщень у
Наливайківському НВО. В Гавронщинській ЗОШ проведено водопостачання, реконструкцію приміщень під харчоблок та їдальню.
В Колонщинській та Ситняківській
- відремонтовано спортивні зали.
Проведено водопостачання у Небилицькій. Придбано меблі для
Мостищанського НВО на суму 30
тис. грн.
Пріоритетними
напрямами
на 2009/2010 навчальний рік залишаються: модернізації змісту
дошкільної освіти; завершення
процесу комп’ютеризації та забезпечення
використання
нових інформаційних технологій у
навчально-виховному
процесі;
впровадження нового змісту освіти; створення умов для переходу з
2010-2011 навчального року старшої школи на профільне навчання;
удосконалення змістового наповнення
підготовки педагогічних
кадрів у контексті реалізації завдань, визначених Галузевою програмою впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки;
запровадження інтегрованого навчання для дітей з особливими потребами; виховання у дітей та молоді цілісної системи цінностей і
духовних пріоритетів; створення
умов для забезпечення рівного
доступу до якісної освіти кожній
дитині; зміцнення матеріальнотехнічної бази навчальних закладів області тощо.
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Підбиваючи підсумки, варто відзначити, що, незважаючи на кризу,
цього року ціни помітно зросли. За
найскромнішими підрахунками (одяг,
взуття, канцтовари), якщо економити
на кількості зошитів, сорочок-блуз,
вибирати найдешевші кросівки і туфлі, виходить, що школяр “подорожчав” як мінімум на 300-500 гривень.
Тому, щоб екіпірувати учня молодших класів буде потрібно більше
тисячі гривень, середніх класів – не
менше двох, а підготовка до навчального року випускників коштуватиме
більш як три тисячі гривень.
(Укрінформ).

Наш
кореспондент
побував на базарі Макарова і з’ясувалось, що
ціни у нас не нижчі, ніж
на столичних, а саме:
шкільна форма для дівчаток коштує до 300 грн.,
підліткова – до 700 грн.,
біла блузка – 100-150
грн.; щоб відправити до 1
класу сина, потрібно викласти за костюм-трійку
від 90-95 і більше. Ціни
на взуття теж коливаються: 70-100 (не шкіряне)
до 170-200 грн. (шкіряне); за кеди – 40-45 грн.,
кросівки – 60-120 грн.,
за спортивний костюм –
100-150 грн.
Великий вибір шкільного приладдя та канцтоварів не тільки відповідно
вашого смаку, а й гаманця, тож можна придбати
за дешево, або ж набагато
дорожчі, але вищої якості.
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І С Т О Р И Ч Н І П О С ТАТ І

ОСТАННІЙ З МОГІКАН

25 серпня - 85 років від дня народження Павла Архиповича ЗАГРЕБЕЛЬНОГО (1924 - 2009), українського письменника, Героя України, лауреата Шевченківської премії
та Державної премії СРСР

Він помер у ніч з 2 на 3
лютого цього року, лише
кілька місяців не доживши до свого 85-річчя, яке,
впевнена, широко б відзначалося не тільки в Україні. Але доля розпорядилася інакше, і в ці дні нам
залишається лише з глибокою вдячністю згадувати
про людину, яка так високо
підняла і так гідно тримала
планку української літератури.
Тому що, як і раніше, він
- один з найпопулярніших
українських
письменників, чия творча спадщина
приваблює дедалі нових і
нових читачів. Його твори
відомі далеко за межами
України, перекладені на
25 мов світу, неодноразово екранізувалися. Він
написав близько 20 романів. Серед них - “Диво”,
“Я, Богдан”, “Євпраксія”,
“Брухт”, “Юлія, або Запрошення до самогубства”
та багато інших. За його
сценаріями знято художні
фільми “Ракети не повинні
злетіти”, “Перевірено - мін
немає”, “Лаври” і “Ярослав Мудрий”. Однак серед жанрово-стильового
різномаїття романістики
письменника
особливе
місце, безперечно, посідає
історична белетристика.
Роман “Диво” був першим

історичним твором Загребельного. Композиція його вельми
оригінальна:
в
одній
розповіді поєднуються
далеке минуле і
сучасність, порівнюється те,
що реально було
поділено майже
тисячоліттям...
Павло Загребельний народився 25 серпня 1924 року у
селі Солошине
на Полтавщині.
Після закінчення школи
став курсантом Київського артучилища, у 1941-му
добровольцем пішов на
фронт. Брав участь у обороні Києва. У серпні 1941
року був поранений. Наступного року знову, на
цей раз - дуже важко,
потрапив у полон. Кілька
років перебував у німецькому концтаборі, але зміг
утекти і довоювати вже з
американською армією. В
1945 році працював у радянській військовій місії в
Західній Німеччині.
1951 року закінчив Дніпропетровський університет. Професійною творчою
роботою Павло Архипович
зайнявся у п’ятдесяті роки.
Перша його книга “Каховські розповіді” вийшла у
світ 1953 року. Через два
роки Павло Загребельний
надрукував кілька новелістичних збірок, включаючи
“Степові квіти”.
1957 року вийшла перша збірка його оповідань
“Вчитель” і повість “Дума
про невмирущого”, яка
відразу набула резонансу
серед читаючої публіки,
яка зрозуміла, що народився дуже талановитий
письменник. 1959 року
Загребельний взявся за
пригодницько-політичну
дилогію, опублікував пер-

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

НЕЗАБУТНЯ ПОДОРОЖ
ПО СВЯТИМ МІСЦЯМ

Багато є місць, де людина може отримати душевний спокій, отримати
відповіді на запитання,
знайти пораду та почути нове для себе те, що
давно не давало спокою.
Для багатьох макарівчан таким місцем стала
церква Святого Димитрія Ростовського, де
настоятель благочинний
Макарівського
району
протоієрей отець Богдан
Лисиченко. Неможливо
передати вдячність йому
та матушці Надії, які організували нам подорож
по святим місцям Західної України.
Замок-комплекс
князів Острозьких (м.
Дубно), Свято - Богоявленський монастир преподобного Іова Почаївського (м.Кременець),
скит Святої Праведної
Анни, Свято - Успенська
Почаївська лавра. Хто з
нами подорожував, не

міг навіть уявити, що за
два дні подорожі, отримавши масу інформації,
проїхавши більше тисячі
кілометрів шляху, не відчули навіть найменшої
втоми, а навпаки зарядилися енергією на
все життя. І все це завдяки нашому чудовому екскурсоводу, нашій
всезнаючій
помічниці
- людині, яка виросла в
Почаївській лаврі, тій,
яка знає досконало про
всі святі місця, - матушці Надії, людині від Бога,
великої душевної теплоти, яка випромінює добро до кожної людини,
кожному порадить, та
поспівчуває. Дай, Боже,
вам здоров’я, наснаги,
щоб в житті зустрічали
лише добро. Спасибі за
безмежну любов і турботу до прихожан.
С.ЛЕВЧЕНКО,
В.ТУЧЕМСЬКИЙ,
смт Макарів.

ший роман “Європа 45”.
На початку 60-тих років,
працюючи головним редактором “Літературної газети”, написав другу книгу
дилогії “Європа. Захід”.
На 1960-1980 роки
припадає розквіт його
літературної
творчості.
“День для прийдешнього”
(1963), “Диво” (1968), “З
погляду вічності” (1970),
“Переходимо до любові”
(1971), “Первоміст” (1972),
“Смерть у Києві” (1973),
“Євпраксія” (1975), “Розгін” (1976), “Роксолана”
(1980), “Я, Богдан (Сповідь у славі)” (1983) та інші
принесли
талановитому
письменнику світове визнання.
Оцінки цих творів були
зовсім неоднозначними: то
схвальними, то принизливими. Але в період засилля
соціалістичного реалізму
і брежнівського застою
саме це і свідчило про те,
що з’явилися абсолютно неординарні твори. До
речі, саме тоді до Загребельного прийшла і слава
одного з найбільш ерудованих письменників свого
часу. 1974 року за романи
“Первоміст” і “Смерть у
Києві” Павло Архипович
отримав Державну премію
ім. Т.Шевченка. 1980 року
“Розгін” був відзначений
Державною премією СРСР.
Але найбільш відомим
і популярним, значною
мірою завдяки сучасній
екранізації, можна вважати роман “Роксолана”. Розповідаючи про
Анастасію
Лисовську,
п’ятнадцятирічну доньку
священика з Рогатина,
яку захопила в полон татарська орда, письменник художньо висвітлив
реальні історичні події
давніх часів. Дівчина потрапила у гарем турецького султана Сулеймана.
За рік з простої рабині
перетворилася не просто

на султанську дружину (а
їх, згідно з Кораном, не
могло бути більше чотирьох), а на кохану дружину, і після смерті чоловіка
кілька десятиріч правила
безмежною Османською
імперією і впливала на
життя всієї Європи. Але
якщо в європейській історії жінки - правительки держав були явищем
досить поширеним, то в
мусульманському світі за
всю історію нараховується
лише два десятки жіночих
імен, і серед них Хасека
(офіційне ім’я султанші),
яку венеціанські посли у
донесеннях зі Стамбула
називали Роксоланою (у
перекладі - русинка, тобто жінка з Русі), під цим
ім’ям вона і залишилася в
історії.
Основний жанр письменника - роман, хоча у
нього є і новела, і розповіді, і повісті. У дев’яності
роки Павло Архипович працював так само плідно. До
цього періоду відносяться
“Попіл нив” і “Тисячолітній
Микола”. Протягом десятиріч читачі з великим
інтересом чекали на його
літературно-критичні та літературознавчі статті, оригінальні за стилем і дуже
глибокі за змістом. До
речі, останній його роман
“Стовпотворіння”, що вийшов 2004 року, абсолютно
нетиповий для Загребельного, який розповів у жанрі
соціальної фантастики про
вигадану країну з героями,
що схожі на реальних українських політиків.
Але письменник був вірним не лише літературі.
Все життя він був одружений на одній жінці - Еллі
Михайлівні Загребельній.
У нього залишилося двоє
дітей - донька і син, троє
онуків і правнук. Онук і
правнук носять його ім’я Павло.
Тетяна НОВІКОВА.
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ІГУМЕНЯ АФОНСЬКОЇ ГОРИ
28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці
Це свято відзначається на честь упокоєння Божої
Матері, а називається воно святом Успіння, тому що,
як свідчить святий переказ, Діва Марія не померла у
звичайному розумінні цього слова, а неначе заснула
тимчасовим сном, і Господь від цього сну воскресив і
взяв її до Себе на небеса. Це відбулося без усякого тілесного страждання, начебто в приємному сні.
Після того, як Син її Ісус Христос вознісся на небеса, матір оселилася в домі улюбленого учня Іоанна Богослова. Бо ще, перебуваючи на хресті, Господь звернувся до неї, вказуючи на Іоанна: “Оце твій син!” Потім
Він звернувся до Іоанна, вказуючи на Діву Марію: “Оце
мати твоя!”. Євангеліє говорить, що “з того часу прийняв цей учень її в дім свій”.
Святитель Амвровій Медиоланський писав про
Матір Божу: “Вона була смиренна серцем, обачлива
в словах, розважлива, небагатомовна, шанувальниця
читання, трудолюбива, цнотлива в мові. Правилом її
було - нікого не ображати, всім бажати добра, шанувати старших, не заздрити, уникати хвастощів, бути
розсудливою, любити доброчинність”. Згідно з переказами, Матір Божа була “зросту середнього або дещо
вище середнього; волосся золотаве; очі швидкі, зіниці
неначе кольору маслини; брови дугоподібні і помірночорні, ніс продовгуватий, уста квітучі, повні солодких
промов; обличчя не кругле і не загострене, але дещо
продовгувате; кисті рук і пальці довгі...”
Разом з апостолами, іншими учнями Христовими Діва Марія перебувала в Сионській горниці,
коли відбулося чудо сходження Духа Святого в день
п’ятидесятниці. За церковним переказом, подібно до
апостолів, вона отримала жереб служіння, і їй випала
місцевість, яка зараз називається Афонським півостровом чи горою Афон. Ця місцевість називається ще
уділом Божої Матері, бо там вона проповідувала. Пізніше на горі Афон було засновано багато монастирів. І
сьогодні це є місцем аскези чернечого подвигу, де Діва
Марія вшановується особливо - вона називається ігуменею Афонської гори.
Коли прийшов час, після всіх своїх праведних трудів
Діва Марія підійшла до завершення свого земного життя. Про час свого відходу вона довідалася від архангела
Гавриїла. Того самого, який свого часу сповістив її про
те, що вона має стати матір`ю Спасителя. Діва Марія
з радістю сприйняла звістку про час свого Успіння, бо
чекала, коли нарешті зустрінеться зі своїм Сином.
Коли ж вона упокоїлася, то чудесним чином на її
похорон зібралися всі апостоли, які проповідували в
цей час Євангеліє в різних кінцях світу, окрім апостола
Фоми.
За звичаєм юдейським, Марію було покладено до
печери. Через деякий час серед учнів з’явився і апостол Фома. Він був дуже засмучений, бо хотів особисто вклонитися Діві Марії, але спізнився. Тоді апостоли
пішли йому назустріч. Та коли відкрили печеру, де знаходилась труна, то тіла Божої Матері в ній не знайшли.
Коли ж під час своєї трапези учні за звичаєм підносили
молитву, то побачили у видінні Ісуса Христа і душу Діви
Марії в руках Його. І вигукнули тоді вони: “Пресвята,
Богородиця! Допомагай нам, спаси нас!”. І зрозуміли вони, що її божественний Син забрав тіло Пречистої Діви у Свої Небесні оселі, воскресивши її раніше
загального воскресіння, щоб вона не зазнала тління
смерті.
Діва Марія і після свого Успіння не залишає своїми молитвами і допомогою віруючих і те, що вона відійшла від
цього світу земного, не означає, що її немає разом з нами.

Н О В И Й П О Р Я Д О К П Е Р Е Т И Н У К О РД О Н У

УВАГА, ЗАПРОВАДЖЕНО ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Згідно з постановою Кабінету Міністрів з 25 серпня у пунктах пропуску
через державний кордон запроваджується порядок проведення вибіркового контролю на наявність у іноземних громадян та осіб без громадянства достатнього фінансового забезпечення для перебування в нашій
державі, - повідомив перший заступник голови Державної прикордонної
служби України Павло ШИШОЛІН.
Запроваджуючи нові правила, Україна має на меті зменшити
кількість незаконних мігрантів, які
використовують нашу країну як
транзитну територію для подальшого нелегального в’їзду до держав ЄС, а також для незаконного
працевлаштування безпосередньо в Україні.
До переліку держав, громадяни яких повинні підтверджувати
наявність фінансового забезпечення, увійшло чотири країни пострадянського простору: Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан
та Узбекистан, а також 85 країн
Африки, Азії та Близького Сходу.
Відтепер, повідомив Павло
Шишолін, іноземці із зазначених
країн, що в’їжджають на територію
України терміном на 1 місяць, повинні мати при собі 12 тисяч 620
гривень, або еквівалентну суму у
конвертованій іноземній валюті
за курсом НБУ на день в’їзду. Така
сума є результатом вивчення умов
щодо реальних витрат іноземців

та осіб без громадянства на проживання, харчування, проїзд в
Україні та витрати на придбання
медичних страховок і страховок
на автомобільний транспорт, - пояснив він.
До речі, подібна практика є
загальноприйнятою для багатьох
країн світу, - наголосив представник прикордонної служби.
Зокрема, у Польщі при перетині
кордону треба надати довідку про
наявність на кожну добу 150 євро,
у Словаччині - від 56 до 150 євро,
в Угорщині - від 100 до 150 євро на
добу.
За словами першого заступника голови Державної прикордонної служби, наявність таких
коштів або гарантії їх наявності
може бути підтверджено шляхом
пред’явлення для контролю: грошових коштів у національній валюті України або у конвертованій
іноземній валюті; документа із зазначенням суми грошових коштів,
на підставі якого можна отримати

їх у банківських установах України; платіжної картки міжнародних
платіжних систем з випискою з
особового банківського рахунка
заявника, що підтверджує наявну
суму грошових коштів; документа,
що підтверджує бронювання або
оплату житла, оплату харчування
в Україні; договору на туристичне
обслуговування (ваучера); гарантійного листа приватного підприємця або юридичної особи, що
запросили іноземця або особу без
громадянства, про взяття на себе
зобов’язань із сплати всіх витрат
особи, пов’язаних з її перебуванням в Україні та виїздом з України;
проїзного квитка для повернення
до держави свого громадянства,
або постійного місця проживання,
або до третьої держави.
Іноземці з означених країн, які
навчаються в Україні, водії рейсових автобусів, члени екіпажів повітряних та морських суден, працівники залізниці, діти віком до
18 років, особи, які тимчасово або
постійно проживають на території
України, при наявності відповідних
посвідчень будуть звільнені від перевірки на українському кордоні.
УКРІНФОРМ.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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АНОНС
Чергова версiя рiздвяної
казки
про
Попелюшку.
У
провiнцiйному мiстечку одна виховує дочку молода приваблива
жiнка Вiра - дуже добра i чуйна
людина. Її подруга Ельвiра - господиня шлюбного агентства хоче посватати їй якого-небудь
нареченого...
Режисер: А. Салбiєв.
У ролях: К. Гусєва, А. Гольданська, Д. Орлов, Є. Стичкiн, Л.
Касаткiна.

ПОНЕДIЛОК, 31 СЕРПНЯ 1+1

1+1.
23.05
“Горiлкалимон”. (Францiя - Iталiя Швейцарiя - Вiрменiя, 2003р.)
Комедiя. ...У гiрському селi
Вiрменiї живе вiдставний офiцер
Хамо. Вiн недавно овдовiв i щодня їздить на могилу дружини.
До сусiдньої могили також щодня приїжджає вдова Нiна, що
працює в наметi пiд назвою
“Горiлка-лимон”. Живуть вони
важко, i, здається, що дочекатися кiнця холодної зими їм не
вдасться. Але двi лiтнi людини з
добрими i романтичними серцями знайшли один одного i тепер
їм все дарма...
Режисер: Х. Салєєм.
У ролях: Р. Авiньян, Л.
Саркiсян, I. Франек, РузаннаВiте Месропян, З. Кар`єлашвiлi.

ЧЕТВЕР, 3 ВЕРЕСНЯ

* * *

СТБ. 9.00 “Шукаю наречену
без приданого”. (Росiя, 2003 р.)

НТН. 15.20 “За ким тюрма
плаче...”. (СРСР, 1991р.)
Комедiя. Гiя, скромний викладач музичної школи, одержує
в спадок валiзу i будинок на Блакитному березi. Валiза виявляється порожньою, а Блакитний
берег - безлюдним мiсцем на
Крайнiй Пiвночi. Познайомившись з розторопною дiвчиною

Понеділок, 31 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Дiловий свiт.
9.30 Ранок з Першим.
10.30 Т/с “Родинне свято”.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.15 Ситуацiя.
12.30 Український вимiр.
13.00 “Лiнiя долi”.
13.35 Служба розшуку дiтей.
13.50 Книга. ua.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.45 М/с “Клiффорд”.
16.15 Iндиго.
16.45 “Один день - один прапор”.
16.55 М/с “Маттiмео. Iсторiя
Редволла”.
17.50 Вiкно до Америки.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
22.05 Д/ф “Десята муза в Українi”.
22.45 Служба розшуку дiтей.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

23.20 Окрема тема.
0.00 Пiдсумки.
0.10 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Ситуацiя.
1.35 Д/ф “Це моє життя. Лариса
Кадочникова”.

1+1

6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00, 8.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Широка рiка”.
9.00 “ТСН”.
9.15 Т/с “Таке життя”.
10.50 Х/ф “Потяг до Юми”.
13.10 Комедiя “Розлучення та
семеро дiтей”.
15.05 Комедiя “Квартирантка”.
17.00 “ТСН”.
17.20 “Караоке на майданi”.
18.20 Т/с “Пелагiя i бiлий бульдог”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Таке життя”.
21.20 Т/с “Пелагiя i бiлий бульдог”.
22.30 “ТСН”.
23.05 Комедiя “Горiлка-лимон”.
1.00 “Документ”.

Вівторок, 1 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Наша пiсня.
10.00 Вiдкриття сесiї Верховної
Ради України.
12.00 Дiловий свiт.
12.15 Ситуацiя.
12.30 Український вимiр.
13.00 Здоров`я.
13.35 Вихiднi по-українськи.
13.55 Автоакадемiя.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.45 М/с “Клiффорд”.
16.15 Iндиго.
16.45 “Один день - один прапор”.
16.55 М/с “Маттiмео. Iсторiя
Редволла”.
17.25 Д/ф “Володар клiмату”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.05 Д/с “Загадки археологiї”.
20.45 Ситуацiя.
21.00 Новини.
22.00 ПроРегбi.
22.20 Право на захист.
22.45 Служба розшуку дiтей.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

0.00 Пiдсумки.
0.10 Х/ф “Першокласниця”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Ситуацiя.
1.55 Право на захист.
2.20 Аудiєнцiя.
2.45 Д/с “Загадки археологiї”.
3.15 Служба розшуку дiтей.
3.20 Ситуацiя.
3.30 Д/ф “Володар клiмату”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Таке життя”.
10.25 Т/с “Атлантида”.
11.55 “Шiсть кадрiв”.
12.05 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
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”.
17.10 “Смiшнiше за кроликiв”.
18.10 Т/с “Пелагiя i бiлий бульдог”.
19.30 “ТСН”.

Середа, 2 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Ранок з Першим.
10.30 Т/с “Родинне свято”.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.15 Ситуацiя.
12.30 Український вимiр.
13.00 “Попередження”.
13.50 Крок до зiрок.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.45 М/с “Клiффорд”.
16.15 Iндиго.
16.45 М/с “Один день - один
прапор”.
16.55 М/с “Мартiн - воїн. Iсторiя
Редволла”.
17.25 Т/с “Стеж за мною”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.05 Д/с “Загадки археологiї”.
20.45 Ситуацiя.
21.00 Новини.
22.05 Далi буде...
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 Фiльм фестивалю Покров

“Острiв благодатi.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Ситуацiя.
1.40 Муз. ua.
2.10 Кiно. ua.
2.45 Д/с “Загадки археологiї”.
3.15 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Таке життя”.
10.25 Т/с “Атлантида”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
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”.
17.10 “Смiшнiше за кроликiв”.
18.10 Т/с “Пелагiя i бiлий
бульдог”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Таке життя”.
21.20 Т/с “Пелагiя i бiлий
бульдог”.
22.30 “ТСН”.

Машею, Гiя дiзнається вiд неї,
як за час перельоту з Пiвночi порожню валiзу зробити повною...
Режисер: Г. Кеворков.
У ролях: Р. Iоселiанi, Н. Воробйова, В. Татосов, Л. Саркiсов,
Г. Овакiмян.
НТН. 19.25 “Полювання на
дiаманти”. (Канада, 2005р.)
Кримiнальна драма. Фiльм
оснований на реальнiй iсторiї
найбiльшого i найуспiшнiшого
пограбування в Америцi. Привабливий злодiй i шахрай, Боббi
Комфорт, вирiшує повернутися
до сiмейного вогнища i порядного способу життя. Але незабаром
розумiє, що ця рутина точно не
для нього, i приманка на зразок
швидкої наживи - це те, проти
чого вiн встояти не може...
Режисер: Г. Барнс.
У ролях: Дж. Мастерс, Дж.
Кассiнi, Л. Манеттi, У. Робсон.

СУБОТА, 5 ВЕРЕСНЯ

Новий канал. 15.35 “Рядова
Бенджамiн”.
(США,
1981р.)
Комедiя. Героїня пiсля смертi
чоловiка виявилася у важкому
становищi. Щоб не впасти духом остаточно, вона приймає
оригiнальне рiшення - вступити в ряди бравої американської
армiї...
Режисер: Г. Зiфф.
У ролях: Г. Хоун, Є. Бреннан,
А. Ассанте, Г.Д. Стентон.
НЕДІЛЯ, 6 ВЕРЕСНЯ

ІСТV. 16.35 “Армiйськi пригоди”. (США, 1981р.)
Комедiя.
Кессi
Доннер
закiнчила коледж i вступила до армiї. Три роки служби дозволять їй вступити до
унiверситету на психологiю i
мати стипендiю. У їх пiдроздiлi
були тiльки дiвчата-новачки

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Позаочi”. С. Нiконенко.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Формула кохання”. В.
Леонтьєв.
13.10 “Мiсце зустрiчi”.
15.00 “Вечiрнiй квартал”.
17.05 Новини.
17.20 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.40 “Фантастичнi iсторiї”. “Блискавки. Прокляття небес”.
0.40 “Найнебезпечнiшi тварини
свiту”.
20.15 Т/с “Таке життя”.
21.20 Т/с “Пелагiя i бiлий бульдог”.
22.30 “ТСН”.
23.05 Бойовик “Вибори”.
1.15 “Документ”.
2.15 “ТСН”.
2.40 Т/с “Циганське серце”.
3.25 Бойовик “Вибори”.
5.05 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
5.50 М/ф.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Шкарпетки
жiночi.
13.00 Т/с “Невiдкладна допомога 2”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 Новини.
18.20 “Судовi справи”.

23.00 “Проспорт”.
23.05 Бойовик “Вибори 2”.
1.10 “Документ”.
2.10 “ТСН”.
2.35 Т/с “Циганське серце”.
3.20 Бойовик “Вибори 2”.
4.55 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з
Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Мюсли з
фруктами.
13.00 Т/с “Невiдкладна допомога 2”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.

1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Т/с “Майстри жахiв 2”.
3.25 “Знак якостi”.
4.05 “Ключовий момент”.
4.50 Т/с “Майстри жахiв 2”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Х/ф “Важка дитина”.
10.50 Козирне життя.
11.35 Т/с “Термiнатор. Хронiки Сари
Коннор”.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.20 Т/с “Термiнатор. Хронiки Сари
Коннор”.
14.15 Х/ф “Важка дитина 2”.
16.30 Т/с “Свiй-чужий”.
17.30 “Агент нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.40 “1377 спалених живцем”.
0.50 Х/ф “Завтра йдемо в кiно”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
3.10 Т/с “Майстри жахiв 2”.
4.10 “Знак якостi”.
4.50 Т/с “Майстри жахiв 2”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

20.45 Т/с “Мент в законi”.
21.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.00 Свобода слова.
1.30 Т/с “Блейд”.
3.40 Факти.
4.10 Свобода слова.

СТБ

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф.
6.50 “Вiкна - Новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна - Новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “УсоЛапоХвост”.
9.00 Х/ф “Шукаю наречену без
приданого”.
11.45 “Битва екстрасенсiв”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.45 “Слiдство вели. Гауляйтер
Ленiнграда”.
14.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
16.00 “Моя правда. Тiна Канделакi”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.
17.50 “Вiкна - Новини”.
18.00 Т/с “Доктор Хаус”.
19.00 У пошуках iстини. “Любов i
смерть Василя Чапаєва”.
20.00 “Давай одружимося”.
21.00 Чужi помилки. “Помста за
сина”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
6”.
21.00 Т/с “Мент в законi”.
22.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.10 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
0.15 Надзвичайнi новини.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Х/ф “Стiвен Кiнг. Воно”.
3.05 Факти.
3.35 Т/с “Костi”.
4.15 Х/ф “Дурень”.

5.50 Факти.
6.15 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Свiй-чужий”.
10.05 Т/с “Захист Красiна”.
11.05 Т/с “Леся+Рома”.
12.35 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Термiнатор. Хронiки Сари
Коннор”.
14.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
6”.
15.05 Т/с “Мент в законi”.
16.30 Т/с “Свiй-чужий”.

6.20 Д/ф.
6.50 “Вiкна - Новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна - Новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “найщасливiшi”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 Чужi помилки. “Помста за
сина”.
15.00 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.30 “Моя правда. Мурат Насиров”.
16.45 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.
17.50 “Вiкна - Новини”.
18.00 Т/с “Доктор Хаус”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.40 “Надзвичайнi iсторiї”.
“Зорянi дiти, або Яблуко
вiд яблунi...”
0.40 “Найнебезпечнiшi тварини
свiту”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.30 Т/с “Майстри жахiв 2”.

19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
21.00 Т/с “Мент в законi”.
22.00 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.10 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
0.15 Надзвичайнi новини.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Х/ф “Стiвен Кiнг. Воно”.
3.00 Факти.

5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.40 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Свiй-чужий”.
10.05 Т/с “Захист Красiна”.
11.05 Т/с “Леся+Рома”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
15.05 Т/с “Мент в законi”.
16.30 Т/с “Свiй-чужий”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.

6.20 Д/ф.
6.50 “Вiкна - Новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна - Новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.35 Х/ф “Правда лейтенанта
Климова”.
11.50 “Фантастичнi iсторiї.
Прокляття: вiдлучення вiд
щастя”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 Чужi помилки. “Дiвчина
без iменi”.
14.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.50 “Моя правда. Дмитро
Дюжев”.
16.50 “Неймовiрнi iсторiї
любовi”.
17.50 “Вiкна - Новини”.
18.00 Т/с “Доктор Хаус”.
19.00 Зоряне життя. “Зорянi
тата”.

ICTV

СТБ

СТБ

i темношкiра сержант Рiд
вiдразу ж поставила всiм завдання - вони повиннi обiйти
за
показниками
новачкiвчоловiкiв. Сержант Рiд призначила Кессi старшиною, як єдину, хто має освiту...
Режисер: Х. Авербах.
У ролях: К. Квiнлен, Дж. Лi
Кертiс, С. Бланшар, М. Грiффiт,
Дж. Кармен, Дж. МакЛахлен.
Інтер. 23.00 “Тутсi”. (США,
1992р.)
Комедiйна мелодрама. Чудова комедiя про безробiтного
актора, який, щоб одержати
роль в телесерiалi, переодягається жiнкою i виявляє, що
в жiночому виглядi його супроводить набагато бiльший
успiх...
Режисер: С. Поллак.
У ролях: Д. Хоффман, Дж.
Ланг, Т. Гарр, Б. Мюррей.

* * *

22.00 “Вiкна - Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Мурат Насиров”.
0.50 Х/ф “Щит i меч”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Зона ночi.
5.21 Т/с “Петя Чудовий”.
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Свiдок на весiллi”.
10.55 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Загубленi 5”.
0.30 Репортер.
19.00 Правила життя. “Соки, води,
смерть”.
20.00 “Давай одружимося”.
21.00 Чужi помилки. “Дiвчина без
iменi”.
22.00 “Вiкна - Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Дмитро Дюжев”.
0.25 “Вiкна - Спорт”.
0.50 Х/ф “Щит i меч”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Зона ночi.
5.21 Т/с “Петя Чудовий”.
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “У країнi жiнок”.
10.55 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.

20.00 “Давай одружимося”.
21.00 Чужi помилки. “Остання
шлюбна нiч”.
22.00 “Вiкна - Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Олена Проклова”.
0.50 Х/ф “Щит i меч”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Зона ночi.
5.21 Т/с “Петя Чудовий”.
6.05 Т/с “Вiола Тараканова. В
свiтi злочинних пристрастей”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Потапов, до дошки!”
10.55 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “Вiола Тараканова. В
свiтi злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.

0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Непропечений”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Українцi. Надiя.
3.15 Виховуючи на прекрасному.
3.25 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Загублений рай”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Полювання на
педофiлiв.
9.10 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.10 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Бандитський Петербург 3”.
13.10 Х/ф “Напад акул на весняних
канiкулах”.
15.05 Х/ф “Дороги назад немає”.
16.30 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Мертвий пiсля прибуття”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Загроза вторгнення”.
2.05 “Свiдок”.
2.30 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Загубленi 5”.
0.30 Репортер.
0.55 Х/ф “Епiцентр”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Українцi. Надiя.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Дороги назад немає”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.30 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
15.20 Х/ф “Дороги назад немає”.
16.45 Х/ф “Я служу на кордонi”.
18.25 “Речовий доказ”. В`язень
Лук`янiвського замку.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Пентатлон: п`ятиборство
зi смертю”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Пентатлон: п`ятиборство
зi смертю”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Загубленi 5”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Сусiд”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Дороги назад немає”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.30 Х/ф “Я служу на кордонi”.
15.10 Х/ф “Дороги назад
немає”.
16.35 Х/ф “Перехоплення”.
18.25 “Правда життя”. Набий
менi пику.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Глобальна загроза”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Проста правда”.
2.10 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 35 28 серпня 2009 р.
чеТвер, 3 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Ранок з Першим.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.15 Ситуацiя.
12.30 Український вимiр.
13.00 Фольк-music.
14.20 Хай щастить.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.45 М/с “Клiффорд”.
16.15 Iндиго.
16.45 “Один день - один прапор”.
16.55 М/с “Мартiн - воїн. Iсторiя
Редволла”.
17.25 Т/с “Стеж за мною”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
22.05 Громадська варта.
22.30 Служба розшуку дiтей.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Ситуацiя.
1.35 Громадська варта.
1.50 Д/ф “№1 у свiтi”.
2.45 Далi буде...
3.15 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Таке життя”.
10.25 Т/с “Атлантида”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
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”.
17.10 “Смiшнiше за кроликiв”.

п’ятниця, 4 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Ранок з Першим.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.15 Ситуацiя.
12.30 Український вимiр.
13.00 “Знайдемо вихiд”.
14.20 “Надвечiр`я”.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.45 М/с “Клiффорд”.
16.15 Пазли.
16.50 М/с “Один день - один
прапор”.
16.55 М/с “Мартiн - воїн. Iсторiя
Редволла”.
17.25 Т/с “Стеж за мною”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.05 Д/с “Загадки археологiї”.
20.45 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
22.00 Автоакадемiя.
22.30 Служба розшуку дiтей.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.

23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Ситуацiя.
1.40 “Надвечiр`я”.
2.10 Д/ф “Обличчя волi”.
2.45 Д/с “Загадки археологiї”.
3.15 Служба розшуку дiтей.
3.20 Ситуацiя.
3.30 Ранок з Першим.
4.20 Т/с “Стеж за мною”.
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Життя триває...
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50 Ситуацiя.

1+1

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Таке життя”.
10.25 Т/с “Атлантида”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.

субота, 5 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Фрески
Кирилiвської церкви”.
6.30 Анiмац. фiльм “Лис
Микита”.
7.00 М. Поплавський: про час i
про себе.
7.45 Ноосфера.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
9.00 Анонс передач.
9.15 Прес-анонс.
9.25 Доки батьки сплять.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.40 Експерти дозвiлля.
11.10 Вихiднi по-українськи.
11.30 Темний силует.
12.15 Наша пiсня.
12.50 М/с “Мартiн - воїн.
Iсторiя Редволла”.
14.45 Парламент.
15.35 Х/ф “Народний Малахiй”.
17.10 Мiсце зустрiчi - Тайпей.
17.45 Книга. ua.
18.20 Кiно. ua.
19.05 Х/ф “Табiр iде в небо”.

21.00 Новини.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 М. Поплавський: про час
i про себе.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.50 Х/ф “Табiр iде в небо”.
3.25 Експерти дозвiлля.
4.00 Хто в домi хазяїн?
4.25 Х/ф “Народний Малахiй”.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.00 “Хранителi iсторiї”.
6.50 Х/ф “Лебединi ревнощi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.40 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
11.15 Анiмац. фiльм “Пригоди
мишеняти Переса”.
13.00 “Шiсть кадрiв”.

неділя, 6 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Ужгородська Покрова”.
6.30 “Корпорацiя Сiмба”.
6.45 Анiмац. фiльм “Лис
Микита”.
7.15 Ю. Бочкарьов. Параметри
долi.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.20 Служба розшуку дiтей.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.30 Служба розшуку дiтей.
13.50 “Околиця”.
14.20 Аудiєнцiя.
14.50 Благовiсник.

15.25 Олiмпiйський хронометр.
16.15 Фестиваль мистецтв
України. Рiвненська
область.
18.35 Дiловий свiт. Тиждень.
19.30 Мiжнародний музичний
фестиваль “Схiдний
Базар”.
21.00 Новини.
21.15 Мiжнародний музичний
фестиваль “Схiдний
Базар”.
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 Служба розшуку дiтей.
1.30 Фестиваль мистецтв
України. Рiвненська
область.
3.35 Муз. ua.
4.00 Стильна штучка.
4.25 “Околиця”.
4.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.00 “Хранителi iсторiї”.

18.10 Т/с “Пелагiя i бiлий бульдог”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Таке життя”.
21.20 Т/с “Пелагiя i бiлий бульдог”.
22.30 “ТСН”.
23.05 Бойовик “Гарячi новини”.
1.10 “Документ”.
2.10 “ТСН”.
2.35 Т/с “Циганське серце”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 “Двi сторони однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Цукерки
“Трюфелi”.
13.00 Т/с “Невiдкладна допомога 2”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.10 “Смiшнiше за кроликiв”.
18.10 Т/с “Пелагiя i бiлий бульдог”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Лебединi ревнощi”.
21.20 Трилер “Домовик”.
23.35 “Наша Russia”.
0.15 Бойовик “Вигнанцi”.
2.15 “Без табу”.
2.55 Т/с “Циганське серце”.
3.35 Бойовик “Вигнанцi”.
5.15 Т/с “Дiвчата Гiлмор

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Майонез
легкий.
13.00 Т/с “Невiдкладна допомога 2”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.

13.40 Комедiя “Кудлатий
спецназ”.
15.30 Х/ф “Мисливцi за
скарбами”.
17.35 Комедiя “Тариф на
кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.50 “Tелетрiумф”.
1.25 “Наша Russia”.
1.45 Х/ф “Будинок-фантом у
придане”.
5.05 “Непрощенi. Останнiй
гетьман П. Скоропадський”.

ІНТЕР

6.30 “Перепустка в прекраснi
вихiднi з Самантою
Браун”.
7.10 Х/ф “Без панiки, хлоп`ята”.
9.00 “В Городку”.
9.30 “Городок”.
10.10 “Картата потата”.
11.00 Т/с “Чоловiча робота 2”.
15.00 “Найрозумнiший”. Спец.
проект “Разом”.
16.50 “Позаочi”. Н. Могилевська.
18.00 Т/с “Каменська 5”.

7.05 Анiмац. фiльм “Пригоди
мишеняти Переса”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.40 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
11.05 “Караоке на майданi”.
12.05 “Шiсть кадрiв”.
12.35 “Криве дзеркало”.
15.10 Комедiя “Бабiй одружується”.
17.30 Комедiя “Час радостi”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Комедsя “Коханнязiтхання 2”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.25 Драма “Життя iнших”.
2.15 “Tелетрiумф”.

ІНТЕР

6.30 “Перепустка в прекраснi
вихiднi з Самантою
Браун”.
7.10 Х/ф “Стоянка команчiв”.
8.40 “Квадратний метр”.
9.40 М/с “Смiховинки”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Джентльмени
удачi”.
12.20 Х/ф “Кiднепiнг”.

19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.40 “Iсус. Втраченi роки”.
0.40 “Найнебезпечнiшi тварини
свiту”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.30 Т/с “Майстри жахiв 2”.
3.30 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.
4.55 Т/с “Майстри жахiв 2”.

16.30 Т/с “Свiй-чужий”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
21.00 Т/с “Мент в законi”.
22.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.10 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
0.15 Надзвичайнi новини.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Х/ф “Швидкий вогонь”.
3.00 Факти.

5.55 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Свiй-чужий”.
10.05 Т/с “Захист Красiна”.
11.05 Т/с “Леся+Рома”.
12.30 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Термiнатор. Хронiки Сари
Коннор”.
14.05 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.10 Т/с “Мент в законi”.

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф.
6.50 “Вiкна - Новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна - Новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.35 Х/ф “Митниця”.
11.45 “Фантастичнi iсторiї.
Паралельнi свiти. Час вбивця”.
12.40 “Битва екстрасенсiв”.
13.40 Чужi помилки. “Остання
шлюбна нiч”.
14.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.50 “Моя правда. Олена Проклова”.
16.50 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.

15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Вечiрнiй квартал”.
23.30 “Маннергейм. Свiй серед
чужих, чужий серед своїх...”
0.40 “Найнебезпечнiшi тварини
свiту”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Майстри жахiв 2”.

14.10 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.15 Т/с “Мент в законi”.
16.35 Х/ф “Швидкий вогонь”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.00 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.45 Голi i смiшнi.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
1.00 Х/ф “Хлопець з кальцiю”.

ICTV

ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 Дiловi факти.
6.20 Погода.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Свiй-чужий”.
10.05 Т/с “Захист Красiна”.
11.05 Т/с “Леся+Рома”.
12.35 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Термiнатор. Хронiки Сари
Коннор”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi”.
22.30 Х/ф “Небезпечнi зв`язки”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.50 Х/ф “Без панiки, хлоп`ята”.
3.15 “Позаочi”. Н. Могилевська.
4.00 “Знак якостi”.
4.40 “Ключовий момент”.
6.10 М/с “Супермен”.

ICTV

6.10 Факти.
6.30 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.05 Максимум в Українi.
7.50 Добрi новини.
7.55 Х/ф “Райський куточок”.
9.55 Анекдоти по-українськи.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
14.00 12 найкращих шахраїв
України.
14.45 Х/ф “Мiстер Няня”.
16.40 Х/ф “Фантом”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Володар перстнiв:

15.00 Х/ф “Мiський пейзаж”.
17.00 “Формула кохання”. П.
Майков.
18.00 Х/ф “Проста iсторiя”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Кохання пiд грифом
“Цiлком таємно”.
23.00 Х/ф “Тутсi”.
1.30 “Подробицi тижня”.
2.15 “Картата потата”.
2.50 Х/ф “Тутсi”.
4.45 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

5.55 Факти.
6.20 Т/с “Альф”.
6.45 Т/с “Троє зверху”.
7.10 Х/ф “Фантом”.
9.25 Квартирне питання.
10.25 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Наша Russia.
13.35 Прожекторперiсхiлтон.
14.05 Анекдоти по-українськи.
14.30 Х/ф “Троє в каное”.
16.35 Художній фільм
“Армiйськi пригоди”.
18.45 Факти тижня.
19.25 Спорт.

СТБ
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17.50 “Вiкна - Новини”.
18.00 Т/с “Доктор Хаус”.
19.00 “Моя правда. Дiма Бiлан”.
20.00 “Давай одружимося”.
21.00 Чужi помилки. “Цiна життя”.
22.00 “Вiкна - Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Леонiд
Якубович”.
0.50 Х/ф “Щит i меч”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Петя Чудовий”.
6.05 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Сусiд”.
11.00 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
22.25 Х/ф “Бруднi танцi”.
1.05 Х/ф “Айболить 66”.

НОВИЙ КАНАЛ

20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Загубленi 5”.
0.30 Репортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Братство вампiрiв”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Дороги назад немає”.
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”.
12.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.30 Х/ф “Перехоплення”.
15.20 Х/ф “За ким тюрма плаче...”.
16.45 Х/ф “Море наших надiй”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”. Смерть жандарма.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Полювання на дiаманти”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Полювання на дiаманти”.
2.10 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 “Файна Юкрайна”.
0.05 Камедi-клаб Росiя.
1.00 Репортер.
1.25 Х/ф “Крик”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 Кузня бiдних.

6.20 Д/ф.
6.50 “Вiкна - Новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна - Новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Пригоди Шерлока Холмса
i доктора Ватсона”.
11.55 Х/ф “Пригоди Шерлока Холмса i доктора Ватсона”.
14.00 “Пригоди Шерлока Холмса
i доктора Ватсона. Знайомство”. Невiдома версiя.
15.50 “УсоЛапоХвост”.
16.30 Х/ф “Москва сльозам не
вiрить”.
17.55 “Вiкна - Новини”.
18.05 Х/ф “Москва сльозам не
вiрить”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
22.00 “Вiкна - Новини”.

5.10 Т/с “Петя Чудовий”.
5.20 Студiя Зона ночi. Культура.
5.25 Моя адреса - Соловки. Пастка.
5.40 Зона ночi.
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Погода.
7.35 “Пiдйом”.
8.30 Погода.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Бунтарка”.
11.00 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.

Двi вежi”.
22.55 Наша Russia.
23.35 Прожекторперiсхiлтон.
0.05 Голi i смiшнi.
0.45 Х/ф “Легiони диявола.
Чаклунки”.
2.25 Х/ф “Тривiальне чтиво”.
3.40 Х/ф “Бути чи не бути”.

вiрить”. Невiдома версiя.
23.10 “Моя правда. Дiма
Бiлан”.
0.05 Зоряне життя. “Зорянi
тата”.
1.10 “Паралельний свiт”.
2.00 Х/ф “Живи i пам`ятай”.
3.40 “Мобiльна скринька”.

тура.
3.15 “Культурна спадщина”.
3.45 Українське бароко.
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.
5.10 Студiя Зона ночi. Культура.
5.15 Зима надiї.

4.30 “Телешанс”.
6.00 “Слiдство вели.
Кремлiвський гамбiт”.
6.40 М/ф.
7.20 “Еники-Беники”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “УсоЛапоХвост”.
10.45 М/ф: “Пригоди Фунтика”, “Пес у чоботях”,
“Бременськi музиканти”.
13.00 Концерт М. Задорнова
“Поднiматель пiнгвiнiв”.
13.45 Х/ф “Бруднi танцi”.
16.00 “Танцуют все! 2”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
любовi”.
19.00 Х/ф “Москва сльозам не
вiрить”.
22.10 “Москва сльозам не

5.40 Х/ф “Поряд з тобою”.
5.41 Справа про возз`єднання.
6.05 Зона ночi.
7.10 Репортер.
7.30 Х/ф “Бунтарка”.
9.35 Будинок закритий на
ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 “Файна Юкрайна”.
14.35 Хто проти блондинок?
15.35 Х/ф “Рядова Бенджамiн”.
17.50 Х/ф “Дейв”.
20.05 Х/ф “Маска”.
22.05 Хто проти блондинок?
23.10 Х/ф “Найкращий фiльм”.
1.35 Спортрепортер.
1.40 Х/ф “Поцiлуємося?”.
3.10 Студiя Зона ночi. Куль-

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком
Реннером”.
7.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.00 Х/ф “Аферисти Дiк i
Джейн розважаються”.
11.50 Х/ф “Людина з бульвару
Капуцинiв”.
13.55 Х/ф “Невстановлена
особа”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Кобра. Антитерор”.
19.00 Х/ф “Космiчнi ковбої”.
21.45 Х/ф “Справедливий суд”.
0.00 Х/ф “Сховища душi 2”.
1.40 Х/ф “П`явки”.
3.05 “Речовий доказ”.
4.00 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

19.30 Країна повинна знати. К.
Стогнiй.
20.10 Х/ф “Друге дихання”.
22.45 Х/ф “Попутник”.
0.35 Х/ф “Приватна школа”.
2.15 Iнтерактив. Тижневик.
2.30 Х/ф “Просто неймовiрно”.
3.55 Всi феї мають таємницi.

22.00 Х/ф “Колiр неба”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї
любовi”.
1.05 Х/ф “Шукайте жiнку”.

2.55 Невiдома Україна.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Точка роси.
5.15 Зона ночi.

СТБ

СТБ

СТБ

5.00 “Вiртуальна iсторiя:
таємний план вбивства
Гiтлера”.
6.30 М/ф.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.40 “УсоЛапоХвост”.
11.30 Х/ф “Дiвчина без
адреси”.
13.15 У пошуках iстини.
“Любов i смерть Василя
Чапаєва”.
14.20 “Слiдство вели. По лезу
бритви”.
15.20 Д/ф “Сон мертвяка”.
16.00 Правила життя. “Соки,
води, смерть”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Плюс один”.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

6.10 Х/ф “Лессi”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.30 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
10.05 Клiпси.
10.30 Х/ф “Робота, що втекла”.
12.55 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.10 Аналiз кровi.
14.50 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.45 Iнтуїцiя.
17.50 Х/ф “Звичка одружуватися”.
20.05 Х/ф “11 друзiв Оушена”.
22.40 “Файна Юкрайна”.
23.10 Камедi-клаб Росiя.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Жах на вулицi
В`язiв 5. Дитя сну”.
2.00 Студiя Зона ночi. Культура.
2.05 Третя влада.
2.50 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “За ким тюрма плаче...”
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.30 Х/ф “Море наших надiй”.
15.15 Х/ф “Людина з бульвару
Капуцинiв”.
17.10 Т/с “Осiннiй детектив”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Аферисти Дiк i Джейн
розважаються”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Конфлiкт iнтересiв”.
2.15 “Свiдок”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.35 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

НТН

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Кобра. Антитерор”.
9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.50 “Речовий доказ”.
В`язень Лук`янiвського
замку.
15.25 “Легенди бандитського Києва”. Смерть
жандарма.
16.00 Т/с “Бандитський Петербург 3”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Все або нiчого”.
21.00 Х/ф “Фанат”.
23.40 Х/ф “П`явки”.
1.30 “Речовий доказ”.
Профiлактика.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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АКТУАЛЬНО

“ЧИ НЕ СТАНЕ СВИНОФЕРМА ПРОБЛЕМОЮ У РАЙОНІ?..”
- запитують жителі с. Грузьке у своєму зверненні до Макарівської
CEC з приводу реконструкції тваринницького комплексу
великої рогатої худоби під свиноферму

Наші фахівці провели в черговий раз
обстеження цього об’єкта. На момент
перевірки проводилось бетонування перегородок та ремонт даху. Роботи з реконструкції комплексу ведуться без погодження з відповідними службами району.
За невиконання постанови про зупинення реконструкції комплексу ВРХ під
свиноферму с. Грузьке №29-777 на власника складено протокол про порушення
санітарного законодавства (постанова
від 10 серпня 2009 р. №113\ 112), та накладено штраф. Відновлення робіт з реконструкції комплексу буде дозволено
при наявності позитивного висновку за
ф. 303\о (висновок на проект будівництва, реконструкції) та після відміни постанови головного державного санітарного лікаря району про застосування
адміністративно-запобіжних заходів за
порушення санітарного законодавства
№29 (777 від 15.07.2009 р.)
Як повідомив власник комплексу
Д.М.Ерікян, нині виготовляється технічна
документація на право власності господарських будівель тваринницького комп-

лексу в Макарівському бюро технічної
інвентаризації. Після отримання документації на право власності буде розпочато
виготовлення проектно-кошторисної документації.
Також власник зобов’язується забезпечити санітарно-захисну зону, ширина
якої згідно ДБН „Містобудування, планування і забудова міських та сільських поселень” 360 — 92 визначається класом розміщуваного об’єкта. Для тваринницьких
підприємств, де утримуватиметься ВРХ
до 1000 голів – 300 метрів, 1000 тварин
– 500 метрів, свинарники до 12000 голів –
500 метрів. Згідно Державних санітарних
правил планування та забудови населених
пунктів №379\1404 від 24.07.1996 р. розміри санітарно-захисної зони для різних
тваринницьких об’єктів встановлюється
безпосередньо від межі території, на якій
розташовані будівлі та споруди для утримання тварин.
Андрій ГОНЧАРУК,
лікар з гігієни праці Макарівської
районної СЕС.

НАРОДНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ
“101” ІНФОРМУЄ:

Протягом останніх років мода на підпалювання сухої трави
набула характеру стихійного лиха. Потрібно боротися з цим явищем усіма методами, використовуючи засоби масової інформації та Інтернет, роз’яснювати населенню, бажано з шкільного
віку, про необхідність берегти природу і піклуватися про охорону
навколишнього середовища. Це стосується не тільки спалювання трави, але і стихійного сміття, а також забруднення водних
ресурсів і природного середовища взагалі.
У зв’язку з цим РВ ГУ МНС України в Київській області
застерігає вас бути обачними при спалюванні трав’яного
настилу, тому що, як свідчить практика, це часто призводить до великих матеріальних втрат та шкодить навколишньому середовищу
Макарівський РВ ГУ МНС України в Київській області.

№ 35 28 серпня 2009 р.
КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

О Ш Т РА Ф О В А Н О З А Н Е П РА В О М І Р Н І
Д І Ї К П К О Р « ФАС Т І В В О Д О К А Н А Л »
На адресу Київського обласного територіального відділення Антимонопольного
комітету України надійшла скарга від мешканців міста Фастів на неправомірні дії
КП КОР «Фастівводоканал» при формуванні тарифів та нарахуванні плати за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
За результатами перевірки відділення встановило, що у 2008 року тарифи з централізованого
водопостачання та водовідведення затверджувалися та змінювалися двічі
відповідно до груп споживачів, а саме виконавчим
комітетом
Фастівської
міської ради рішенням від
29.02.08 № 76 було затверджено тарифи для ІІ
(бюджетні підприємства)
та ІІІ груп споживачів (усі
інші підприємства) та рішенням від 12.09.08 № 206
для І групи споживачів (населення).
Виконавчим комітетом Фастівської міської
ради було прийнято рішення «Про затвердження тарифів на послуги з
водопостачання та водовідведення» № 76 від
29.02.08, яким затверджувалися тарифи для
КП КОР «Фастівводоканал». При цьому висновок Державної інспекції
з контролю за цінами в
Київській області, згідно
якого повинні були затверджуватися тарифи
на послуги, був отриманий
підприємством
лише 05.03.08, тобто на
момент
затвердження
виконавчим
комітетом

П Р Е С - С Л У Ж Б А К Р У В К И Ї В С Ь К І Й О Б Л АС Т І І Н Ф О Р М У Є
Відповідно до Плану
контрольно-ревізійної
роботи КРУ в Київській області
на ІI квартал 2009 року проведена ревізія фінансовогосподарської
діяльності
Київського
обласного
управління з фізичного виховання та спорту за період
з 01.01.2006 по 01.05.2009,
який підпорядкований Міністерству освіти і науки
України і фінансується з
Державного
бюджету.
Встановлено фінансових порушень на загальну
суму 1 678,21 тис.
грн., у тому числі: порушень,
що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів – 1 147,21 тис. грн. та
інших порушень фінансової
дисципліни – 531 тис. грн. У
ході ревізії відшкодовано та
усунено порушень на загальну суму 440,83 тис. грн.
Так, ревізією видатків
на капітальне будівництво,
реконструкцію та ремонт
виявлено порушення, допущені начальником обласного управління з фізичного виховання та спорту та
заступником
начальника
управління, якими підписані акти виконаних підрядних
робіт при відсутності контролю за виконанням робіт
з футбольного поля Центральної дитячо-юнацької
навчально-спортивної
бази „Трудові резерви”,
що призвели до матеріальних збитків на суму 797,07
тис.грн.
Ревізією щодо дотримання законності в ході списання коштів з рахунків, в тому
числі цільового спрямування
коштів, списаних з рахунків
відповідно до затверджених
асигнувань, передбачених
по загальному фонду кошторису, встановлено нецільове

використання коштів на загальну суму 264,74 тис. грн.
З порушенням вимог ст.
94 Кодексу законів про працю та ст. 1 Закону України
„Про оплату праці” 4-м сумісникам Київського обласного
управління з фізичного виховання та спорту за період
з січня 2006 року по квітень
2009 року нараховано і ви-

балансі мобільних телефонів здійснювались видатки
на придбання ваучерів UMC
для поповнення рахунків
мобільних телефонів його
працівників на суму 8,95 тис.
грн., що є порушенням Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

юнацькій
навчальноспортивній базі „Трудові
резерви” та ДЮСШ в районах і містах Київської
області, фінансування яких
здійснюється
відповідно
за рахунок асигнувань, виділених із обласного та районного бюджетів.
За результатами проведених інвентаризацій встановлено лишки
основних засобів на загальну
суму
434,62
тис. грн., які
в ході ревізії
оприбутковані
за даними бухгалтерському
обліку.
За допущені порушення фінансової дисципліни
та ведення бухгалтерського
обліку на начальника Київського обласного управління з фізичного виховання та
спорту, заступника начальника управління, головного
бухгалтера та інших посадових осіб складено 6 протоколів про адміністративне
правопорушення за ст. 164-2
КУпАП.
За фактами нецільового використання коштів
Контрольно-ревізійним
управлінням у Київській області прийнято рішення про
зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунку Київського обласного
управління з фізичного виховання та спорту, відкритому
в органах Державного казначейства.
До Міністерства освіти
і науки України направлені
матеріали з метою прийняття рішення про зменшення
бюджетних асигнувань у
сумі 264,74 тис. грн., використаних не за цільовим
призначенням. Вони також
передані до правоохоронних органів.

ФІНАНСОВИХ ПОРУШЕНЬ
НА ПІВТОРА МІЛЬЙОНИ
плачено заробітної плати за
фактично невідпрацьований
ними час на загальну суму
27,28 тис.грн. та відповідно
зайво перераховано до державних цільових фондів нарахувань на заробітну плату
9,89 тис. грн., що призвели
до матеріальної шкоди на
суму 37, 17 тис. грн.
Проведеними зустрічними звірками в Броварському вищому училищі фізичної
культури, дитячому таборі
„Тавріка”, ПП „Тавріка-Дон”,
Навчально-спортивній базі
зимових видів спорту Міністерства оборони України
„Тисовець”,
Харківському
обласному вищому училищі
фізичної культури і спорту не
підтверджені факти проживання спортсменів та учасників
спортивно-масових
заходів, на що використано
коштів Державного бюджету
на загальну суму 15,56 тис.
грн. та коштів обласного бюджету на загальну суму 6,08
тис. грн., що призвело до
матеріальних збитків на суму
21,64 тис. грн.
Слід також зазначити,
що протягом 2006-2007 років обласним управлінням
з фізичного виховання та
спорту при відсутності на

З порушенням Типової інструкції про порядок
списання
матеріальних
цінностей з балансу бюджетних установ обласним
управлінням у 2006-2008
роках, січні-квітні 2009
року на підставі договорів зберігання по накладним передано товарноматеріальних
цінностей,
придбаних за рахунок коштів державного бюджету
та які рахуються на балансі
обласного управління з фізичного виховання та спорту на загальну суму 68,19
тис. грн., ДЮСШ Київського обласного управління
з фізичного виховання та
ДЮСШ у районах і містах
області, фінансування яких
здійснюється
відповідно за рахунок асигнувань,
виділених із обласного
та районного бюджетів.
Крім того, у 2007-2008
роках на підставі договорів зберігання по накладним передано товарноматеріальних
цінностей,
придбаних за рахунок коштів обласного бюджету
та які рахуються на балансі обласного управління
на загальну суму 7,82 тис.
грн., Центральній дитячо-

тарифів воно не мало висновків Держцінінспекції, що ставить під сумнів
їх економічне обґрунтування.
Відповідно до чинного законодавства у разі
зміни вартості житловокомунальних послуг виконавець/виробник
не
пізніше ніж за 30 днів повідомляє про це споживача з визначенням причин
зміни вартості та наданням
відповідних обґрунтувань з
посиланням на погодження відповідних органів.
Підприємством
було
зроблено оголошення про
підвищення тарифів на послуги 13.09.08. При цьому,
тариф було введено в дію з
01.10.08, тобто в супереч
вимогам та терміну оприлюднення, передбаченого
законодавством. Відповідно до частини п’ятої статті
32 Закону України «Про
житлово-комунальні
послуги» підприємство повинно було повідомити споживачів про підвищення
тарифів та ввести їх в дію
лише 13.10.08.
У ході розгляду справи підприємством було
усунено порушення щодо
введення в дію тарифів
шляхом перерахунку та повернено кошти спожива-

чам за період з 01.09.2008
по 13.09.2008 на загальну
суму 39 412,22 грн.
Відповідно до чинного
законодавства на КП КОР
«Фастівводоканал» накладено штраф, який підлягає
сплаті до державного бюджету.
Зобов’язання в подальшій діяльності утриматись
від порушень конкуренційного
законодавства
дозволить підприємству
уникнути більш тяжких фінансових наслідків.

Київське обласне територіальне відділення
Антимонопольного комітету України звертає
увагу, що у разі виявлення таких порушень з
боку підприємств, кожен
громадянин має право
звернутися до відділення зі скаргою.
Наша адреса:
м. Київ-196,
б-р. Лесі Українки, 1
к. 552
тел/факс: 286-82-89
e-mail: mail@kv.amc.
gov.ua
Прес-служба
КИЇВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО
КОМІТЕТУ УКРАЇНИ.

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О
Я ОТРИМАВ У СПАДОК ДІЛЯНКУ НАВКОЛО БУДИНКУ МОЇХ БАТЬКІВ, АЛЕ ПРИВАТИЗУВАТИ ЇЇ МЕНІ
НЕ ВДАЄТЬСЯ - ВІДМОВЛЯЄ СУСІД, ЗАПЕВНЯЮЧИ,
ЩО ЧАСТИНУ ЇЇ У НЬОГО СВОГО ЧАСУ БУЛО ВІДРІЗАНО. НА ЯКИХ ПРАВОВИХ УМОВАХ Я МОЖУ ДОВЕСТИ, ЩО ВСЯ ДІЛЯНКА НАЛЕЖИТЬ МЕНІ?
Питання приватизації присадибної ділянки, право на
таку дію, підстави та порядок реалізації відповідного права визначаються Земельним кодексом України.
Належний користувач, тобто, той, кому належить ця
ділянка на законних підставах, що підтверджене документами та засвідчене уповноваженими на це державними або органами місцевого самоврядування, має право
на здійснення у встановлений законом спосіб приватизації відповідної ділянки.
Вичерпний перелік необхідних для цього документів
містить Земельний кодекс України. Також порядок дій
зазначає і затвержена Кабінетом Міністрів України відповідно до норм Земельного кодексу України підзаконна нормативно-правова база, яка більш деталізована,
але виключно у межах його норм, регламентує відповідні
процедури.
Земельний кодекс не містить у переліку умов та документів, необхідних для зрушення та реалізації права на
приватизацію присадибної земельної ділянки, яка вже
виділена певній фізичній особі у користування, такої умови або документа, як згода сусідів (власників чи користувачів сусідніх земельних ділянок).
Таким чином, враховуючи пряме та безальтернативне
положення статті 19 Конституції України, яка говорить,
що органи державної влади, місцевого самоврядування
та посадові особи мають право діяти та вчиняти виключно в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України, в той же час громадяни не можуть бути примушені робити те, що законом не
передбачено. Вимога про так звану “згоду” чи” не згоду”
нелегітимна.
Ви можете оскаржити її вищестоящій посадовій особі
(щодо посадовця, який таку вимогу висуває), а у разі незадоволення скарги у місячний строк звернутися безпосередньо до суду або до органів прокуратури.
З іншого боку, з урахуванням практичних реалій та тієї
обставини, що у Земельному кодексі питання приватизації земельної ділянки сформульоване як таке, що відбувається “за рішенням” відповідної сільради (тобто, юридично, це можна розуміти як її право, а не зобов’язання),
можемо порадити, все ж таки, залагодити питання із сусідами та отримати відповідну згоду.
“Мирової” може, звичайно, і не вийти... Тоді зверніться до сільради із запитом щодо надання вам витягу з плану землевідведення (паспорту, схеми) вашої ділянки та
сусідніх ділянок на місцевості. Озброївшись зазначеним
планом та іншою документацією щодо земельної ділянки - звертайтесь до суду із позовом про визнання, підтвердження права на відповідну ділянку у встановлених
паспортною документацією межах та усунення перешкод
у здійсненні її приватизації.
Олексій ВЕРЕМЕЙ,
юрисконсульт .
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ЯК НЕ ПОМИЛИТИСЯ У ВИБОРІ МЕДУ?
Про його корисні властивості відомо так багато, що навряд чи потрібно когось у них переконувати. А
ось нагадати про те, яким має бути
справжній мед, особливо зараз,
коли саме час робити його запас
на зиму, думаю, буде не зайвим. На
жаль, у наш час у продаж надходить
дуже багато продуктових підробок.
Не уникнув цієї долі й мед. До речі,
на ввезення китайського меду існує
заборона вже майже в усій Європі,
такої він низької якості.
Тому при покупці меду треба взагалі бути обережним і звертати увагу
на його якість. Той мед, що продається в супермаркетах, - це, швидше
за все, мед наполовину. Він навіть
взимку прозорий і рідкий, а досягається це тим, що його нагрівають,
внаслідок чого він втрачає добру половину своїх цілющих якостей.
Перед покупкою мед обов’язково
треба покуштувати. Він не повинен
мати ніякого стороннього аромату,
може бути прозорим, але лише влітку, в період його збирання. До кінця
осені натуральний мед обов’язково
кристалізується. Правда, є сорти
з якими цього не трапляється, - це
каштановий і акацієвий, але вони зустрічаються у продажу досить рідко.
Мед має бути густим і в’язким.
Якщо рідкий, як вода, - це свідчить
про те, що мед незрілий, його швидко зібрали і привезли на продаж, у
ньому мало корисних речовин. Мед
буває світлим і темним - його колір
залежить від рослини-медоноса.
Наприклад, гречаний - темний, а липовий - світлий. Якщо мед зібраний
на різнотрав’ї, його називають квітковим, луговим, гірським, степовим.
Це означає, що він поєднує в собі
властивості різних рослин, вам невідомих. При схильності до алергії та-

кий мед навряд чи варто купувати.
Натуральний мед нагадує густий
сироп, витягнутий з вічок сотів, він
швидко кристалізується (через 2–3
місяці). У деяких сортах – каштановому, вересовому, акацієвому – цей
процес йде повільніше. Чим більше
фруктози, тим довше він зберігає

Недобросовісні бджолярі можуть
підгодовувати бджіл під час медозбору перегрітим медом або сиропом. Зовні такий мед не відрізнити
від натурального, але за своїми корисними властивостями він йому не
відповідає.
Виявити підробку неозброєним
оком неможливо. Лише лабораторний аналіз дасть змогу оцінити якість
меду і те, наскільки він натуральний.
Тому краще купувати його у перевірених постачальників – на ринках
або в спеціалізованих магазинах, де
він продається у фабричній розфасовці.

ГОСПОДИНІ
- НА ЗАМІТКУ

рідку консистенцію. Існує думка, що
зацукрований мед – поганої якості.
Це невірно. Кристалізація лише свідчить про незначний вміст води і не
впливає на корисні властивості продукту.
Найбільша складність при покупці меду – відрізнити натуральний від
фальсифікованого. Мед підробляли
в усі часи і в усіх країнах. До низьких
сортів для поліпшення товарного
виду додавали цукрову і крохмальну
патоку, борошно, желатин, гіпс, глину, крейду і навіть деревну тирсу. У
наш час найпоширенішими способами фальсифікації є підміна ботанічного джерела. Наприклад, дешевий
соняшниковий мед видають за дорожчий липовий.

Мед легко вбирає сторонні запахи і вологу. Завжди щільно закривайте банку, інакше він може заграти
або “віддавати” томатним соусом,
що стоїть поряд.
Якщо вам не зручно діставати з
банки зацукрований мед, його можна повернути в рідкий стан. Треба
помістити банку на водяну баню при
температурі води близько +40 градусів Цельсія і залишити на плиті до тих
пір, поки мед повністю не розтане
(декілька годин). Головне – не перевищувати цю температуру, щоб зберегти корисні властивості продукту.
Продукти, що є сумішшю натурального меду з біологічно активними добавками (БАД), не повинні
насторожувати. Додають зазвичай
пилок, спиртовий екстракт прополісу, сухі екстракти золотого кореня,
женьшеня, шипшини та інших лікарських рослин. У таких продуктах корисні властивості меду лише підсилюються.
Тетяна ЛИТВИНЕНКО.

АКТУАЛЬНО

СОНЦЕ ШКОДИТЬ ЖІНКАМ БІЛЬШЕ, НІЖ ЧОЛОВІКАМ

У ході дослідження американські
вчені виявили, що у жінок, які проживають у містах з високим рівнем сонячної
активності, найчастіше розвивається
аутоіммунне захворювання під назвою
міозит або хвороба Вагнера, що характеризується м’язовою слабкістю. При
цьому, говорять дослідники, поширеність дерматоміозиту серед жінок напряму залежить від рівня отримуваного
ультрафіолету.
Фахівці вважають, що жінки генетично сприйнятливіші до його випромінювань, і їм набагато частіше, ніж
чоловікам, ставлять діагноз багатьох аутоімунних розладів, хоча причини цього

ГАРНА НОВИНА
ДЛЯ ПОВНИХ!

Нею ми зобов’язані
японським ученим, які довели, що жирок навколо
талії та стегон, який зазвичай нас дратує і псує
нам настрій, допоможе
довше прожити! Протягом
12 років команда учених з
Токійського університету
вивчала здоров’я 50000
осіб у віці 40 і більше років. Дослідники групували
людей залежно від індексу ваги тіла, розглядали
зміну конституції тіла людини впродовж їх життя і
порівнювали тривалість
життя після 40 років. І в
результаті масштабного
дослідження
з’ясували,
що люди із зайвими кілограмами в середньому
живуть довше від худих
людей. Ці результати можуть застерегти від зайвих намагань схуднути.
Наприклад,
чоловіки з нормальною вагою
у віці 40 років прожили
ще близько 40 років, тоді
як ті, чий індекс ваги тіла
вказував на надмірну
вагу, прожили на 6-7 років довше. Така ж картина
і з жінками. Повні живуть
трохи довше, ніж жінки з
нормальною вагою.
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КОРИСНІ ПОРАДИ

ЩОБ СОН БУВ
МІЦНИМ І КОРИСНИМ

Даремно дехто вважає, що для цього не потрібно нічого робити. Мовляв, це виходить само собою. Насправді, щоб сон був хорошим, до нього потрібно готуватися
належним чином.
Щоб легко і без проблем заснути, треба, щоб день
був досить активним. Фізична активність підвищує наші
шанси заснути швидко і без проблем. Не треба ввечері
з’ясовувати стосунки і скандалити. Весь негатив відкладіть, по можливості, на ранок. Увечері - тільки приємні
емоції, спокійна музика і розслабляючі процедури. Ніщо
так ефективно не сприяє міцному і спокійному сну, як
хоча б п’ятнадцятихвилинна ванна.
Запорука безтурботного сну і легкого засинання - це
дотримання режиму, як би це банально не звучало. Якщо
ви лягатимете спати щодня в один і той же час, організм
звикне до цього і сам проситиметься швидше вкласти
його в ліжко, якщо ви з якоїсь причини забарилися. До
речі, не варто ігнорувати і сонливий стан. Як тільки відчуєте ввечері, що вас хилить до сну, лягайте спати і не думайте про те, що є ще купа справ. Усе встигнете завтра,
коли виспитеся і відпочинете.
Дієта від безсоння
Як це не дивно, але спокійному сну сприяє хороше
харчування. Перш за все, слід виключити калорійне харчування за 6-7 годин до сну. Вечеря має бути легкою,
краще фрукти або молочні продукти. Перед сном можна
випити теплого молока - чудовий заспокійливий засіб.
Але це не все. Не треба перед сном їсти солодке. Це не
лише шкодить вашій фігурі, а й стимулює роботу мозку.
І цілком може стати причиною нічних виснажливих пробуджень або безсоння. Якщо їсти вам все-таки хочеться,
то на цей випадок найкраще мати під рукою не дуже солодкий і нежирний йогурт.
Відомо, що два літри рідини людині необхідно щодня.
Проте краще розподіляти їх так, аби більша частина була
випита в першій половині дня, а не на ніч. Прокинутися
вночі через те, що ви відчуваєте себе, м’яко кажучи, некомфортно – не дуже приємно.
До речі, проведені дослідження за визначенням того,
які продукти впливають на безсоння, показали, що поряд з кофеїном знаходиться звичайна кухонна сіль. Виявляється, зменшення її кількості в їжі веде до зникнення
проблем зі сном і легшого процесу засипання. Загалом
тим, у кого ці проблеми є, рекомендується їсти більше
морепродуктів, насіння соняшнику, зернових, арахісу і
бананів.
Поради наших прадідів
Що може бути кращим, ніж народні рецепти лікування? От і від безсоння у наших прадідів було кілька чудових
рецептів. Найбільш дієвими вважалися спеціальні подушки, набиті хмелем або свіжим сіном з гірських трав, а
також вживання настоїв трав усередину. Дуже корисними
вважалися настої з латаття, кропу, вересу, дягелю, глоду. Вони готувалися за спеціальними рецептами. Проте
можна з упевненістю сказати, що проблем зі сном у наших предків було значно менше. Вони більше часу проводили на свіжому повітрі та й рухалися більше нас, а відтак
вже одне це сприяло хорошому сну. Сьогодні проблем,
пов’язаних зі сном, значно більше. Тому підходити до лікування необхідно комплексно і, зазвичай, краще разом
з спеціалістом.
Сергій ВАСИЛЕНКІВ,
лікар-валеолог.

до кінця не виявлені. Передбачається,
що жіночий організм інакше реагує на
сонячні промені і таким чином більш
схильний до аутоімунних порушень.
Лабораторні тести, проведені фахівцями на мишах показали, що у самок під
впливом сонця швидше з’являється шкірне запалення. Учені вважають, що такий же
ефект спостерігається і в жінок. Дерматоміозит і поліміозит, що виникають у жінок під
впливом сонця, це захворювання, при яких
імунна система організму “атакує” тканини
м’язів, шкіри, а інколи інші тканини тіла. Лікарі встановили, що чим більше ультрафіолету отримували жінки, тим вище ставала
кількість цих аутоантитіл.

ДІТЯМ ДО СЕМИ РОКІВ ГРИБИ ЗАБОРОНЕНІ!
Гриби до смаку багатьом людям. Вважається, за поживними
властивостями вони близькі до овочів. А деякі вчені навіть переконані, що цей продукт за складом рівноцінний м’ясу та яйцям.
Проте, на жаль, нерідкі випадки отруєння дикорослими грибами.
Особливу стурбованість викликають факти загибелі дітей. Як запобігти цьому лиху? Про це ми попросили розповісти доцента кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків Національної
медичної академії післядипломної освіти І.М.ХОМЕНКО.
- То у чому ж полягає головна причина отруєнь дикими
грибами, Ірино Михайлівно?
- Головна - помилкове
вживання отруйних грибів, а
також неправильне приготування їстівних. В Україні росте близько 80 видів неїстівних
шапинкових грибів. Приблизно 20 із них є особливо небезпечними для життя людини. Щоб запобігти отруєнню
дикорослими грибами, краще зовсім відмовитися від
їх споживання, а споживати
лише штучно вирощені печериці. Як, до речі, й чинять по
всій Європі. А по-друге, якщо
ви вже не можете собі відмовити у лісових опеньках чи
лисичках, то в жодному разі
не купуйте гриби на стихійних
ринках чи у продавців на автошляхах. Значно безпечніше
придбати їх на стаціонарних
ринках, де вони проходять відповідний санітарно-гігієнічний
контроль.
Не варто брати ті гриби,
що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях. Остан-

нє особливо принципово для
нас з огляду на близькість
Чорнобильської зони, де, за
спостереженнями фахівців,
рік у рік з’являється відмінний назовні врожай грибів на
будь-який смак. І ще одне:
під час посухи гриби краще
не брати взагалі, адже у спеку змінюється обмін речовин
у їхньому організмі, гриби
втрачають воду, накопичуючи токсини. Необхідно ще
й уважно перевіряти зібрані
гриби перед тим, як готувати
страву. У жодному випадку не
вживайте гриби сирими.
- Як готувати гриби, щоб
не сталося лиха?
- Відібрані гриби спочатку промийте та відваріть
декілька (не менше трьох)
разів у підсоленій воді протягом 30 хвилин. Готові страви
з грибів зберігайте на холоді
в емальованому посуді, але
не більше доби. Не давайте
грибних страв малолітнім
дітям. Не можна вживати
гриби вагітним та жінкам, які
годують груддю. Ніколи не
вдавайтеся до “домашніх”

методів визначення отруйності грибів із використанням
цибулини або срібних ложок,
бо вони помилкові. Срібло
темніє від взаємодії із амінокислотами, які містяться й у
їстівних, і в отруйних грибах,
а колір цибулі змінюється під
впливом ферменту тирозинази, який також присутній у
всіх грибах.
- Чи можуть зашкодити
не отруйні, а їстівні гриби?
- На жаль, так. В окремих випадках грибні отруєння
виникають у результаті неправильного або невмілого
приготування умовно їстівних
грибів, які необхідно відварювати протягом щонайменше
15-30 хвилин, а відвар після
кип’ятіння вилити. Такі отруєння найчастіше викликають
хрящі-молочники з їдким пекучим соком, свинухи, сироїжки із гострим пекучим їдким
смаком. Ознаки отруєння виникають через півгодини або
чотири години після вживання
грибів: з’являються нудота,
блювання, пронос. Одужання
зазвичай настає через добу.

За характером такі отруєння
не відрізняються від звичайних
шлунково-кишкових розладів і
не мають таких специфічних
ознак, як отруєння неїстівними грибами.
Отруєння можуть спричинити також їстівні гриби,
якщо обробляти їх через
значний проміжок часу після
збирання. Особливо легко
псуються старі й червиві гриби. Вживати їх також не рекомендується.
Зазначу, що в окремих
людей спостерігається ідіосинкразія (несумісність) до
грибів. У цьому разі вживання
в їжу навіть правильно приготовлених їстівних грибів
призводить до отруєння, яке
відбувається дуже бурхливо.
З’являються болі у животі,
блювання, пронос, висипання на шкірі, які викликають нестримний свербіж. За кілька
годин зазвичай настає одужання. Таким людям не слід
їсти грибів узагалі. Не можна
їсти їх і при захворюванні печінки, нирок, запальних процесах шлунково-кишкового
тракту. Існує й інший різновид ідіосинкразії до грибів
- несприйнятливість людини
до грибної отрути. Саме це
породжує безпідставні розповіді про їстівність і отруйність окремих видів грибів.
Якщо після споживання
грибів самопочуття погіршилося, або з’явилися нездо-

рові ознаки - слід негайно
викликати “швидку допомогу”. До її приїзду необхідно
промити шлунок 1-2 літрами
розчину марганцівки або сольового розчину, можна зробити й очисну клізму. Треба
пити багато рідини. До всього слід прийняти активоване
вугілля - 4-5 пігулок.
Після надання первинної
допомоги потерпілому, йому
слід випити міцного чаю або
кави, або злегка підсоленої
води, що відновить водносольовий баланс. На живіт
і до ніг йому прикладають
грілки для полегшення стану. Навіть, якщо отруєному
стало легше після цих заходів, обов’язково зверніться
до лікувальної установи, недоїдені гриби не викидайте.
Їх аналіз допоможе лікарям
швидше визначити вид отрути, що потрапила до організму. Забороняється вживати у
цьому випадку будь-які ліки
та їжу, а також алкогольні
напої та молоко, бо це може
прискорити
всмоктування
грибних токсинів у кишковику. І головне: жодного самолікування! Адже чим більше
токсинів потрапить у кров,
тим важчим буде перебіг
отруєння. І ще одне: дітям до
7 років дикорослі гриби - категорично заборонені, адже
ризикувати здоров’ям малечі
неприпустимо!
Ярослав ШЛАПАК.
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ОСІННІ ТУРБОТИ СЕЛА

БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ

В Україні 98 відсотків посівів польових культур забур’янені в середньому
і сильному ступенях (15 шт/м2 і більше), що призводить до зниження продуктивності культур на 20 відсотків і
більше. Застосування гербіцидів (препарати проти бур’янів) доцільне за
наявності 3 - 35 і більше екземплярів
бур’янів на квадратний метр, залежно
від переважаючого типу.
Найбільш поширеними бур’янами
в нашому районі є пирій повзучий, берізка польова, хвощ польовий, метлюг звичайний, різні осоти. На полях,

де вирощували сільськогосподарські культури, боротьбу з бур’янами
необхідно починати після збирання
попередника. Залежно від видового складу агрофітоценозу, слід провести дво- чи триразове лущення
для знищення коренепаросткових
бур’янів лемішними лущильниками
та плоскорізними знаряддями. Кореневищні рослини знищують пожнивним лущинням дисковими боронами
на глибину 12 - 15 см у двох напрямках та оранкою на глибину орного
шару при появі білих проростків.

При сильному засміченні попередника багаторічними бур’янами
краще застосовувати хімічне прополювання. Для цього можна використати один з гербіцидів суцільної дії.
Зокрема, „клінік” 40-60 мл на сотку,
„оберіг” 6 - 9 мл на сотку, „отаман”
40 - 60 мл на сотку, „раундап” 40
- 80 мл на сотку, „ураган” 15 - 40
мл на сотку, „чистотіл„ 40 - 80 мл на
сотку.
А.ПОДЕНКО,
провідний спеціаліст районної
інспекції захисту рослин.

ВЕРЕСЕНЬ У ВАШОМУ САДУ

У перший місяць осені паралельно із збиранням врожаю
зазвичай розпочинається і осінній обробіток грунту з одночасним внесенням органічних і
фосфорно-калійних добрив. У
молодих і плодоносних садах,
на ягідниках наприкінці місяця
вносять органічні і мінеральні
добрива, перекопують грунт.
Найкращий час для виконання
цієї роботи – початок пожовтіння листя, тобто до початку активного росту коріння восени. У
яблуні і груші глибина перекопування - 10-20 см, у вишень і слив
- до 10 см. Якщо грунт пересох,
краще перекопати його через кілька
днів після поливу або випадання опадів, грудки потрібно добре розбити,
а поверхню вирівняти і підпушити
граблями.
На молодих неплодоносних деревах прищеплюють пагони, що
дуже швидко ростуть. Завдяки цьому
припиняється їх ріст і прискорюється
визрівання деревини. У вересні потрібно готувати ями для осіннього і
весняного садіння плодових дерев, а
в останніх числах місяця розпочинати їх садіння.
Дерева в цьому місяці зазвичай
не поливають зовсім. Виняток становлять молоді, неплодоносні деревця. Але і їх потрібно поливати тільки

під час тривалої посушливої погоди і
дуже помірно.
Вересень – найкращий період
для заготівлі і садіння здерев’янілих
живців смородини: для червоної –
перша, для чорної – друга половина
місяця. У смородини всіх видів, агрусу, жимолості, японської айви вирізати всі засохлі, тонкі, нульові (тобто ті,
що ростуть із землі), старі, загущені, а також нахилені низько до землі
гілки. Кущі зв’язати шпагатом або
дротом. Підживлювати суперфосфатом і калійним добривом, розсипати
компост, перекопати лопатою і підгорнути. Кущі задернені польовицею
підживити розчином добрив. Роботи
з кущами, у разі потреби, можна відкласти і на початок жовтня.

У перших числах вересня припиняють садіння суниці, оскільки розсада, висаджена позніше
15-20 вересня, не встигає вкорінитися і часто підмерзає. На
плодоносних плантаціях продовжують видаляти вуса і бур’яни,
що з’являються, розпушуючи при
цьому грунт.
Збирають урожай винограду в
міру дозрівання окремих сортів. В
укривній зоні після збирання винограду знімають кущі зі шпалери
і наприкінці місяця розпочинають
глибоко розпушувати грунт. Під
час обрізання кущів заготовлюють живці ранніх сортів для садіння в шкілку.
У городі до заморозків закінчують збирання всіх овочевих культур,
за винятком пізніх сортів капусти.
Завершують збирання картоплі. Ділянки, що звільнилися, потрібно перекопати і внести заздалегідь гній і
компост. При цьому розпушувати і
розрівнювати грунт не потрібно.
Зелені помідори закладають на
дозрівання, продовжують роботи із
засолювання і сушіння овочів. Заготовлюють насіння для підзимових
посівів.
У другій половині вересня здійснюють підзимовий посів часнику зубками
і бульбочками. Зубки закладають на
глибину 5 см, бульбочки - 3 см.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

ЧИ ІСНУЮТЬ БЕЗПЕЧНІ ЛІКИ?
Усім відомо, що лікарські засоби сприяють поліпшенню і продовженню життя людей.
Проте, шкідливі побічні дії ліків зазвичай називають несприятливими побічними реакціями. А ось госпіталізація у зв’язку з ними у деяких країнах становить понад 10 відсотків
від загального показника. Чому ж виникають несприятливі побічні реакції на лікарські
препарати? З цим питанням ми звернулися до директора Інституту фармакології та токсикології Академії медичних наук України, доктора медичних наук Т.А.БУХТІАРОВОЇ.
- Значна частина негативних реакцій на лікарські
засоби, - говорить Тетяна
Анатоліївна, - відбувається
через їх неправильне використання. Таким реакціям,
зрозуміло, можна запобігти.
Отже, головними причинами
виникнення НПР є неправильний діагноз захворювання, встановлений пацієнтові.
Неправильно підібрані ліки
або неправильно призначена доза, невстановлений
медичний, генетичний або
алергічний стан у пацієнта,
який може викликати побічні
реакції. Часто-густо до небажених наслідків призводить
самолікування або недотримання призначеного курсу
лікування, а також одночасний прийом великої кількості різних лікарських засобів,
так звана поліпрогмазія, які
можуть взаємодіяти.
- Чи означає це, що
самі по собі лікарські засоби не можуть завдавати
шкоди пацієнтові?
- Слід пам’ятати, що навіть при уважному ставленні
до запобігання виникненню
щойно перелічених мною ситуацій, усі ліки мають побічні
дії, деякі з них можуть заподіювати шкоду. Немає такої
медичної дії, побічні ефекти
якої можна було б передбачити із абсолютною впевненістю. Не існує такого препарату, який не приховував би у

собі якогось ризику. Для всіх
характерне поєднання позитивної дії і потенційної шкоди. Проте шкідливий вплив
можна звести до мінімуму
при призначенні високоякісних, безпечних та ефективних ліків і при їх раціональному вживанні.
- Сьогодні достатньо
часто говорять про небезпеку неякісних і фальсифікованих лікарських засобів. Наскільки обрунтовані
такі розмови?
- Дійсно, ще одним чинником, що сприяє виникненню побічних реакцій, є
наявність на фармацевтичному ринку неякісних ліків.
Це такі продукти, склад та
інгредієнти яких не відповідають правильним науковим
специфікаціям, у зв’язку з
чим вони є неефективними й
часто просто небезпечними
для пацієнта. Неякісні ліки
можуть бути результатом недбалого ставлення, помилки людини, браку кадрових
чи фінансових ресурсів або
відвертої фальсифікації. До
речі, фальсифікуються як патентовані, так і непатентовані ліки.
- А які саме найчастіше?
- У багатших країнах
останнім
часом
частіше
фальсифікуються ліки, що
знижують рівень холестерину, препарати для лікування

дефіциту гормону росту і
ракових захворювань. А ось
у країнах, що розвиваються,
це, насамперед, препарати
для лікування малярії, туберкульозу і ВІЛ/СНІДу. Також
досить часто фальсифікуються й антибіотики.
- Хто і як повинен стежити за якістю лікарських
засобів?
- Ну, з боку держави за
це питання відповідає МОЗ
України, зокрема, Державна
iнспекцiя з контролю якостi
лiкарських засобiв. Доступ
до них повинен супроводжуватися забезпеченням їх
якості. Це означає, що мають
бути засоби для контролю
і перевірки якості, безпеки
і ефективності лікарських
препаратів, які, врешті-решт,
потрапляють до пацієнтів.
У відповідності із законодавством
України,
фармацевтичні
компанії
зобов’язані проводити випробування своїх ліків на
здорових і хворих волонтерах перед тим, як робити
ці засоби широко доступними. Визнаною метою
домаркетинговых клінічних
випробувань (що проводяться до того, як препарат
стає доступним для закупівель) є встановлення низки
достовірних фактів. Йдеться про з’ясування того, наскільки ефективний той або
інший лікарський засіб, чи

має він шкідливі побічні дії,
і, нарешті, наскільки він серйозний і яке співвідношення
користі та потенційної шкідливої дії.
Особливо це стосується
нових комплексних препаратів, моніторинг безпеки не
припиняється й на стадії їх
виробництва. Він повинен супроводжуватися ретельним
контролем стану пацієнтів і
збиранням додаткових наукових даних. Ця стадія моніторингу ліків зветься маркетинговим спостереженням.
- Які перспективи розвитку наших, так би мовити, стосунків із лікарськими засобами? Чи колись
станеться диво й ми зможемо надійно захиститися
від побічних негативних
наслідків застосування лікарських препаратів?
- Досягнення у майбутньому повної безпеки ліків
значною мірою залежить від
здатності нашої країни створити ефективну систему їх
моніторингу, а також реєстрації та збереження відповідної інформації. З боку
ВООЗ, зокрема, передбачається підсилити своє технічне сприяння національним
органам з контролю. Безумовно, важливим є й те, аби
такі сигнали швидко трансформувалися у політичні рішення на національному рівні з метою захисту безпеки
пацієнтів. Все це стосується,
знана річ, і нашої України.
Тож перспектива завжди є,
слід лише щось робити для її
наближення.
Ярослав ШЛАПАК.

Якнайщиріше та з повагою вітаємо із славним ювілеєм – 80-річчям від Дня народження
БИКОРІЗ Ганну Сидорівну з Кодри,
ЗАХАРЧЕНКО Марію Гаврилівну з Юрова,
ЦИТОК Софію Тарасівну з Ясногородки та
ПЕТРУШЕНКА Івана Михайловича з Андріївки.
Шановні наші іменинники! Сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я, теплого літнього сонечка. Хай завжди поруч з Вами будуть
мир, злагода, сердечна теплота, людська
шана, любов рідних та близьких людей.
Хай сонце Вам силу й наснагу дає,
Зозуля сто літ Вам нехай накує!
З повагою президія районної організації
ветеранів України.

*****

Найдорожчу, найдобрішу, найкращу в світі
матусю, тещу та бабусю
КОЗАЧОК Катерину Петрівну
щиро вітаємо із 70-річчям від Дня народження!
Світла мудрість Твоя сивиною вже сяє,
Ти душевне тепло нам своє віддала,
А літа, мов вода, вороття їм немає,
Будем долю благать, щоб тебе берегла.
Матусю, рідненька, найкраща, єдина,
Щоб ти не хилилась ніколи в журбі –
І сонце, і зорі, даль журавлину –
Усе ми сьогодні даруєм Тобі.
І в осінь, і в зиму, весною і влітку,
Щоб щастя й здоров’я у Тебе було,
Уклін Тобі, рідна, матусю-лебідко,
За молодість нашу, за ласку й тепло.

З любов’ю дочки, зяті та онуки.

*****

Адміністрація та трудовий колектив Макарівської ЗОШ №1 щиро вітають свою колегу
БАРИЛЬЧЕНКО Ларису Іванівну
з ювілейною датою від Дня народження.
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!

*****

Від щирого серця вітаємо
КЛИМЕНКО Наталію Петрівну
з ювілейним Днем народження.
Нехай життя квітує Ваше буйним цвітом,
І день народження приходить знов і знов.
А доля хай дарує з кожним роком
Здоров’я, щастя і любов!
Господь хай завжди Вас оберігає
Від зла, хвороби і журби,
І ласку щедру хай Він посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
За всі роки, які Ви віддали праці,
за невтомність та відданість нелегкій справі говоримо
Вам: «Уклінне спасибі»!
З повагою колектив Борівського НВО.

*****

Поздоровляємо усім теплом наших сердець із
Днем народження
ГРЕБІНСЬКУ Олю із Липівки
Нехай волошками цвітуть
яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань!
Щоб доля дарувала тільки радість,
Ні грама бід, ні капельки
страждань!

Сусіди.

*****

Щиро здоровимо з Днем народження
ЮХИМЕНКА Павла Павловича
Хай щастя й достаток живуть
у Вашім домі,
Хай люди приходять до Вас із добром,
Хай в день ювілею і друзі,
Й знайомі Вас привітають
За щедрим столом.

ГЕРАСИМЕНКИ.

Сердечно вітаємо із перлиновим весіллям –
30-річчям подружнього життя
ГУМЕНЮКІВ Миколу Васильовича та
Валентину Миколаївну з с. Колонщина.
Тридцять ви удвох крокували,
Переповнені світлих надій,
Перешкод подолали чимало
На життєвій стежині своїй.
Хай сьогодні в світлиці лунають
Привітання онуків, дітей,
Вам у парі здоров’я бажаємо
І столітній зустріть ювілей!
З любов’ю та повагою діти та онуки.
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МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПОЖЕЖІ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

18 серпня в Забуянні на вул. Матросова сталася пожежа, у якій загинула господарка будинку. Загорання
сталося через куріння у ліжку.
23 серпня у Червоній Слободі на вул. Набережній загорівся будинок громадянки Ж. Пожежа виникла через
необережне поводження з вогнем, унаслідок чого пошкоджені покрівля та стіни.

на заміщення вакантної посади
спеціаліста 1 категорії
(з питань благоустрою)

КРАДІЖКИ

19 серпня в Макарові невідома особа викопала на
цвинтарі 6 декоративних дерев біля могили сина гр. Калініченко.
21 серпня у Макарові невідома особа розбила бокове
скло в автомобілях гр. Д. і Б. та викрала автомагнітоли.

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ

19 серпня поблизу Бишева житель Почепина гр. Т. не
впорався із керуванням і з’їхав у кювет – отримав численні тілесні ушкодження.
20 серпня у Копилові сталась ДТП. На місці встановлено,
що водій мотоцикла гр. М., рухаючись по вул. Жовтневій, не
впорався із керуванням і зіткнувся з деревом. Від отриманих тілесних ушкоджень помер у дорозі до лікарні.
23 серпня в Макарові на вул. Ватутіна житель Калинівки гр. Д., керуючи моторолером, зіткнувся із велосипедистом. В результаті ДТП гр. Д. отримав численні тілесні
ушкодження.

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК

21 серпня у Копилові на вул. Заводській, на території
колишнього свинарника, виявлено труп гр. Ш. При виїзді
на місце пригоди встановлено, що смерть сталася від падіння у приміщенні бетонної плити.
Леся ОБОРСЬКА,
інспектор по роботі з населенням
та громадськими формуваннями
Макарівського РВ ГУ МВС України
в Київській області,
молодший лейтенант міліції.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.

ТЕЛ.: 8-067-924-34-34; 8-067-407-21-28; 8-0412-44-97-01.

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
головного бухгалтера.

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

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 5-14-64.

Приватній організації у Макарові

П О Т Р І Б Н І П РА Ц І В Н И К И .
ВИМОГИ: знання української мови,
основи комп’ютера.
ТЕЛЕФОН: 8-067-658-08-00.

ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ
У ПРОДОВОЛЬЧИЙ МАГАЗИН
село Калинівка.
Р о б о т а п о з м і н н а
( д о б а ч е р е з д в і ) .

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ. 8-067-239-16-27. НАТАША.

Н І Ж И Л О В И Ц Ь К А С І Л Ь С Ь К А РА Д А
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

з продажу частини приміщення готелю - побуткомбінату, яке знаходиться по вулиці Підсухи, 102-А,
площею 120 кв. м.
За довідками звертатися за тел. 4-11-39.
Студентський квиток, виданий НТТУ «КПІ» на ім’я СНІЖКА Олексія Ігоровича вважати не дійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право власності №1745 від
30.12.97 р., виданого на підставі розпорядження органу
приватизації №125 на квартиру, яка знаходиться в Макарові по вулиці Фрунзе, 56, кв. 3, видане Макарівським бюро
технічної інвентаризації 7 вересня 2001 року на ім’я КАРАСЬОВОЇ Людмили Антонівни, вважати недійсним.
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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.

Р Е М О Н Т П РА Л Ь Н И Х
МАШИН-АВТОМАТІВ.
ТЕЛЕФОН 8-067-501-95-77.

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

на заміщення вакантної посади
спеціаліста 1 категорії (юриста)

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

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

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 5-14-64.
КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067173-92-92, 8-097-742-20-80.

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!

СПД Марченко Л.Ю. пропонує широкий асортимент товарів для учнів, вчителів: сумки, рюкзаки, пенали, ручки, лінійки, пластилін, фломастери, фарби, папки, зошити, альбоми, посібники для вчителів та батьків
і багато іншого. Є можливість замовлень за каталогом.
Чекаємо на вас у будні з 8.00 до 20.00, у суботу з 8.00 до 17.00 за адресою: смт Макарів, вул.
Фрунзе, 29 (приміщення міні-маркету «Здвиж»).

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

Будь-які види будівельних робіт, штукатурка, криниці під ключ. Тел. 8-096-563-80-30.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 5-14-64.

ТОВ «ГЕО-СЕРВІС ПЛЮС» пропонує:

Виготовлення державних актів на земельні ділянки;
Розробка проектів із землеустрою; Виготовлення
технічної документації із землеустрою для укладання
договорів оренди на землю; Виконання топографогеодезичних робіт; Експертна та нормативно-грошова
оцінка земельних ділянок.
ВИКОНАННЯ РОБІТ У СТИСЛІ СТРОКИ
50% ПЕРЕДОПЛАТИ
Звертатись: Макарів, вул. Фрунзе, 23. Тел.: 5-31-88;
8 (068) 358-76-15; (044) 227-02-09, 8-068-352-86-19.

(Ліцензія Державної служби геодезії картографії та кадастру,
серія АВ № 430676; Ліцензія Державного Агентства земельних
ресурсів України серії АВ № 390593).

ТОВ «МАКАРІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
ОГОЛОШУЄ НАБІР
ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОФЕСІЯМИ:

Слюсар-оператор – з/п 1500 грн. – 2500 грн.;
Птахівник-оператор – з/п 1400 грн.–2000 грн.;
Вантажник – з/п 1500 грн. – 2000 грн.;
Слюсар-сантехнік – з/п 1000 грн. – 1500 грн.

За довідками звертатись за адресою: смт Макарів; вул. Першотравнева, 68.

ТЕЛЕФОНИ: 6-06-98; 6-06-97.
Загублений паспорт серії СМ № 707838, виданий Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській області 31
травня 2005 року на ім’я ОНОПРІЄНКО Олександр
Анатолійович, вважати не дійсним.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ хорошого,
спокійного коня, 9
років. Гавронщина,
вул. Шевченка, 21.
Тел. 4-17-72.
ПРОДАЮ дві високопродуктивні корови
за 2-им і 5-им телям
та дві телиці (3 і 5 місяців). Тел.: 2-34-24;
8-050-113-99-67.

ПРОДАЮ корову (тільна 2 місяці). Телефон
3-16-46. с. Липівка.
ПРОДАЮ ГАЗ-3309,
1996 р. в., дизельний Д240, бортовий,
причіп тракторний на
кругу, двигун Т-40,
Сак дизельний, ВАЗ2115, 2006 р.в. Тел.
8-097-317-88-94.

КУПЛЮ однокімнатну квартиру в Макарові.
Розгляну всі варіанти. Тел. 8-097-937-63-48.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ
МІЛЬОХІНА
Марія Дмитрівна

(2.09.1919 р. - 29.02.2008 р.)
2 вересня виповнилося б 90 років
Мільохіній Марії Дмитрівні, яка народилась і майже все своє життя
прожила у селі Королівка Макарівського району. Їй судилось сповна
перенести всі сташні випробування, які випали на долю того покоління людей,
- голод, війну...
Закінчивши у 1934 році Королівську семирічну школу, навчалась на робітфаці при Київському медінституті. По його закінченні, у 1937
році, вступила на історичний факультет Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького. Там зустріла свого майбутнього чоловіка
- Безуглого Карпа Оксентійовича. Одружились
вони 30 квітня 1941 року, а вже менш ніж за два
місяці розпочалась війна...
Під час німецької окупації Мільохіна М. Д.
втратила матір, сама ледве здолала важку тривалу хворобу. Після приходу Радянської Армії
отримала помилково відправлену «похоронку»
на чоловіка, тому його повернення з війни було
для неї без перебільшення його поверненням
з «того світу».
3 1944 по 1974 рік Мільохіна М. Д. працювала вчителем Королівської спершу неповносередньої, а згодом - середньої школи. Через
нестачу вчителів викладала не лише історію, а
й чимало інших предметів - від німецької мови
до біології. За 30-річну плідну роботу з навчання та виховання молодого покоління, активну
участь у громадському житті нагороджена грамотою Макарівських райкому партії та райвиконкому.
Вкладала всю свою душу у будь-яку роботу,
яку виконувала. Над усе любила працювати на
землі. Дуже любила життя, яке, за її словами,
«пролетіло, як один день»...
Разом з чоловіком виростила і виховала двох
синів.
29 лютого 2008 року Мільохіна Марія Дмитрівна відійшла у вічність. Щиро дякуємо всім,
хто холодного дощового дня провів в останню
путь рідну нам людину, розділив з нами безмежне горе непоправної втрати.
Віримо, що добра пам’ять про нашу маму і
бабусю живе у серцях багатьох людей різних
поколінь. Низький уклін вам, шановні, за неї!
Діти, онуки.

Антивірусна компанія Symantec опублікувала рейтинг
“Найбрудніших сайтів”. До списку увійшли сто веб-сайтів,
що становлять найбільшу загрозу для безпеки комп’ютера
станом на серпень 2009 року. Рейтинг складено за даними сервісу Norton Safe Web, повідомляє Lenta.Ru.
42 сайти із списку виявилися справді “брудними” і містять непристойний контент. Тематика інших відрізняється
великою різноманітністю - юридичні послуги, продаж продуктів харчування і електроніки, фігурне катання та полювання на оленів. Але усі вони становлять дуже серйозну
загрозу.
Просте відвідування подібного сайту наражатиме безпеку комп’ютера на випробування. Необов’язково навіть
натискати на посилання або завантажувати файли, щоб
зазнати зараження вірусами і відкрити зловмисникам доступ до особистої інформації та банківських даних, стверджує Symantec.
З усіх виявлених сервісом Norton Safe Web шкідливих
сайтів кожний у середньому містить 23 загрози. Але серед
ста найнебезпечніших у світі кожний має у середньому 18
тисяч способів заподіяти шкоду. Серед цих загроз віруси,
черв’яки, трояни, шпигуни, руткити та інші шкідливі програми, які використовують різну вразливість операційної
системи і браузера. 75 сайтів із першої сотні заражають
комп’ютери відвідувачів протягом більше півроку.
За даними Symantec, у 2008 році найбільша кількість
нових заражень вірусами відбувалася при відвідуванні
веб-сайтів.
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Збір на
Прикраса користь дердля волосся жави (заст.)
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У цей час посилюється
швидкiсть реакцiї i легкiсть мислення.Вiнукрайсприятливийдля
представникiв науки i стимулює
iнтерес до детектива i фантастики. Це
прекрасний перiод для iнтелектуальних
занять. У цей час польоту думки
пiдвищується винахiдливiсть i можуть
виявитися несподiванi вирiшення проблем. Можливi науковi осяяння i виникнення стiйкого iнтересу до тiєї областi, в
якiй рух думки призведе до справжнього вiдкриття.
Сприятливi днi: 5, 6; несприятливi: 4.
Найвища гармонiя, щастя в
коханнi або таємниче кохання,
внутрiшнє вiдчуття краси, тонке сприйняття мистецтва. Це
найкращий час для розвитку образного мислення i здiбностей до живопису,
а також встановлення тiсних особистих взаємовiдносин, що будуються на
iдеальному коханнi. Це продуктивний
перiод для творчої натури i людей, що
працюють в областi мистецтва. У цей
перiод навiть найбiльш пасивна людина живе повноцiнно, з почуттям миру
i щастя у душi. Хороший час для придбань.
Сприятливi днi: 2, 5; несприятливi: 4.

За даними управління МНС в Херсонській
області, станом на 17
серпня 2009 року в регіоні вже зафіксовано
19-й випадок укусу людини “чорною вдовою”.
Торік на цю дату кількість
укушених каракуртом на
території області людей
була значно меншою.
Останній випадок укусу людини отруйним павуком цього року нещодавно був зафіксований у селі Дружбівка Іванівського
району. Тут каракурт укусив за праву руку
45-річну жінку. У стані середньої тяжкості
її було госпіталізовано до Іванівської центральної районної лікарні.
Як відзначають в ГУ МНС області, із 19
укушених цього року каракуртом людей
четверо дітей, з них троє - до п’яти років.
Більшість становлять жінки. Але не тому, що
“чорна вдова” агресивніша до жінок, а тому,
що жінки більше від чоловіків працюють у
полі та на городі, де у траві ховаються каракурти.
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У справах можливi обмани, iнтриги i шахрайство,
часто безневиннi i з вигляду нешкiдливi. Нестача
об`єктивностi у рiшеннях. Цей тиждень може дати також вигоду вiд
спiвпрацi з культурними, науковими
або релiгiйними органiзацiями. Час
сприятливий для далеких поїздок i
подорожей, але швидше не дiлового,
а розважального характеру, особливо ефективний вiдпочинок бiля води,
морськi прогулянки. Вихiднi будуть
вдалi для духовного єднання з близькими i коханою людьми.
Сприятливi днi: 31, 5; несприятливi: 1.

ЦЬОГО ЛІТА ОТРУЙНІ
ПАВУКИ ЗНАЧНО
АКТИВНІШІ

'

Ви активнi у спiлкуваннi, в
ствердженнi власної думки
i вираженнi своїх iнтересiв,
тому це може зробити неоднозначний вплив на вашi сiмейнi
i любовнi стосунки. Обернiть свою
активнiсть i заповзятливiсть у мирне
русло, уникайте конфлiктiв i претензiй
до партнера. Займiться спортом або
активним вiдпочинком з членами
сiм`ї або коханою людиною, грайте з
дiтьми, розвивайте їх. I ви вiдчуєте, як
мiцнiють i розкривають новi межi вашi
вiдносини. Обернiть свою збiльшену

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)

ОБЕРЕЖНІСТЬ НЕ ЗАВАДИТЬ

'

ДIВА (24.08-23.09)

Вiрогiдна зацiкавленiсть у
дiяльностi неформальних груп
i об`єднань, у громадськiй
i
новiй
пiдприємницькiй
дiяльностi, що приносить вигоду. Цi
позитивнi тенденцiї слiд використовувати максимально. Iнтерес до незвичайних областей знань, хорошi
можливостi для вдалих поїздок i
вiдряджень, приємної i захоплюючої
подорожi. Ймовiрним є несподiване
просування у кар`єрi, пiдвищення
оплати, успiх у роботi.
Сприятливi днi: 6; несприятливих
немає.

ІНФЕКЦІЯ В МЕРЕЖІ

ОПРИЛЮДНЕНО СПИСОК СТА
НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИХ САЙТІВ

'

Можливiсть якiсної змiни
стилю вiдносин з молодшими родичами, особливо братами або сестрами, а також
сусiдами i приятелями. Не виключено,
що подiї у життi одного з них спричинять змiни i у вашому життi. При
вмiлому застосуваннi свого впливу на
членiв сiм`ї, можете багато чого домогтися за допомогою слова, переконання. Може виникнути необхiднiсть
вирiшення питань спадку, страхування, податкiв або боргiв. Хороший час
для переїзду, змiни мiсця проживання, а також для рiзних поїздок. Вагiтнi
повиннi стежити за об`ємом споживаної рiдини.
Сприятливi днi: 31, 5; несприятливi: 1.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)

У суді Х’юстона було представлено дані судмедекспертизи, згідно з якими смерть
“короля поп-музики” була
спричинена смертельною до-

Англійська
гвардія
Паралелограм з
непрямими
кутами
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ЛЕВ (23.07-23.08)

Ваша популярнiсть росте, одержите заслужену похвалу i пiдтримку вiд начальства, допомогу вiд офiцiйних
органiзацiй,
зокрема
грошову.
Перiод як не можна сприятливий
для дiлової активностi, особливо у
сферi шоу-бiзнесу. Не стiльки ваша
фiрма, скiльки особисто зможете
укласти вдалу угоду, провернути хорошу фiнансову операцiю або навiть
спекуляцiю, зробити вдалу покупку
або вигiдно розмiстити свiй капiтал.
Особливо це стосується нерухомостi,
земельних дiлянок, продуктiв харчування. З начальством складаються
вiдносини спiвпрацi.
Сприятливi днi: 31, 2; несприятливi:
1.
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РАК (22.06-22.07)

Тиждень характеризується
безлiччю контактiв, розмов.
Не виключено, що основна
їх кiлькiсть стосуватиметься
бiльше домашнiх, сiмейних справ.
Можливим є отримання важливої пошти, важливих телефонних дзвiнкiв.
Ймовiрно,
обговорення
деяких
дiлових i професiйних питань краще
перенести в домашню обстановку.
Справи i турботи жiнок зачiпають вашi
особистi проблеми. Можете розраховувати на цiнну пораду вiд жiнки.
Невеликi поїздки, покупки принесуть
задоволення. У вас з`являться цiннi
iдеї щодо перетворення виробничого
процесу. Дозвiльнi розмови знижують
продуктивнiсть працi, вiдволiкають.
Сприятливi днi: 31, 2; несприятливi: 4.

СКОРПIОН (24.10-22.11)

'

Сприятливий
перiод
стабiлiзацiї вашого становища
i побудови фундаменту подальшого процвiтання, прогресу в досягненнi довгострокової
мети. З`являються хорошi можливостi
для просування в кар`єрi, освiтi,
громадськiй дiяльностi i фiнансовому
процвiтаннi.
Можете
розраховувати на розумiння впливових осiб,
керiвництва, на допомогу вiд офiцiйних
органiзацiй i держструктур. Можливий
iнтерес до полiтики, великого бiзнесу,
адмiнiстрування. Просування дiлових
iнтересiв, зокрема за кордоном, коштуватиме вам чималих зусиль. Але i
успiх не буде швидкоплинним.
Сприятливi днi: 3, 6; несприятливi: 1.

Ви бiльш дисциплiнованi
в професiйних i фiнансових
питаннях, пiдвищена продуктивнiсть працi. Хороший час для
посиленої iнтелектуальної дiяльностi
будь-якого роду i для пiдписання
важливих документiв, договорiв. Ви
здатнi ухвалити правильне рiшення.
Контакти, що виникають, матимуть
важливе значення. Можливо, на вас
будуть покладенi серйознi обов`язки,
вiдповiдальнiсть, що здається обтяжливим. Добре протiкає спiлкування
з лiтнiми i впливовими людьми, начальством, а також офiцiйними
органiзацiями. Ви можете бути сильно
стомленi, страждати через вiдсутнiсть
або затримки в отриманнi необхiдної
iнформацiї.
Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 6.

Повідомляється також, що,
за словами доктора Маррея,
у день смерті Джексона - 25
червня - він давав співакові
кілька препаратів, включаючи
25 міліграмів заспокійливого
внутрішньовенно.
За однією з версій, лікар
дав йому дозу пропофолу,
оскільки інші ліки належно не
подіяли.
Як пише газета LA Times,
після цього Конрад Маррей залишив Джексона, щоб той міг
зробити кілька телефонних
дзвінків, а коли він повернувся,
то співак уже не дихав.
Кореспондент Бі-Бі-Сі в
Лос-Анджелесі повідомляє, що
у будинку Джексона було виявлено кілька упаковок пропофолу, причому препарат прописали різні лікарі. Проте Конрад
Маррей залишається в центрі
розслідування.
Майкл Джексон помер на
51-му році життя від зупинки
серця у своєму будинку в ЛосАнджелесі.

'

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

зою пропофолу, що
використовується як
знеболюючий засіб.
На підставі цього висновку, який не розголошувався в інтересах слідства, у
липні проведено серію обшуків у офісі та
вдома в особистого
лікаря Майкла Джексона доктора Конрада Маррея, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Сам Маррей, який
був із Джексоном безпосередньо
перед
його загибеллю і намагався реанімувати
співака, був двічі допитаний поліцією, але
офіційно не вважається підозрюваним.
В ордері на обшук
будинку та офісу лікаря йдеться про те, що Маррей
заявив поліції, що давав Джексонові пропофол як один із засобів від безсоння.

'

Хороший, вдалий перiод
для
вирiшення
важливих дiлових питань. Ви
вiдчуваєте пiдвищення життєвих сил i енергiї, з`являться новi
iдеї для творчого самовираження.
Ви лiдируєте серед своїх друзiв,
товаришiв по службi. Використовуйте цей перiод для проведення ризикованих фiнансових операцiй i вкладення капiталу. Можливо, колектив
або начальство покладе на Вас деякi
обов`язки, завдяки вдалому виконанню яких зможете просунутися по
кар`єрних сходах, одержати премiю,
нагороду або хоч би просто похвалу i вираження вдячностi. Можливi
невеликi вiдрядження для вирiшення
службових справ.
Сприятливi днi: 4, 5; несприятливi: 1.

НОВА ВЕРСІЯ СМЕРТІ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА

'

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)

самовпевненiсть на змiцнення зв`язкiв
у суспiльствi. Ви отримаєте справжнє
задоволення i позитивнi результати
вiд занять хобi.
Сприятливi днi: 3, 5; несприятливi: 6.

'

Прагнення
до
творчої
реалiзацiї
допоможе
Вам
вирiшити багато проблем i завдань. Сприятливий перiод
для бiзнесу, початку нових проектiв.
Спорт, фiзична праця, будь-яка
дiяльнiсть, що вимагає застосування сили, рiшучостi, заповзятливостi
принесе Вам задоволення. Ви зможете подолати деякi перешкоди. Хороший перiод для укладання угод,
вiдкриття нового пiдприємства або
реорганiзацiї виробництва. Вдалими
виявляться дiловi вiзити, звернення
до влади, в офiцiйнi структури, також
вiдчуєте пiдтримку спiвробiтникiв.
Сприятливi днi: 3, 6; несприятливi: 2.

В Т РАТА , З Я К О Ю В А Ж К О З М И Р И Т И С Я
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ОВЕН (21.03-20.04)
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