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ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ!

Вітаємо вас із професійним святом - Днем підприємця.
Запровадження цього свята на державному рівні - це визнання тієї ролі, яку відіграють у розвитку
вітчизняної економіки підприємництво і приватна
ініціатива. Розвиток підприємництва і збільшення
на цій основі надходжень до державної скарбниці
дає можливість вирішувати ряд найактуальніших
соціально-економічних проблем, передбачає зміцнення економіки, надає їй гнучкості, створює нові
робочі місця.
Висловлюємо вам подяку за наполегливу працю
та активну громадянську позицію, високий професіоналізм та ініціативність.
Щиро бажаємо вам, вашим родинам міцного
здоров’я, щастя, щедрої долі й вагомих здобутків
задля підвищення добробуту нашого народу.
Володимир ГОРБИК,
голова
райдержадміністрації.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова
районної ради.

ЗІ СВЯТОМ!

Вшановуємо всіх, хто наполегливою працею
розвиває український бізнес, створює нові робочі
місця на території нашої селищної ради, зміцнює
приватний сектор економіки. Підприємництво завжди спонукало суспільство до власного розвитку
та вдосконалення, ми створюємо всі умови для відкриття нових підприємств. Своєю працею ви вносите вагомий вклад у розвиток селища і району,
багато з вас займаються благодійництвом.
Зичимо вам успіхів, віри у майбутнє, хай ваш бізнес процвітає. Щастя, добра вам і вашим родинам!
Геннадій ЗДОЛЬНИК,
Макарівський селищний голова.
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ПРО ВИНЕСЕННЯ НА ВСЕНАРОДНЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ»
Ураховуючи, що за Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади
в Україні є народ, народу належить виключне право визначати
і змінювати конституційний лад
у державі, з метою забезпечення
всебічного обговорення пропозицій щодо системного оновлення конституційного регулювання
суспільних відносин в Україні,
керуючись статтями 5, 38, 69 і
102 Конституції України, постановляю:
1. Винести на всенародне обговорення проект Закону України
“Про внесення змін до Конституції України”, внесений на розгляд
Верховної Ради України Президентом України, для визначення
позиції громадян України стосовно основних положень проекту.
Здійснити опублікування проекту Закону України “Про внесення
змін до Конституції України” в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник Президента України”, а
також запропонувати друкованим
засобам масової інформації опублікувати цей проект Закону для
якомога ширшого ознайомлення
громадян України з його положеннями.
Всенародне обговорення проекту Закону України “Про внесен-

ня змін до Конституції України”
провести до 1 грудня 2009 року.
2. Національному інституту
стратегічних досліджень:
забезпечити узагальнення із
залученням представників правозахисних та інших громадських
організацій, провідних учених у
галузі конституційного права, у
сфері суспільно-політичних наук
та фахівців пропозицій, що надходитимуть у процесі всенародного
обговорення законопроекту;
організувати за участю Національної академії наук України
проведення у строк, визначений
для всенародного обговорення,
соціологічних досліджень щодо
ставлення громадян України до
основних положень проекту та
про результати поінформувати до
15 листопада 2009 року;
підготувати за результатами
всенародного обговорення та
подати до 15 грудня 2009 року
сформульовані узагальнені пропозиції до проекту Закону України
“Про внесення змін до Конституції
України”.
3. Секретаріату Президента
України забезпечити проведення
за участю Національної академії наук України, Академії правових наук України, правозахисних
громадських організацій, провід-

СПОЧАТКУ ЛЮБИТИ, А ПОТІМ УЧИТИ
життя вони гідно подолали
всі труднощі минулого навчального року, успішно
провели державну підсумкову атестацію, оздоровлення дітей, підготували
заклади освіти до нової подорожі в Країну знань.
Потім він виступив із
доповіддю «Освіта Київщини у контексті соціальноекономічного
розвитку
регіону», в якій зупинився
на її важливих напрямках,
визначених
Програмою
розвитку системи освіти
Київщини на 2008-2012
роки розвитку. Серед реалізації її пріоритетних завдань упродовж 2008-2009
навчального року було
створення в освітньому
просторі області умов для
практичного
виконання
основних положень програми Президента України
«Десять кроків назустріч
людям», інших указів Президента щодо функціонування та розвитку освіти в
Україні.
У другій доповіді «Забезпечення рівного доступу до якісної освіти — основа модернізації системи
освіти Київської області»
начальника
обласного
управління освіти та науки
Віктора Бутника увагу привернули завершення переходу основної школи на
новий зміст та 12-річний
термін навчання, який завершується в 2009-2010
році. В області реалізовано
великий комплекс заходів
щодо виконання завдань

першого та другого етапів. Досягнуто оптимальних показників у структурі
учнівських
контингентів
перших класів за віком. Запроваджено у всіх школах
вивчення іноземної мови
з другого класу, організовано навчально-виховний
процес у початковій школі
та 5-8 класах за новими навчальними планами програмами й підручниками.
Нові предмети введено
дев’ятикласникам,
котрі
опановуватимуть художню
культуру та інформатику.
Через рік вони здійснять
перші кроки до майбутньої
професії.
Щодо постійної теми
серпневих конференцій —
шкільних підручників, то
основними підручниками
стовідсотково забезпечені
лише учні 1-8 класів, в 1011 класах – 93 відсотки.
А от із підручниками для
9 класу ситуація така: за
державним замовленням
надійшло лише 8,6 відсотка від замовлених, тому
початок навчального року
обіцяє певні труднощі. Як і
з престижем професії вчителя, житлом для нього:
нині на квартирному обліку
перебувають 1324 педагогічні працівники.
Звичайно,
проблем
ще багато, підсумував
роботу конференції голова обласної ради Володимир Майбоженко, але
Українська держава як
управлінська структура
ще будується, отож поки

що не повною мірою вирішує назріле в освіті. Він
висловив
упевненість,
що різні політичні сили з
часом все-таки прийдуть
до певного консенсусу
і вчитимуться на уроках
минулого. А заодно врахують і досвід тих переможених у другій світовій
війні країн, які показали приклад (зокрема і в
освіті), як треба розвиватися далі.
За результатами обговорення доповідей та внесених пропозицій учасники конференції прийняли
відповідне рішення. Потім
відбулася церемонія нагородження кращих працівників освітньої галузі
області. Форми відзнак
учительства були різними: від Подяк Президента
України, Почесних грамот
Верховної Ради України до грошових премій у
розмірі 15 тисяч гривень
переможцям, котрі удостоєні високого звання
«Кращий учитель року»,
а також отримали перші
місця в різних всеукраїнських та обласних конкурсах. Нагороджених із
ентузіазмом та завзяттям
привітали учні Київщини.
Сонячний настрій останніх можна було зрозуміти:
після довгих літніх канікул
так хочеться побачити
рідні класи і улюблених
педагогів, знову сісти за
свою парту.
Інф. «К. П.» .

Президент України
Віктор ЮЩЕНКО
25 серпня 2009 року.

ПЕРШОКУРСНИКИ
ДАЛИ КЛЯТВУ ГІППОКРАТА

ІЗ СЕРПНЕВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ОСВІТЯН КИЇВЩИНИ

Стало вже доброю
традицією, що напередодні кожного навчального року освітяни області
збираються на свою велику раду, аби гуртом визначити здобутки, обмінятися досвідом, запозичити
краще у сусідів, обговорити животрепетні проблеми, накреслити обшири
майбутнього. Не виняток і
нинішній рік.
Близько 1500 «сіячів
розумного, доброго та вічного» зібралися в Палаці
культури та мистецтв національного
технічного
університету
«Київський
політехнічний
інститут».
У конференції також взяли участь голови райдержадміністрацій, районних,
міських рад та їхні заступники з гуманітарних питань, керівники, педагогічні працівники навчальних
закладів,
представники
профспілок, громадськості, народні депутати, журналісти. Особливої ваги
зустрічі надало те, що цього разу вона проходила в
рамках засідання колегії
облдержадміністрації, яке
присвячувалося основним
засадам модернізації освіти Київщини.
Присутніх із наступаючим
Першовереснем
тепло привітав виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації Віктор
Вакараш, який подякував
їм за самовіддану працю,
наголосивши, що у непростих буднях освітянського

них учених-юристів, політологів
інтернет-конференцій, дискусій
у режимі он-лайн, інших заходів
для обговорення та роз’яснення
змісту положень проекту Закону України “Про внесення змін
до Конституції України” з використанням Офіційного інтернетпредставництва
Президента
України в мережі Інтернет.
4. Запропонувати телерадіоорганізаціям, друкованим засобам масової інформації запровадити рубрики та цикли передач,
публікації з обговорення основних положень проекту Закону
України “Про внесення змін до
Конституції України”, залучивши
до участі в них провідних учених
у галузі конституційного права,
інших науковців та широкі кола
громадськості.
5. Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям всебічно
сприяти проведенню всенародного обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до
Конституції України”.
6. Цей Указ набирає чинності з
дня його опублікування.

1 вересня гостинно зустріли в стінах медичного училища студентів, які вирішили пов’язати своє життя із нелегкою, проте вкрай важливою професією медичного
працівника. В цей день, вперше в житті, ще вчора звичайні діти, а вже сьогодні - майбутні медики, переступили
поріг у доросле життя, в якому їхньою метою буде допомагати потребуючим уваги та догляду людям.
О десятій годині на подвір’ї училища урочисто зазвучав Гімн України і збуджені від святкової атмосфери і
довгоочікуваної зустрічі студенти на декілька хвилин завмерли, наспівуючи «Ще не вмерли в Україні…».
(Закінчення на 3 стор.).

.
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ЦИФРИ І ФАКТИ

За підсумками рейтингу навчального 2008-2009 року
Макарівський район зайняв у цілому по області четверте
місце, а серед районних відділів освіти – друге. Це високе визнання досягнень педагогів Макарівщини порівняно
із показниками останніх двох років.
1 вересня нинішнього року за парти в школах району
сіло 4413 учнів, з них 386 - першокласники.
Двадцять два молоді педагоги, які прибули працювати
в наш район по закінченню вузів, приступили до роботи.
Ще один ліцей запрацював з нового навчального
року на базі Макарівської загальноосвітньої школи №1 природничо-математичний.
Гостинно відчинив двері дитячий садок у Колонщині.
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ТИМОШЕНКО
ДОВЕДЕ ГАЗ ДО СЕЛА

Уряд ухвалив програму щодо добудови всіх раніше
розпочатих об’єктів газифікації сіл і селищ. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко на останньому засіданні Кабміну.
За її словами, Уряд вивчив ситуацію і з’ясував, що
на сьогодні в сільських і селищних населених пунктах
України є велика кількість недобудованих газопроводів та локальні мережі, в які вже вкладено близько 700
млн. грн. Вони частково профінансовані населенням,
частково – державою, частково – газотранспортними
організаціями.
Прем’єр-міністр відзначила, що Кабмін планує
в найкоротші терміни завершити будівництво таких
об’єктів, і «запустити їх на повну потужність для забезпечення газом тих населених пунктів, де вже такі проекти тривали багато років».
Разом із тим, Юлія Тимошенко зазначила, що стратегією для України залишається використання природних, доступних і дешевих енергоносіїв – це вугілля,
електроенергія та відновлювальні джерела енергії. Це
пов’язано з необхідністю в подальшому зменшувати
залежність України від дорогого імпортного газу, завдяки скороченню обсягів його споживання.

СПРОЩЕНО ПРОЦЕДУРУ
ПРИВАТИЗАЦІЇ ПРИСАДИБНИХ
ДІЛЯНОК

Кабінет Міністрів України спростив процедуру приватизації земельних присадибних ділянок. Про це повідомила на брифінгу Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. За її словами, відтепер для приватизації власнику
ділянки необхідно лише подати сільському або міському
голові заяву, додавши до неї копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, а також документ, який підтверджує,
що ця ділянка видана йому в користування. Після цього
процедурами приватизації будуть займатися виключно
місцева влада разом із Державним комітетом земельних
ресурсів та іншими відомствами.
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НЕДОВІРА УКРАЇНЦІВ ДО СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗРОСТАЄ
Це доводять дослідження, проведені у 2008 та 2009
роках Проектом сприяння
активній участі громадян
у протидії корупції “Гідна
Україна”. Висновок невтішний - корупція в Україні існує на всіх етапах функціонування судової системи.
Рівень зловживань порівняно з минулим роком суттєво
не змінився, а падіння довіри громадян та компаній
до судової системи навіть
продовжує зростати.
Найчастіше форма так
званого “неофіційного платежу” здійснюється на етапі
досудового слідства. Цікаво
й те, що у 2008 році середній розмір хабара компаній
майже вдвічі перевищував
“платіж вдячності” громадян. Проте у 2009 р. середній розмір хабара громадян
вже перевищував середній
“неофіційний платіж” компаній. До речі, у 2008 році
він складав для громадян 3 214 грн., для компанії - 6
150 грн. А у 2009 році (мабуть у зв’язку з інфляцією
і подорожчанням плати за
“послуги”) зріс: для громадян - до 21 500 грн., для
фірм - до 18 250 грн.
На думку усіх груп респондентів, найкорумпованішими у судовій системі

є самі судді. Проте, кож- конані у тому, що подання
на з опитуваних груп має скарги на працівника суду
свій особливий погляд на справа марна та обтяжлипроблему. Адвокати, на- ва, а “справедливості все
приклад, вважають най- одно не доб’єшся”. Серед
поширенішою практикою громадян таких скептиків
давання хабара напряму зараз 75 відсотків, а серед
прокурорам, суддям та компаній - відповідно 81.
адміністрації суду, а проЦікавим виявилося й те,
курори - використання що, згідно з опитуваннями,
особистих зв`язків з метою кожен другий громадянин
впливу на судоУкраїни виА К Т УА Л Ь Н О
ве рішення. Гроправдовує
мадяни ж стверіснуванджують, що до неофіційних ня корупції як зручного й
угод найчастіше залучають- швидкого механізму вися судді та адвокати.
рішення проблем. Вадою
Значно зросла кількість тут, на їхню думку, є лише
компаній та громадян, які відсутність правових гаранподавали або планують по- тій. З’ясувалося, що майдати скаргу на роботу пра- же кожна друга компанія
цівників суду. Серед грома- отримала послугу, за яку
дян - з 12 відсотків у 2008 сплатила “неофіційно”, але
році до 17 відсотків у 2009. їх кількість протягом останСеред компаній - з 13 від- нього часу зменшилась, бо
сотків у 2008 році до 19 від- почастішали випадки невисотків у 2009.
конання взятих на себе чиАле опитування пока- новниками “зобов’язань”.
зали ще дуже недостатню
Відповідаючи на запиобізнаність українців щодо тання, яку з проблем судосвоїх прав. Хоча громадяни вої системи вони вважають
та компанії подавали скар- найбільшою,
приблизно,
ги до різноманітних інстан- половина опитаних громацій, проте спостерігалася їх дян назвали затягування
невпевненість щодо того, судового процесу, а компахто саме має розглянути ці нії (більше половини) - часті
скарги. Більшість респон- зміни до законів та неефекдентів (як компаній, так і тивність виконання рішень.
громадян) як і раніше пере- На думку більшості адвока-

тів, основною проблемою
є безкарність суддів та корумпованість судової системи.
Більшість респондентів
вважають, що першочерговими заходами боротьби з
корупцією має бути посилення покарання суддів та
працівників судових установ. Адвокати та прокурори
вважають, що антикорупційній протидії сприятиме
покращення системи відбору суддів та вдосконалення
законодавчої бази.
Отже, незважаючи на
запевнення про активну боротьбу з корупцією з боку
держави, опитування показали, що абсолютна більшість респондентів поки що
не помітили жодних антикорупційних дій уряду в судовій сфері.

З результатами опитування 4 цільових груп
(громадян, компаній, адвокатів та співробітників
прокуратури) представників ЗМІ ознайомили директор Проекту сприяння
активній участі громадян
в протидії корупції “Гідна
Україна” Любов ПАЛИВОДА та експерт з досліджень та моніторингу
Світлана ГОРНА.

6 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ ПІДПРИЄМЦЯ

СВОЇМ РОЗУМОМ, ЗАВЗЯТТЯМ…
Підприємницький рух у нашому
районі з кожним роком розширюється. Продукція багатьох товаровиробників користується попитом
не лише в районі, а й в області. На
рахунку підприємців і меценатська
діяльність. Вони беруть участь також у розв’язанні важливих соціальних програм. Районною програмою
розвитку малого підприємництва на
2008-2009 роки передбачено ряд заходів підтримки бізнесу. Характерною ознакою є зменшення в загальній кількості частки торговельних
підприємств та їх переорієнтації на
виробничу діяльність і надання найрізноманітніших видів послуг.
Аналіз виконання Програми розвитку малого підприємництва на
2009-2010 роки підтверджує, що малий бізнес у районі утримує тенденцію до розвитку, впливає на обсяги
виробництва, формування доходної
частини бюджетів усіх рівнів, зайнятість населення.
У кінці першого півріччя 2009
року налічувалося в районі понад 2,5
тис. суб’єктів малого бізнесу. Зокрема, 2202 підприємців – фізичних осіб
та 313 – юридичних. Протягом 1 півріччя зареєстровано 87 фізичних та
18 юридичних осіб. Нині малих підприємств на 10 тис. чоловік наявного
населення становить 75, а на початок 2007 року було 67. Середньорічна кількість найманих працівників на
початок 2008 року становила 1782
чоловіки, тобто на 7,7% більше проти початку 2007 року. В трудових відносинах з підприємцями на кінець І
півріччя поточного року перебувало
804 особи.
В районі зареєстровано 72 фермерських господарства, які використовують 4264,8 га земель.
Торік малі підприємства за попередніми даними реалізували продукції на суму 106,7 млн. грн, що на
12% більше проти 2008 року, а надходження від суб’єктів малого бізнесу за І півріччя 2009 року становить
26,1 % від загальних надходжень до
зведеного бюджету району, або 10,4
млн. грн., у тому числі 8 млн. грн. –
від юридичних осіб, 2,4 млн. грн. –
від фізичних.
Малі підприємства району виробляють металеві вироби і конструкції,
столярні, швейні вироби, сувеніри,
безалкогольні напої, продукцію птахівництва, надають транспортні та
побутові послуги, працюють у сфері
роздрібної торгівлі та ресторанно-

го господарства. За останні роки
значно збільшився обсяг інвестицій
малих підприємств у сферу малого
бізнесу. Нині введено в експлуатацію
приміщення з виробництва колодязних кілець у Лозовику, збудовано магазин і перукарню в Яблунівці, перукарню в Макарові, цех з виробництва
харчових напівфабрикатів у Ситняках, кафе в Мотижині.
Відновлено роботу кафе «Здвиж»,
триває реконструкція ресторану
«Здвиж» у Макарові, відкрито нове
кафе швидкого обслуговування «А
la minute» у Калинівці (траса «КиївЧоп»).
Триває будівництво «Гольф енд
Кантрі Клаб» Київського міжнародного гольф-клубу в Гавронщині (сума
проекту – 15 млн. грн.), об’єкта ресторанного господарства (100 місць)
та мотелю «Фільварок» у Березівці
Колонщинської сільської ради (сума
проекту 7,5 млн. грн.).
ПП «Інвестиційна консалтингова компанія «ВОСТОРР» споруджує
кафе і ресторан у Копилові (сума
проекту – 2,5 млн. грн.). Підприємець
Т.С. Осудіна зводить цех з переробки
деревини та виробництва паливних
брикетів у Забуянні.
У першому півріччі до райдержадміністрації звернулося 13 основних
потенційних інвесторів. На засіданнях комісії з розміщення продуктивних сил розглянуто звернення ТОВ
«Пульс-А» на розміщення виробництва продукції електротехнічного
призначення в Маковищі, «Експрес
Бетон» – на розміщення бетонного
виробництва в Копилові.
Тривають проектно-вишукувальні
роботи для будівництва культурнооздоровчого та спортивного комплексу на території Гавронщинської
сільської ради.
ТОВ «Папірус Інвест» одержав
добро на проведення проектновишукувальних робіт під будівництво
виробничо-складського комплексу з
офісними та торговими площами в
Леонівці, приватних підприємців – на
виробництво металовиробів, торгового об’єкта та цеху з виробництва
меблів. Підприємствам та підприємцям надані відповідні дозволи.
Розширення кола суб’єктів малого бізнесу в районі сприяє створенню
нових робочих місць, а разом з цим
виникає потреба у перекваліфікації
кадрів.
Районний центр зайнятості протягом року направив 9 осіб для ста-

жування на підприємствах району,
31 чоловік пройшов навчання. Кошти
для відкриття власної справи в І півріччі районний центр зайнятості не
надавав. Для працевлаштування 21
безробітному та 16 суб’єктам підприємницької діяльності надано дотацію
в сумі 102,5 тис. грн. за договорами,
укладеними в 2008 році.
Суб’єкти малого бізнесу беруть
участь у тендерах. Так, у першому
півріччі переможцями у них стали 2
малих підприємства: ПП «Школярик»
з смт Іванків (послуги із харчування учнів загальноосвітніх шкіл), ПП
«Стріла» смт Макарів (транспортні
послуги).
Зареєстровані районна Асоціація малого та середнього підприємництва, спілка промисловців та підприємців Макарівщини, регіональне
представництво ВОП «Нова формація», районна громадська організація «Форум Макарів», Асоціація жінок
у бізнесі при МРЖГО «Берегиня». До
кінця року заплановано створити районний фонд підтримки підприємництва.
Діють у районі 2 кредитних спілки: «Господар» та «Українська провідна», які і в сучасних умовах кризи
продовжують надавати кредити.
Спілка «Господар» у першому півріччі
поточного року видала 179 кредитів
на суму 1245,7 тис. грн. «Українська
провідна» - 37 кредитів на суму 183,3
тис. грн.
З метою раціонального використання вільних площ у районі створений та постійно поповнюється банк
даних приміщень комунальної власності, що не використовуються. Протягом І півріччя дев’ятьом підприємцям надано в оренду 642,1 кв. метрів
вільних площ.
Вагомий фінансовий внесок у район зробили своєю працею підприємці Н.Є. Цепельова, М. В. Онищук,
А. М. Гордій, О. М. Цисаренко, П. В.
Швець, М. А. Гасратов, В. Г. Синько
та інші.
Тож, у день нашого професійного
свята прийміть щиру вдячність за наполегливу працю та активну громадську позицію, високий рівень професіоналізму та ініціативність. Нових
вам злетів та успіхів, оптимізму, цікавих та амбітних бізнес-проектів, надійних партнерів. Зі святом вас, наші
славні підприємці! Хай щастить вам
завжди і скрізь.
Леонід ДИМАРЧУК,
голова підприємців району.

Олена ПІВЕНЬ підприємець ділиться з нами думками про те, що
трапляється з пенсіонерами після спілкування з нею,
чому в країні живеться погано та як позначилася підприємницька діяльність на її вдачі.
• Ніколи не думала, що буду працювати продавцем.
Більше того, ніколи не хотіла ним бути. Коли була малою,
десь у першому чи третьому класі у гастрономі попалась
я продавщиці одній, що не в гуморі була. Невзлюбила
я після неї усіх продавщиць, думала усі такі, – малою ж
була.
• Більшість моїх покупців є пенсіонери. Трапляється
таке, що забувають свої палиці у мене, – так іноді розвеселю їх.
• Хоча у першу чергу я підприємець, усе-таки відчуваю себе більше продавцем. Підприємці орієнтуються, як
правило, на прибутки будь-якою ціною. А я все-таки більше людей люблю. Для мене спілкування з ними та підтримання гарних стосунків стоїть на першому місці.
• Довго думала, чому журналістка звернулася саме до
мене. Мабуть тому, що до людей по-людськи ставлюсь. І
це помітно.
• Іноді думаю, чому в Україні так погано усім живеться. А тому так живемо, що начальства багато. Усі хочуть
керувати, натомість працювати мало в кого є бажання.
• Оце сиджу із вами на лавці, бачу, як мої покупці
йдуть. Почуваю себе піднесено – усі здороваються, і мені
не соромно в очі їм дивитися.
• Завжди жартую своїм покупцям: У нас з вами бартер: я вас годую, ви – мене. Такий собі взаємний обмін.
• За 6 років роботи у торгівлі плюс три роки бізнесового плавання стала більш схожою на батька. Навчила
себе контролювати. Знайомі дивуються, як так можна –
тут кричати, там посміхатися. Виявляється - можна.
• Не уявляю свого життя без спілкування з людьми.
Були у мене нещодавно два тижні відпустки – дозволила
її собі нарешті за три роки. Перший тиждень відпочивала,
як годиться. На другий – думала, зійду з розуму. Так скучила за роботою.
Думки записала Олександра СУЗАНСЬКА.
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ВІСТІ З ВІЛЬНЕНСЬКОЇ ЗОШ

ШАНОВНІ ГОСТІ
ВІТАЛИ ЗІ СВЯТОМ
На День знань у Вільненську загальноосвітню
школу завітали батьки,
гості, зокрема представники БЮТу, голова районної ради Микола Данилович
Вараницький,
помічник народного депутата Анатолія Івановича
Семенюги Тарас Володимирович Белінський, а також з фонду „Єдина країна” Владислав Євгенович
Малаховський та Анна Вадимівна Зубченко, Вільненський сільський голова Олександр Вікторович
Раков. Гості привітали з
Днем знань педагогічний
та учнівський колективи, вихованців дитячого
садка, подарували подарунки, зокрема, районна
рада – телевізор, за що
вчителі, школярі та батьки
висловлюють усім щиру
подяку.

ПОДАРУНОК ШКОЛЯРАМ ГАВРОНЩИНИ

Нинішнього року школярі села
Гавронщина були приємно вражені надзвичайним подарунком. Ним
стало оновлення їхньої школи. 1
вересня вона зустріла їх, розкривши свої щирі обійми, запрошуючи
на святкове подвір’я, нещодавно
викладене тротуарною плиткою,
в новеньку їдальню, в якій готувався смачний обід, та святкові
класні кімнати, що вже давно зачекалися на них. Ці перетворення

- Олеже Валерійовичу, чому
все ж таки ви виявили бажання допомогти?
- Я з 1991 року проживаю в
Гавронщині, бо сам киянин, але
за 18 років зрісся з цим селом і
вболіваю за його долю. Вважаю,
що діти повинні навчатися в своїй
школі, чому вони мають кудись їздити? Тим більше, що у нас є така
можливість допомогти їм у цьому.
- Чи взяли ви участь у вирішен-

та хто, окрім вас, ще спонсорував
цю справу?
- Близько ста тисяч гривень
виділив директор благодійного
фонду «Макарівщина» Андрій Корчак. Наша фірма додала до них
ще тридцять дві тисячі гривень, і
частину коштів (приблизно сто тисяч гривень) внесла матеріалами,
оскільки ми займаємось виробництвом тротуарної плитки, тому
за рахунок своєї продукції ми ви-

стали можливими завдяки спільним зусиллям батьків, школярів,
сільської громади та спонсорів.
Всі вони прагнули, щоб діти мали
можливість нормально вчитися,
щоб у рідній альма-матері було
зручно і затишно.
Справа в тому, що позаминулого року Гавронщинська ЗОШ
була єдиною школою в районі, в
якій не було гарячого харчування. Тому санепідемстанція поставила питання про її закриття
і довелося б їм їздити на навчання у Макарів. Але громада
села була проти такого рішення,
адже відпускати дітей так далеко від дому небезпечно, а особливо в зимовий період. У минулому році їй вдалося зібрати
певні кошти на ремонт, хоча їх не
вистачало навіть для того, щоб
його почати. Та світ все-таки не
без добрих людей, знайшлися
спонсори, які вклали свої кошти
в таку необхідну справу. Щоб дізнатися про все детальніше, я
поставила кілька питань одному
з них – генеральному директору будівельної фірми «Обрій2007», що знаходиться в Гавронщині, - О.В.Грищенку.

ні найболючішого для школи питання щодо проблеми з гарячим
харчуванням?
- За нашої ініціативи зроблено
окремо їдальню, яку переобладнано з частини колишньої шкільної
майстерні. Для її потреб проведено гарячу та холодну воду, встановлено умивальники. Іванківське
ПП «Школярик» забезпечує школу
харчуванням та спорядженням,
обладнанням та продуктами харчування, а ми в свою чергу зробили подарунок, закупивши обладнання та меблі на кухню, які самі
встановили. Кухня такого класу
здатна робити все необхідне для
приготування гарячої їжі.
- Що вам вдалося зробити для
оновлення школи?
- За свої кошти ми зробили
благоустрій навколо школи: виклали тротуарною плиткою доріжку
від школи до їдальні та озеленили
її декоративними насадженнями,
облаштували два спортивних майданчики, спланували та розчистили футбольне поле, волейбольний
та баскетбольний майданчики,
зробили закритий туалет для початкових класів.
- Скільки коштів було виділено

клали тверде покриття (близько
250 кв. м) навколо школи. За допомогою сільського голови Надії
Петрівни Українець були зібрані
кошти і зроблений ремонт 300 кв.
м шкільної покрівлі.
- Чи плануєте і надалі допомагати у вирішенні шкільних проблем?
Планів багато, і головне, що
вони втілюються в життя. Треба
тільки працювати, адже не приклавши зусиль, камінь з місця не
зрушити. Наступного року сподіваємося зробити капітальний
ремонт шкільної майстерні, адже
школі необхідний трудовий кабінет, в якому було б місце окремо
і для теоретичних, і для практичних занять. І якщо знайдуться
кошти, то обкладемо школу цеглою. Також нас хвилює питання
благоустрою села, щоправда є
«добрі» люди, яких наша фірма
чомусь дуже не влаштовує, вони
були і проти ремонту школи, але
попри всі негаразди, нам вдається допомагати і ми робимо це із
задоволенням.
Щоб дізнатися більше про життя дружної шкільної родини, я поспілкувалася з її директором.

ПЕРШИЙ РАЗ
У ПЕРШИЙ КЛАС
Нинішнього року у
Вільненську ЗОШ прийшло ...6 діток – 3 хлопчиків і стільки ж дівчаток.
Для них днями буде завезено нові індивідуальні
парти в подарунок.
Тепло зустрів поповнення учнівський колектив. Поведе у Країну
знань першачків педагог
початкових класів Тетяна
Ющенко.

З НОВИМИ СИЛАМИ
- ДО НАВЧАННЯ
Відпочилі,
загорілі
прийшли 1 вересня учні
до школи. У період літніх
канікул у шкільному таборі
було оздоровлено 25 дітей, а ще 5 – побували біля
моря, яким путівки надала
райдержадміністрація. Це
діти, які мають статус потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи.
Світлана ПАВЛЕНКО,
педагог-організатор
Вільненської ЗОШ.

УР О К И У К А Р Т ИННІЙ Г А ЛЕ РЕЇ

Макарівська картинна галерея районного будинку
культури ось вже не один рік радує відвідувачів та любителів образотворчого мистецтва прекрасними роботами
українських художників, відомих не тільки в нашій державі, а й далеко за її межами. Ініційована і заснована Заслуженим художником України Анатолієм Марчуком. Галерея постійно знаходиться під його турботливою опікою.

Започатковувалася вона з 77 творів, виконаних у різноманітних техніках, нині нараховує понад 100 робіт 80 авторів. Анатолій Петрович з молодечим запалом постійно
вносить зміни до свого дітища, урізнобарвлює експозиції
додатковими матеріалами.
Віднедавна картинна галерея стала чудовим місцем
для роботи художників-початківців Макарівської дитячої школи мистецтв. Під час навчального
процесу учні класу образотворчого мистецтва разом із викладачем В’ячеславом
Мельниченком неодноразово проводили
цікаві уроки в приміщенні, наповненому
надзвичайною енергетикою із суміші таланту, творчої фантазії та мрій.
Розчулений потягом до прекрасного у
покоління, що підростає, Анатолій Марчук
передав до картинної галереї двадцять
взірців курсових робіт студентів вишів із
фондів Національної академії мистецтв
та архітектури – натюрморти, портрети,
екарше, малюнки гіпсових голів тощо –
виконаних у техніках олівця, акварелі,
гравюри, ліногравюри. А дирекція районного будинку культури до свята - Дня
знань передала роботи викладачу В. І.
Мельниченку для використання у навчанні
учнів школи мистецтв. Сподіваємося, що
такий подарунок допоможе розвиватися
юним талантам, і Макарівську картинну
галерею згодом поповнять твори відомих
художників, які розпочинали мистецький
шлях із наших доріг.
Людмила ОБУХІВСЬКА,
директор Макарівського РБК.
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- Сергію Михайловичу, над рішенням яких питань, окрім ремонту школи, працюєте зараз?
- Одним з найболючіших питань для навчально-виховного
процесу є взаємовідносини батьків і дітей. За статистикою спілкування дитини з батьками триває
не більше 15 хвилин на добу. Тому
в даний час школа працює над
вирішенням науково-методичної
проблеми: «Єдність сім’ї та школи у вихованні дітей”.
Так як зараз молодь
досить запущена, намагаємося спонукати
батьків приділяти більше уваги своїм дітям.
Для цього школа тісно
співпрацює з громадськістю: це і батьківські
збори, і шкільна рада,
на яких обговорюються подібні питання.
- А як щодо шкідливого впливу вуличного
виховання?
- В позаурочний
час кожен учень може
знайти собі заняття
до душі, адже у школі
працюють різноманітні
гуртки та секції. Крім
того, за програмою
«Дельта» на школу придбано
комп’ютерний
клас з усим необхідним
обладнанням (5 комп’ютерів, столи та стільці).
- Порівняно із минулим роком
кількість учнів збільшилася?
Цього року навчатися прийшло
60 дітей, це на 5 відсотків більше,
ніж у минулому році.
- Що хотіли б побажати своїм
колегам та учням з нагоди початку
навчального року?
- Хочеться привітати усіх з
цією урочистою подією, побажати міцного здоров’я, плідної праці та творчих успіхів
своїм колегам та старанності
і наполегливості – учням. А також подякувати за матеріальну підтримку всім небайдужим,
хто допоміг подарувати нашим
дітям радість повноцінного навчання - макарівським підприємцям, які були залучені до надання допомоги школі, зокрема
благодійному фонду «Макарівщина» під керівництвом Анатолія Корчака, директору будівельної фірми «Обрій-2007»,
Олегу Грищенку, сільському
голові села Надії Українець та
батьківському комітету.
Галина ГЕРАСИМЕНКО.

ПЕРШОКУРСНИКИ
ДАЛИ КЛЯТВУ ГІППОКРАТА
Закінчення. Поч. на 1 стор.

Директор
медичного
училища Алла Кижлай привітала своїх студентів із
першим днем навчального року та зачитала звернення міністра охорони
здоров’я України Василя
Князевича до студентів.
Традиційно відбулося покладання кошика з квітами до пам’ятника воїніввизволителів.
Нарешті настала довгоочікувана мить посвяти
в студенти, коли вперше в
житті першокурсники вдягнули білі халати. Як основне напуття в житті пролунала клятва Гіппократа,
підтверджена
голосним
«Клянусь!».
Коли офіційна частина
свята закінчилась, веселили присутніх віршами
та гуморесками про таке
«нелегке»
студентське
життя . Порадувала музичною хвилинкою студенткапершокурсниця, подарувавши всім пісню «Куда
уходит детство?», приспів якої зустріли гучними
оплесками та підспівуванням. На цій оптимістичній

ноті урочиста лінійка закінчилась, і студентів запросили до аудиторій на
першу виховну годину. А
першокурсників в актовій
залі привітав і благословив
на навчання отець Богдан,
настоятель церкви Димитрія Ростовського. Він розповів про нелегке життя
цілителя
Пантелеймона,
орденом якого нагороджують видатних медиків, які
своєю сумлінною працею
та милосердям здобули
шану в суспільстві. «Уперше в історії України в сфері
медицини з’явилася найвища відомча нагорода,
– нагрудний знак «Хрест
Пантелеймона Цілителя»,
що стане вагомим стимулом як для молодих, так і
для досвідчених медиків на
шляху досягнення великої
мети – служінню людям» –
такі пам’ятки роздали всім
студентам-медикам, аби
спонукати до великих і визначних вчинків, за які вони
обов’язково
отримають
нагороду, визнання і шану
народу.
Оксана ІГНАТЮК.
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ПЛЕКАЙМО, ЛЮДИ, САД...

Якщо запитаєте у пересічного українця, з
чим асоціюється для нього прізвище Симиренко, зазвичай почуєте у відповідь: із колись
знаменитим сортом яблук Ренет Симиренка.
А тим часом історія роду Симиренків достойна і пам’яті, і слави як за внесок у становлення української національної культури, так і за
створення потужної буряківничо-цукрової галузі, без якої нині неможливо вже уявити історію економічного розвитку нашого краю.

КОЗАК, КРІПАК,
КУПЕЦЬ...

Пам’ятна багатьом із
шкільної лави історія літературного героя Миколи
Джері майже аналогічна
долі запорізького козака
Степана Симиренка - першого у давньому українському роду, про кого збереглись хоч якісь згадки.
Народився він у 1765 році,
понад 20 років козакував,
а коли вже немолодий хлібороб і батько шести дітей
опинився перед вибором:
присягнути на вірність цариці Катерині II, що вщент
зруйнувала Запорізьку Січ,
чи втікати світ за очі у пошуках кращої долі, волелюбний українець вибрав
останнє. Однак, на відміну
від Миколи Джері, Степану
Симиренку ніколи більше
не судилось повернутися до рідного дому. А тим
часом його дружина і діти
разом з іншими жителями
невеликого хутора поблизу села Млієва на нинішній
Черкащині стали «законною» власністю князя Воронцова.
Однак син Степана
Федір вдався характером у батька. Щоправда,
на відміну від нього, виборов волю не шаблею, а
гострим розумом і працелюбними руками. Замість
вечорниць і шинку парубок віддає весь вільний
час обробітку «виділеної»
паном колишньої батькової землі, а взимку чоботарює. Наступним кроком
до жаданої свободи стає
оренда водяного млина,
чим зазвичай займались
лише місцеві євреї. Так і
зумів заробити гроші, щоб
викупити самого себе на
волю, хоча після панської
«милості» знову залишився без копійки за душею.
Однак надбав значно
дорожче багатство: навички комерції та добрих
друзів серед підприємливих людей, з яких починала формуватись вітчизняна буржуазія.
В
результаті двадцятирічний
хлопець стає одним із співзасновників уже невдовзі
відомого на всю Україну
торгового дому «Брати
Яхненки-Симиренко», «статутним вкладом» до якого
є фактично лише його талант, а гарантією — одруження на сестрі братів
Яхненків, батько яких теж
зумів викупити з кріпацтва
і себе, і своїх рідних.
Терентій, Кіндрат і Степан Яхненки разом з Федором Симиренком скуповують і перепродають
зерно і шкури, орендують
і будують власні млини.
Вчасно зорієнтувавшись
і зрозумівши особливе
значення недавно заснованої Одеси, торговий дім
відкриває тут аж шість магазинів із великими складами. Відтак бізнес братів
Яхненків і Симиренка набуває міжнародного статусу, а українське борошно і шкіри чи не вперше в

історії починають продавати за кордон українські
купці.
Причому вони, на відміну від укоріненого у нашій свідомості образу жадібного глитая, не байдужі
до долі своїх земляків. Неврожайного 1830 року торговий дім протягом кількох
місяців безкоштовно забезпечує хлібом тисячі селян, рятуючи їх від голодної
смерті. Можна, звісно, сказати, що купці дбали про
майбутнє своєї справи, бо
інакше землю не було б
кому обробляти. Але згадайте, як буквально через
сто років уже номінально
«народна» влада прирече
на смерть мільйони українців, пропонуючи їм хліб
через «торгсини» лише в
обмін на золото...

кількості зайнятих робітників і підвищення виходу
готової продукції з бурякосировини. Це відразу ж
зробило симиренківський
цукор доступним за ціною
не лише багатіям, а й людям середнього достатку,
що відкривало практично
безмежний ринок збуту.
Свій перший завод Платон Симиренко побудував
у Ташлику на Черкащині,
та вже незабаром аналогічні підприємства торгового дому «Брати Яхненки

зробленого
Платоном
Симиренком для України
стала гнівна відповідь Тараса одному із захоплених
побаченим у Млієві панків, який заявив: «Тут усе,
як у Франції». З покоління
в покоління передають
млієвці сказані Кобзарем
слова: «Вибачайте, пане,
тут усе - українське».
Однак Платону Симиренку судилося прожити
лише 43 роки. Невдовзі
померли і брати Яхненки,
і Федір Симиренко, який

- Симиренко» виростають
у десятках українських сіл
і містечок. А збудований
у Млієві цукровий завод
свідчив, якою могла б стати Україна, якби в ній побільше було Симиренків.
На фоні занепалих українських сіл, жителі яких залишались кріпаками, Млієв
виглядав справжнісіньким
раєм, де замість звичних
солом’яних стріх — чепурні будиночки під бляхою,
черепицею, гонтою. Безкоштовна лікарня для всіх
працюючих і дві школи для
дітей. Централізований водогін і навіть газові ліхтарі
на нічних вулицях, чим тоді
могли похвалитися лише
Петербург, Москва і Одеса.
Місячна зарплата простого робітника, за яку можна
було купити хату з повіткою
і сільськогосподарським
реманентом. Магазини, де
всі товари продавались «за
цінами з перших рук» (без
торгових націнок).
У 1860 році обсяги промислового
виробництва
у Млієві, де, крім цукроварні, працювали паровий
млин, цегельний і машинобудівний заводи, майже
вдвічі перевищили показник провінційного Києва.
А збудовані у «симиренківській» столиці пароплави
з промовистими назвами
«Українець» і «Святослав»
стали першими суднами із
металевими корпусами на
Дніпрі, що перевозили цукор, борошно, зерно.
Втім, Платон Симиренко достойний нашої
пам’яті лише вже за те,
що своїм коштом видрукував останнє прижиттєве видання Шевченкового
«Кобзаря» і не побоявся
вітати у себе опального
поета, що повернувся із
казахстанського заслання. А найвищою оцінкою

пережив старшого сина на
чотири роки. Гідно продовжити їх справу було нікому, а коли численні спадкоємці пересварились між
собою, компанія «Брати
Яхненки-Симиренко»
збанкрутувала остаточно.
Молодший брат Платона Василь, який на той час
уже закінчив Паризький
політехнічний інститут, не
став воювати за спадщину,
придбавши натомість задешево державну цукроварню. Він власноруч виконує монтажні і слюсарні
роботи, бо грошей, щоб
найняти майстрів потрібної кваліфікації, катастрофічно не вистачає. Та, наперекір усім труднощам,
урешті-решт
запускає
власну цукроварню, яка
завдяки
підприємницькому і конструкторському
таланту власника невдовзі
стає взірцевою для всієї
України. А ім’я Василя Симиренка надовго «прописується» серед постійних
авторів найавторитетніших
журналів Європи з питань
цукрової галузі.
Перший у Російській
імперії цех з виробництва
мармеладу і пастили, які
успішно експортують за
кордон, - теж справа рук
і розуму Симиренка. А
щоб мати сировину для
виробництва солодощів,
поряд із заводом закладається великий яблуневий сад. Так уперше
поряд з прізвищем Симиренків постає дерево,
якому судилося зіграти в
долі їхнього роду особливу роль. Втім, сам Василь
Симиренко залишився в
історії України як великий меценат. Протягом
42 років десяту частину
своїх доходів він віддавав Товариству допомоги українській літературі,

ПІОНЕРИ
ЦУКРОВАРІННЯ

Чи любив Федір Симиренко свою дружину, сказати нині важко. А от свій
подружній обов’язок він
виконував справно. Відтак
Анастасія Яхненко народила йому аж двадцять двоє
дітей, із яких вижило лише
восьмеро. Старшому із них
Платону судилось відкрити нову сторінку не лише
в діяльності козацькокупецького роду Симиренків, а й історії матінкиУкраїни.
На початку 40-х років XIX століття наслідком
аграрної кризи стало перевиробництво зерна і стрімке падіння цін на борошно.
Але і цього разу брати Яхненки і Федір Симиренко,
яким у 1832 році імператор
Микола І височайшим указом присвоїв статус купців
першої гільдії та звання
спадкових почесних громадян Одеси, виявились
на висоті. Вчасно переорієнтувавшись на продаж
вельми дорогого і не менш
прибуткового цукру, торговий дім зумів буквально
за рік заробити мільйон
карбованців. У порівнянні
з тодішніми цінами, коли
найкраща корова коштувала щонайбільше 5 карбованців, це була велетенська сума.
Здавалось би, кращого
бізнесу годі бажати, але 18річний Платон Симиренко
переконує батька і братів
Яхненків — майбутнє лише
за власним виробництвом
цукру. Причому на принципово новій, сучасній основі. До цього цукор варили
за так званою «вогневою»
технологією - у казанах,
під якими спалювали купи
дров із навколишніх лісів.
На відміну від існуючих
до того в Російській імперії цукроварень, завод
Платона Симиренка, який
випустив першу продукцію у 1843 році, працював
за технологічною схемою,
аналогічною нинішнім. Як
наслідок витрати палива
на виробництво цукру скоротилися вп’ятеро, не кажучи вже про зменшення

мистецтву і науці. Рано
овдовілий, він так і залишився вірним пам’яті
своєї дружини, якій Бог
не дав дітей. А відтак усе
надбане за життя майно
вартістю понад десять
мільйонів золотих карбованців він заповів згадуваному товариству.

САД ЦІНОЮ
В ЖИТТЯ

Якщо
цукрозаводчик
Платон Симиренко прагнув забезпечити достойне
життя лише працюючим на
нього робітникам, то його
старший син Левко замахнувся на більше: звільнити
з пут капіталу всіх і відразу.
Ще студентом Київського
університету він потрапляє
під нагляд поліції. Стурбована мати від гріха подалі
переводить сина на навчання до Одеси. Але недарма кажуть, що добрими
намірами вимощена дорога до пекла, бо тут Левко
потрапляє до гуртка народовольців.
Отож
залишається
лише подякувати долі,
яка врятувала молодого
Симиренка від загибелі.
Арештований за революційну діяльність 24-річний
хлопець отримав сім років
заслання до Красноярського краю, а тим часом
його друзі-народовольці,
які організували замах на
Олександра II, потрапили
на шибеницю.
Заслання корінним чином змінило долю Левка
Симиренка. Туга за рідною
землею з її зеленим буянням приводить його до
оранжереї купця Кузнецова, де наперекір суворому
сибірському клімату починають рости виноград,
цитрусові, небачені в цих
краях розкішні квіти. За
ініціативою
Симиренка
в Красноярську заклали
перший міський парк, а
доброю пам’яттю про засланого до Сибіру українця став його винахід - так
звані сланцеві сади, деревця в яких пригинаються
до землі, щоб сховатися
взимку під снігом від лютих
морозів.
Після повернення до
рідного Млієва Левко повністю присвячує себе садівництву, перетворюючи
його із любительського
заняття окремих ентузіастів у прибуткову справу
для тисяч підприємливих
людей. Завдяки створенню першого промислового розсадника сотні нових сортів яблунь, у тому
числі знаменитий Ренет
Симиренка, поширюються Україною, а відкриті
у Млієві спеціалізовані
школа і училище готують
фахівців-садоводів.
Важко також переоцінити внесок Левка Симиренка у розвиток садівничої науки. Понад сто
наукових праць, багато з
яких не втратили актуальності донині, величезна
колекція із понад 3 тисяч
сортів плодових і ягідних
культур, 927 сортів одних лише троянд - все це
створена
самовідданою
працею вченого база для
перетворення української
землі у квітучий сад.
І всьому цьому поклала край куля невідомого
вбивці, що обірвала життя
Левка Симиренка у Різд-

вяну ніч з 6 на 7 січня 1920
року. За офіційною версією, постріл у вікно - злочин якогось випадкового
денікінського солдата, за
народною - чорна справа
засланого чекістами до
місцевих повстанців провокатора, якого все-таки
не минула справедлива
кара зраджених ним товаришів.
А батькову справу невдовзі продовжив наймолодший син Володимир.
Уже через три роки після
закінчення громадянської
війни майже повністю
розграбована селекційна
станція у Млієві виростила 1,7 млн. саджанців. А
українська наукова школа
садівництва
заслужено
зайняла лідируючі позиції
у Радянському Союзі, визнанням чого стало відкриття під Києвом очолюваного Володимиром
Симиренком Всесоюзного
НДІ плодово-ягідного господарства. Цій установі
підпорядкували науководослідні станції в АлмаАті, Астрахані, Буйнакську,
Мелітополі, Сімферополі,
Ташкенті, Тбілісі, Тирасполі
і Млієві.
Однак, на відміну від
царських часів, це мало
що змінило у житті талановитого сина уславленого роду. Якщо дід Платон
на зароблений капітал
будував суперсучасні цукроварні, а батько Левко
створив найкращу в світі
колекцію яблунь, то нагородою для їхнього нащадка Володимира за самовіддану працю став...
відріз тканини на костюм,
урочисто вручений від
імені радянської влади.
А коли Володимир
Симиренко
наважився
виступити на захист генетики і навіть розкритикував мічурінські методи
«перетворення природи»,
у помешканні видатного
вченого з’явились незвані
гості. Чи то за випадковим
збігом обставин, чи то за
нелюдським розрахунком
«органів», заарештували
Володимира у Різдвяну ніч
з 6 на 7 січня 1933 року,
якраз у чергову річницю
загибелі його батька. І запроторили до тієї ж самої
Лук’янівської тюрми, в якій
за царських часів сидів за
революційну
діяльність
Левко Симиренко.
Його сину горезвісна «трійка» ГПУ винесла
смертний вирок, який замінили на 10 років виправнотрудової колонії. Так розпочалась хресна дорога
великого сина України,
яка завершилась у ніч з 17
на 18 вересня 1938 року в
урочищі Солянка під Курськом, де проводились
масові розстріли «ворогів
народу».
В березні наступного
року виповниться 175 років з дня народження Василя Симиренка, у лютому
- 155 років від такої ж дати
у біографії Левка Симиренка. Прекрасні нагоди, щоб
згадати добрим словом
людей, які так багато зробили для рідної України.
Тим більше, що сад нашої
пам’яті донині ще продовжує залишатися досить
занедбаним.
На знімку: Левко Симиренко.
Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр».
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В ОЧІКУВАННІ
“МОГУТНЬОГО ІМПУЛЬСУ”
8 вересня - 20 років тому засновано Народний Рух України

Ювілейна дата дає нагоду ще раз порушити питання, яким цікавиться більшість громадян: коли нарешті зможуть об’єднатися національнодемократичні сили і національна еліта? Адже лише це дає гарантії для
справді незалежної, демократичної, заможної держави. Критично аналізуючи нинішній її стан, автори Звернення Комітету з підготовки та визначення ювілею Народного Руху заявляють: “Не такою ми бачили вистраждану й
омріяну поколіннями українців державу”. І самі ж констатують: “Таке могло
статися тільки тому, що ми, перші рухівці, будучи єдиними в боротьбі за
Українську державу, не зуміли зберегти єдність національно-патріотичних
сил у період становлення держави”. Мужньо, самокритично й чесно! Вінцем
цього “невміння зберегти” став трагічний розкол Руху, ювілей якого теж відзначаємо цього року, однак не просто не “святкуємо”, а замовчуємо.
У суспільстві точиться дискусія стосовно ролі Руху в українській історії.
Безумовно, роль ця величезна. Але це
не виключає цілком природних дискусій
на кшталт того, наскільки Рух посприяв
руйнації комуно-радянської імперії, а
якою мірою вона розвалювалася сама,
під ударами часу. Чому Рух, на відміну
від “Солідарності” в Польщі й “Саюдіса”
в Литві, так і не прийшов до влади? Чому,
на відміну від них, у Рух не прийшло багато представників інтелектуальної, бізнесової, державної еліти? Хоч, як справедливо зазначає Іван Заєць, “Народний
Рух України створювався на базі вияву
ініціативи найширших верств населення всієї України. Ця ініціатива несла величезну енергію активності мас і велику
гуманістичну наснагу”. То, може, варто
було на початку 90-х, перетворюючи Рух
на політичну партію, зберегти його і як
широке громадське об’єднання?
Щодо наболілої теми про “упущену владу” Рухом, то навіть попри посилання на особливості нашої української історії (століття бездержавності,
шалена русифікація, сім десятиліть
комуністичного режиму), цілком резонні, може, має рацію Степан Хмара,
заявляючи, що під час студентського
голодування 1990 року була можливість змінити комуністичний режим,
взяти владу, але Рух знехтував нею.
Ішлося про можливість переобрання
тогочасної Верховної Ради і формування національного уряду. До речі,
таку саму можливість було пропущено
й наступного року, після проголошення Незалежності.
Бідкаючись тепер, що в Україні не

було вчасно проведено люстрацію, забуваємо, що саме Рух мав ініціювати
бодай громадський суд над тодішнім
режимом. І чи так уже нереально було
виграти перші президентські вибори, на
які націонал-демократи, замість того,
щоб мати єдину кандидатуру лідера
Руху Чорновола, виставили аж три? Невже й цього разу завадив об’єднатися
“булавізм”?
До суспільної дискусії долучаються
й нерухівці, яких теж варто послухати.
Наприклад, Євген Марчук. Нема сумніву, це людина компетентна, адже
очолював саме “компетентні органи”,
як їх називали, український КДБ - орган, що, звичайно ж, мав своїх людей
скрізь, і в Русі теж. Утім, це окрема
тема, як і вектор “Рух - Компартія”. Недарма ж Мирослав Попович нагадує,
що Рух виник не просто в середовищі письменників, а в письменницьких
парткомах. І в первісній назві не випадково значилося відкинуте пізніше “за
перебудову”. В недавньому інтерв’ю
Євгена Марчука - не лише констатація
розколу Руху 1999 року: “Хто його “колов”, - ми прекрасно знаємо, ці люди
досі в політиці”. Отже, все-таки “кололи” найпотужнішу національну силу.
А ось ще сентенція: “Рухівці надто
схильні до конформізму, а отже, влада
виявилася хитрішою за лідерів Руху”.
Втім, хоронити його, готувати йому
лише славне місце у нашій історії зарано. Чому б не відродити Рух у новій
формі - як потужний блок національнодемократичних сил! До того ж, це питання знову на часі за умов наших численних чергових та позачергових виборів.

5

10 вересня - 115 років від дня народження Олександра Петровича Довженка
(1894-1956), українського кінорежисера і кіносценариста

“ЦЕ БУВ АЙСБЕРГ, ЯКИЙ
МІГ ПОТОПИТИ
БУДЬ-ЯКИЙ “ТИТАНІК”
Напередодні ювілею цієї видатної людини ми зустрілися
з його рідним племінником, сином молодшої сестри Олександра Петровича Поліни Петрівни - Тарасом Миколайовичем ДУДКО, директором інституту реабілітації, доктором
медичних наук, академіком і відомим українським кіносценаристом і критиком Леонідом Васильовичем ЧЕРЕВАТЕНКОМ. Свого часу вони познайомилися у Сосницях - рідному
селі великого режисера.
- Як відомо з різних джерел, дружина До- про їхнє розлучення. Солнцева перебувала з
вженка Юлія Солнцева, здаючи у держав- Довженком у громадянському шлюбі, офіційний архів документи режисера, у заповіті ною дружиною була Крилова.
вказала: до 2009 року до архіву не торкати- А як все-таки справи з московським
ся. І ось цей рік настав. Коли ми зможемо архівом. Начебто існує проект щодо обміну
нарешті дізнатися всю правду?
документами?
- Як тільки відкриють доступ до його осо- Існує, але, вибачте, поки що віддала їх тільбистого архіву. Річ у тім, що Юлія Іполитівна ки Україна. А коли ми поїхали в архів, колишній
залишила архів у Москві. До того ж вона сама ЦДАЛМ (Центральний державний архів літера“плутала” дати, називаючи то 2005-й, то 2009-й тури і мистецтва), з нас взяли гроші за перегляд
рік. Є підозра і у тім, що архів вона грунтовно по- матеріалів, як з іноземців. Ми стільки грошей
чистила, особливо по лінії знайомств і зв’язків там залишили, а в результаті нічого не маємо.
Олександра Петровича, що стосувалися жіно- Проблема багатоповерхова, але в основному
чої статі.
упирається у міждержавні відносини між Укра- Мова йде про актрису Олену Михай- їною і Росією. Доки наші президенти не зналівну Чернову, якій він присвятив свій “Ар- йдуть спільної мови, нічого хорошого не буде.
сенал”?
Довженко лякав тоді і продовжує лякати зараз.
- Тут, мабуть, варто пригадати 1928 рік, Це був айсберг, який міг би потопити будь-який
який був дуже непростим у житті Довженка: “Титанік”. А це аж ніяк не укладається у “контрагічний розрив з дружиною Варварою Кри- цепцію” Путіна і Медведєва, які хотіли б бачити
ловою, сильне почуття до Олени Чернової, що Україну лише частиною Росії...
раптово спалахнуло, зустріч і роман з Юлі- Думаєте, у московських архівах Доєю Солнцевою. За своїм духовним складом вженка є “бомба”?
Олександр Петрович був людиною дуже орга- Думаємо, вона - на Луб’янці. Інакше б вже
нічною. 18 листів Олені - таємна сповідь його вибухнула.
душі, що шукала в усьому гармонію і красу, і
- А яку роль у житті Олександра Петровиспроба зрозуміти себе. Слава богу, Чернова ча все-таки зіграла Юлія Солнцева? Добровідмовилася віддати листи Солнцевій, і ми го чи злого генія?
сьогодні маємо їх у своєму розпорядженні.
- Кожній людині необхідно мати вірного друБув величезний масив листів і до першої дру- га, якому можна довіряти. Він сам відповів на це
жини - Варвари Крилової, збережених нею. питання у своєму “Щоденнику”: “Я так кохаю
Село Демидів під Києвом у районі Вишгорода. мою Юлю, як начебто не кохав ще ніколи за 25
Ми туди їздили. Учениці Варвари Семенівни років сімейного з нею життя”. Навряд чи він її
розповіли таку історію. Всі листи зберігалися підозрював? Але розумів, що її могли змусити
в ящику з-під німецьких снарядів. Вона пере- давати якусь інформацію. Згідно з розсекречечитувала їх і плакала. Вона його любила. Фо- ними київськими документами видно, що вона
тографій було багато. А потім з’явилася дуже теж була під ковпаком. Вона вийшла на Довженприваблива людина на прізвище Тимошенко, ка за порадою друзів, коли її зірка кінематовін же - Тарапунька і попросив: “Я дуже хочу графічної актриси вже закотилася. Спеціально
з ними познайомитися, дайте розпоряджен- поїхала з Москви в Одесу і не могла не потраня”. Вона по простоті душевній і віддала. І, як пити під його чарівність. Вона розуміла, що це
кажуть, з кінцями, залишилися 3-4 листи. В - “крейсер”, а вона навіть не “міноносочка”.
основному 50-х років, коли виникло питання
Ольга АЛЕКСАНДРОВА.

ЩАСТЯ ЇЇ - ДІТИ, БІЛЬ ЇЇ - ДІТИ

Якби одного дня всі члени
родини Романенків (а їх немалонебагато -25, з них 2 сини, 8 доньок, 5 зятів, невістка, 7 внуків)
зібралися у батьківській хаті, то
й у чотирьох кімнатах не вистачило б місця і довелося б обідній стіл виносити на просторе
подвір’я під розлоге дерево. Ще
до одруження Галина й Микола
мріяли про те, що в їх сім’ї буде
стільки дітей, скільки Бог пошле. Первістка Галина народила
у вісімнадцять. Не було межі радості синочкові. Назвали Віктором - переможець. Зараз йому
31. Одружений. Другу дитину
-дівчинку назвали Валентиною.
Тоді ще жили на Хмельниччині.
У пошуках розв’язання житлової
проблеми доля закинула молоду сім’ю у Новосілки. На той час
у місцевому радгоспі запропонували і роботу, і житло. Ось уже
майже тридцять років живуть
вони у нашому районі. Благословенною стала для родини поліська земля, на якій народилися
Тетяна, Олеся, Антоніна, Катерина, Світлана, Сергій, Наталія
та Галина. За жодною дитиною
Галина Іванівна не перебувала в
декретній відпустці. Найменшій
вже виповнилося шістнадцять.
А коли маля народилося передчасно, лікарі навіть не давали
гарантії, що виживе. Побачили б
вони сьогодні цю красуню! Щастя Галини Іванівни - її діти.
Стаж подружнього життя Романенків - тридцять три роки.
Пройшло воно у повсякденних
турботах. Хоча й кажуть: «Дав Бог
діти, то дає й «на діти», але Галина з Миколою ще замолоду, як
абетку, для себе засвоїли науку
батьківського обов’язку, - тільки

від них залежить, чи буде що на
обід на стіл подати, чи буде в що
дітей одягнути, відправити в школу, щоб не гірші за інших були. Ніколи дружина з чоловіком не сиділи склавши руки. У підсобному
господарстві завжди тримали по
кілька корів, бичків на відгодівлю.
У домі не вибувало ні молоко, ні
м’ясо. З городу мали картоплю

бує - про біль душі. Біль її - діти.
- Не змогли ми з чоловіком,
- каже, - бодай хоч одному дати
вищу освіту. Де ж ті гроші взяти,
щоб заплатити за навчання?
- Зажевріла була надія поступити на безкоштовне навчання, - доповнює матір Антоніна,
- обіцяли, коли агітували до
навчального закладу, а насправ-

ся підприємницькою діяльністю.
Маючи за плечима великий досвід у сфері торгівлі, разом із чоловіком взяли в оренду магазин і
тепер працюють самі на себе.
Нещодавно Г. І. Романенко присвоєно звання «Матигероїня». Та краще б про це не
згадували у бесіді.
- Якби не виходила сама, -

та інші овочі. Та й сьогодні у них є
кінь, поросята, кури. Як же у селі
жити, не тримаючи живності?
- Як всім і всьому давали лад?
Діти, робота.., - запитую господиню.
- Старші турбувалися про
менших, гуртом працюємо у городі...
На хвилину Галина Іванівна
замовкає, ніби вагається, говорити про те, що її особливо тур-

ді обдурили.
Хоча треба сказати, батьки
потурбувалися, аби всі здобули
робітничі спеціальності. Є у родині свій муляр-облицювальник,
швачка, товарознавець. Узагалі
жіноча стать працює продавцями, як їх мама сьогодні. Ще двадцять років тому Галина Іванівна,
залишивши ферму, де трудилася
дояркою, влаштувалася на роботу в магазин. Нині займаєть-

сказала із сумом жінка, - та навряд, чи досі дали б його. Думала, що зі званням отримаю на
родину матеріальну допомогу.
Дали у подарунок хустку, коли
нагороду вручили...
І не зрозуміло сільській жінці,
чому її рідним дітям немає державної підтримки.
- Прийомним, - ділиться вона
своїми думками, - на кожну дитину держава нині виплачує гроші і

немалі. А наших можна сказати
зобидили. Не мають діти із багатодітних родин, скажімо, пільг на
позаконкурсний прийом до вузу,
які надано дітям-сиротам.
Ще багато таких «чому» в матері, на які важко дати відповідіпояснення.
Пройшовши «школу багатодітної родини», доньки Галини
Іванівни (п’ятеро яких вже заміжні) на запитання, чи не мають
наміру мати стільки ж нащадків,
однозначно відповіли: «ні».
- У нас із чоловіком є синок, сказала Антоніна. - Вже до першого класу піде. Хочемо ще донечку.
Для молодих родин, як колись і для Галини Іванівни та
Миколи Олексійовича, найболючішою проблемою є житлова.
Одна з них орендує, інші - живуть
під батьківським кровом із мрією
про своє, власне.
- Хоч і тісно, - зітхає Галина
Іванівна, - та винаймати дуже дорого. Не під силу нам сьогодні купити квартиру або хатину. Правда, на подвір’ї поруч із старим
будинком звели своїми силами
невеликий новий, хоч у повній
мірі це не розв’язує проблеми.
...Над вхідними дверима висить оберіг. З давніх-давен люди
шукали захисту в надприродній
силі. І все ж більше покладалися
на свої. У цьому знову переконуєшся, познайомившись з великою родиною Романенків.
Світлана ТРИГУБ.
Фото Марини ОПАР’ЄНКО.
На знімку: сім’я не в повному складі біля нового будинку (у
центрі Микола Олексійович з Галиною Іванівною).

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОНЕДІЛОК, 7 ВЕРЕСНЯ
НТН. 16.40 “Iду за своїм курсом”. (Одеська к/ст, 1974р.)
Друга свiтова вiйна. Екiпажi
двох радянських есмiнцiв прямують на допомогу мешканцям
обложеного Севастополя...
Режисер: В. Лисенко.
У ролях: У. Лiєлдiдж, С. Мартинов, I. Комаров, Ю. Орлов.

та печалi”. (Одеська к/ст,
1982р.)
Вiйськова драма. Йшла Велика Вiтчизняна вiйна. Мар`яна
Чернець,
курсантка
школи
матросiв-зв`язкiвцiв, покохала
командира групи Лагоду. Молодi
люди одружилися. Лагода одержав призначення в десантний
батальйон i незабаром загинув.
А Мар`яна продовжувала воювати i вiрити в перемогу...
Режисер: Ю. Чорний.
У ролях: О. Слободенюк, В.
Вiхров, В. Юрченко, Н. Олейник,
Н. Колчiна-Бунь, А. Рудаков.

ВІВТОРОК, 8 ВЕРЕСНЯ
1+1. 23.05 “Вибух”. (США,
1996р.)
Бойовик. Зiрки свiтової атлетики збираються в Атлантi для
участi в змаганнях Свiтових Iгор.
Прямо перед початком церемонiї
вiдкриття
небезпечна
група
терористiв захоплює плавальний
комплекс Iгор, де знаходиться
жiноча команда США з плавання...
Режисер: А. П`юн.
У ролях: Л. Ешбi, Е. Дiвофф.

* * *

СЕРЕДА, 9 ВЕРЕСНЯ
НТН. 16.40 “Жiночi радощi

ЧЕТВЕР, 10 ВЕРЕСНЯ
СТБ. 9.15 “Атестат зрiлостi”. (“Мосфiльм”, 1954 р.)
Кiноповiсть. Обдарований,
але розбещений i егоїстичний
Валентин спровокував у школi
конфлiктну ситуацiю. Друзi не
дали хлопцевi волю: герой був
викритий i покараний.
Режисер: Т. Лукашевич.

Понеділок, 7 вересня
УТ-1

Профiлактика.
14.00 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Вiкно до Америки.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с “Один день - один
прапор”.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Жiночий футбол. ЧЄ. 1/2
фiналу.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.30 Дiловий свiт.
22.05 Наш футбол.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Окрема тема.

0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Ситуацiя.
1.35 Д/ф “Люди й ведмедi”.
2.35 Мiжнародний музичний
фестиваль “Схiдний
Базар”.
4.05 Ситуацiя.
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Кiно. ua.
4.50 Аудiєнцiя.
5.15 Благовiсник.
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50 Ситуацiя.

“1+1”

6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 М/ф.
8.00 Комедiя “Тариф на
любов”.
9.30 Комедiя “Час радостi”.
11.05 Комедiя “Кудлатий
спецназ”.

Вівторок, 8 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Православний календар.
6.10 Новини.
6.15 Подiї очима майбутнього.
6.25 Аграрна країна.
6.40 567 - Поїхали!!!!!
7.00 Новини.
7.10 Подiї очима майбутнього.
7.15 Ера бiзнесу.
7.30 567 - Поїхали!!!!!
7.35 Будiвельний майданчик.
8.00 Новини.
8.10 Подiї очима майбутнього.
8.25 567 - Поїхали!!!!!
8.30 Рейтингова панорама.
8.45 Православний календар.
9.00 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
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 Здоров`я.
13.55 Автоакадемiя.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.55 М/с “Клiффорд”.
16.25 Iндиго.
16.55 “Один день - один прапор”.

17.15 Т/с “Стеж за мною».
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.30 Дiловий свiт.
22.00 ПроРегбi.
22.20 Право на захист.
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 Парламентський день.
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Ситуацiя.
1.55 Точка зору.
2.35 Мiжнародний музичний фестиваль “Схiдний Базар”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.

Середа, 9 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 “Попередження”.
13.50 Книга. ua.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 М/с “Клiффорд”.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с “Один день - один
прапор”.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 Народному Руху України - 20
рокiв.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.30 Дiловий свiт.
22.05 Далi буде...
22.35 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Ситуацiя.
1.55 Точка зору.
2.25 Д/ф “Вiйна Мирослава
Симчича”.
3.10 Д/ф “Голий король” Костянтина
Степанкова”.
3.55 Д/ф “Смакула. Iсторiя одного
вiдкриття”.
4.25 Життя триває...
4.55 Ранок з Першим.
5.50 Ситуацiя.

1+1

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Шiсть кадрiв”.
10.05 Т/с “Атлантида”.
11.35 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
12.35 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.35 Т/с “Район Мелроуз”.
14.35 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
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АНОНС
У ролях: В. Ланової, В. Грачов,
Г. Ляпiна, Т. Кiрсанов, А. Суснiн.

П’ЯТНИЦЯ, 11 ВЕРЕСНЯ
Новий
канал.
9.00
“Флiппер”. (США, 1997р.)
Пригоди.
Фiльм
про
смiшного дельфiна Флiппера.
Рибалка-дивак захищає вiд бандитських куль молодого дельфiна
i з його допомогою рятує морську
затоку вiд забруднення...
Режисер: А. Шапiро.
У ролях: I. Вуд, П. Хоган, Ч.
Фiлд, А. Хейєс.
СУБОТА, 12 ВЕРЕСНЯ
1+1. 16.35 “Вiват, гардемарини!” (Росiя, 1991р.)
Пригоди.
Продовження
серiалу “Гардемарини, вперед!” У
1774 до Росiї прибуває наречена
Петра III, майбутня Катерина II...
Режисер: С. Дружинiна.
У ролях: Д. Харатьян, С. Жигунов, М. Мамаєв, Л. Гурченко,
К. Орбакайте, М. Боярський.

1+1. 22.55 “Екс-коханець”.
(США, 2007р.)
Комедiя. Том Рейлi нiколи не
пiклувався про кар`єру. А навiщо?
Його кохана дружина Софiя завжди була рада працювати за
трьох. Але народження дитини
примушує бiзнес-ледi всiстися
вдома, а хронiчному неробi,
згнiтивши серце, пiти на роботу
до власного тестя, у якого, крiм
iншого, працює i колишнiй коханець дружини. Назрiває скандал...
Режисер: Дж. Перетц.
У ролях: З. Брефф, А. Пiт, Дж.
Бейтман, Ч. Гродiн.
НТН. 14.10 “Любов французька та росiйська”. (Росiя,
1999р.)
Мелодрама.
Особисте
життя Тетяни не складається:
чоловiка посадили до в`язницi,
робота продавщицi магазина
дозволяє ледь-ледь зводити
кiнцi з кiнцями. I раптом, як за

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
12.30 Х/ф “Мисливцi за скарбами”.
14.10 Комедiя “Бабiй одружується”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Комедiя “Коханнязiтхання 2”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.00 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Трилер “Домовик”.
1.20 “Документ”.
2.20 Т/с “Циганське серце”.
2.50 Х/ф “Будинок-фантом у
придане”.

ІНТЕР

Профiлактика.
14.00 “Формула кохання”. П.
Майков.
15.00 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 Новини.
17.10 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Шiсть кадрiв”.
10.05 Т/с “Атлантида”.
11.35 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
12.35 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.35 Т/с “Район Мелроуз”.
14.35 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.30 Т/с “Не родись вродлива”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Крем”.
17.55 “Смiшнiше за кроликiв”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Бойовик “Вибух”.
1.10 “Документ”.
2.10 “ТСН”.
2.35 Т/с “Циганське серце”.
3.25 Бойовик “Вибух”.
5.00 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
5.45 “Шiсть кадрiв”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “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”. Кальмари
сушенi.
15.30 Т/с “Не родись вродлива”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Крем”.
17.55 “Смiшнiше за кроликiв”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Бойовик “Конкурс”.
1.10 “Документ”.
2.10 “ТСН”.
2.35 Т/с “Циганське серце”.
3.20 Бойовик “Конкурс”.
4.55 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
5.40 “Шiсть кадрiв”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
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”. Кетчуп гострий.
13.00 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Той, що дивиться вниз”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
23.30 Фантастичнi iсторiї.
“Двiйники. Зворотний бiк
долi”.
0.30 “Загадка болотяних
мумiй”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.00 “Картата потата”.
3.30 “Знак якостi”.
4.10 “Ключовий момент”.

ICTV

Профiлактика.
14.00 Х/ф “Друге дихання”.
16.25 Т/с “Свiй-чужий”.
17.35 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
20.55 Т/с “Мент в законi”.
21.55 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
13.00 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Той, що дивиться вниз”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
23.30 “Батьки i дiти. Дiти партелiти”.
0.30 “Усерединi торнадо”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.20 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.10 “Знак якостi”.
3.50 “Судовi справи”.
4.30 “Ключовий момент”.

ICTV

6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Свiй-чужий”.
10.10 Т/с “Захист Красiна 2”.
11.15 Т/с “Леся+Рома”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.05 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.10 Т/с “Мент в законi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
23.30 Надзвичайнi iсторiї. “Чоловiча
пластика. Операцiя душi”.
0.30 “Лють слона”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.20 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.10 “Знак якостi”.
3.50 “Судовi справи”.
4.30 “Ключовий момент”.

ICTV

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”.
10.10 Т/с “Захист Красiна 2”.
11.15 Т/с “Леся+Рома”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.00 “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.

23.00 Свобода слова.
1.20 Спорт.
1.25 Погода.
1.30 Х/ф “Попутник”.
3.25 Факти.
3.55 Свобода слова.

СТБ

Профiлактика.
14.00 Чужi помилки “Цiна
життя”.
15.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.45 “Моя правда. Леонiд
Якубович”.
16.50 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
17.50 “Вiкна-Новини”.
18.00 Т/с “Доктор Хаус”.
19.00 У пошуках iстини. “Прокляття колекцiї Iльїна”.
20.00 “Давай одружимося”.
21.00 Чужi помилки. “СантаБарбара по-херсонськи”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Олександр
Домогаров. Наодинцi зi
звiром”.
16.30 Т/с “Свiй-чужий”.
17.35 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
21.05 Т/с “Мент в законi”.
22.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.15 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
0.20 Надзвичайнi новини.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.35 Х/ф “Не вбий”.
3.05 Факти.
3.40 Т/с “Костi”.
4.20 Х/ф “Порушення руху”.

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 “Давай одружимося”.
9.20 Х/ф “Плюс один”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.10 Чужi помилки. “СантаБарбара по-херсонськи”.
15.10 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.50 “Моя правда. Олександр Домогаров. Наодинцi зi звiром”.
16.50 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
17.50 “Вiкна-Новини”.
18.00 Т/с “Доктор Хаус”.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
6”.
20.55 Т/с “Мент в законi”.
22.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.10 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
0.10 Надзвичайнi новини.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Х/ф “Американськi гiрки”.
3.20 Факти.
3.50 Т/с “Костi”.
4.35 Х/ф “Голоси”.

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 “Давай одружимося”.
9.20 Х/ф “Колiр неба”.
12.10 “Фантастичнi iсторiї. Темнi
сили”.
13.05 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 Чужi помилки. “Пiвмiльйона
за сина”.
15.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.50 “Моя правда. Вiйна i мир
Федора i Сергiя Бондарчуків”.
16.50 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
17.50 “Вiкна-Новини”.
18.00 Т/с “Доктор Хаус”.
19.00 “Зоряне життя. Обпаленi
славою”.

чарiвництвом, з нею знайомиться справжнiсiнький француз...
Режисер: О. Александров.
У ролях: О. Дробишева, О.
Шкловський, В. Невинний.

НЕДІЛЯ, 13 ВЕРЕСНЯ
Інтер. 18.00 “Єдиному, до
запитання”. (Росiя, 2006р.)
Мелодрама. Вiдповiдальна
робiтниця
фабрики
м`якої
iграшки Вiка Поросенкова давно
закохана в популярного телеведучого Влада Запалова. На прохання Влада Вiка займається вихованням його хворої дочки Лiзи,
яка страждає аутизмом. Вона готує дiвчинку для вступу до школи
для розумово вiдсталих дiтей.
Знайомство з директором школи Павлом круто змiнює життя
молодої жiнки...
Режисер: В. Островський.
У ролях: К. Васильєва,
Я.Єсипович,
Е.
Кюрдзiдiс,
Л.Нiкольська, Н. Третьякова.

* * *

НОВИЙ КАНАЛ

Профiлактика.
14.00 Репортер.
14.05 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Крок за кроком”.
15.05 Т/с “Друзi”.
16.00 Teen Time.
16.05 Т/с “Ранетки”.
17.00 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”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Загубленi 5”.
0.30 Репортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Залишся”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Пiсанки.
3.00 Диво калинове.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.

19.00 Правила життя. “Убивча
чистота”.
20.00 “Давай одружимося”.
21.00 Чужi помилки. “Пiвмiльйона
за сина”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Вiйна i мир
Федора i Сергiя Бондарчуков”.
0.55 Х/ф “Доля”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Мить Нью-Йорка”.
10.50 Т/с “Кадетство”.
12.05 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.05 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 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”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
20.00 “Давай одружимося”.
21.00 Чужi помилки. “Жах на вулицi
Фестивальнiй”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Ксенiя Собчак”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Доля”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Затворник”.
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”.
14.05 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
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”.

4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Свiт Ю. Дрогобича.
4.50 Слово i зiлля.
5.05 Медицина Київської Русi.

НТН

Профiлактика.
14.00 “Правда життя”. Набий
менi пику.
14.30 Т/с “Бандитський Петербург 3”.
16.40 Х/ф “Iду за своїм
курсом”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Крутильний
момент”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Усе або нiчого”.
2.05 “Свiдок”.
2.30 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
23.20 Т/с “Загубленi 5”.
0.30 Репортер.
1.00 Х/ф “Свiдок”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Пiднiмися на гори київськi.
3.05 Скарби музеїв Києва.
3.15 Музей Ханенкiв.
3.35 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Переможний голос
вiруючого”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вiн, вона та дiти”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.35 Х/ф “Iду за своїм курсом”.
15.20 Х/ф “Порт”.
16.45 Х/ф “Контрудар”.
18.25 “Речовий доказ”. Злочин
столiття.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Папарацi”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Папарацi”.
2.05 “Свiдок”.
2.30 “Особистий погляд”.
5.05 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
0.30 Репортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Ваш шанс стукається в
дверi”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Таємницi української
нацiональної кухнi.
2.55 Козацкие могили.
3.15 Кольоровi асоцiацiї М. Банник.
3.30 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Порт”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.35 Х/ф “Контрудар”.
15.20 Х/ф “Подвиг Одеси”.
16.40 Х/ф “Жiночi радощi та печалi”.
18.25 “Правда життя”. Заради хобi.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Передбачення”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Передбачення”.
2.05 “Свiдок”.
2.30 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 36 4 вересня 2009 р.
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.
15.55 М/с “Клiффорд”.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с “Один день - один
прапор”.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Жiночий футбол. ЧЄ. Фiнал.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.30 Дiловий свiт.
22.05 Громадська варта.
22.30 Служба розшуку дiтей.
22.40 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

УТ-1

УТ-1

УТ-1

6.00 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Свiй-чужий”.
10.10 Т/с “Захист Красiна 2”.
11.15 Т/с “Леся+Рома”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.00 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.05 Т/с “Мент в законi”.
16.30 Т/с “Свiй-чужий”.
17.35 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.

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”.
9.15 Х/ф “Атестат зрiлостi”.
11.55 “Фантастичнi iсторiї. Любовна
магiя. Iгри з бiсами”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 Чужi помилки. “Жах на вулицi
Фестивальнiй”.
14.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.55 “Моя правда. Ксенiя Собчак”.
16.50 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
17.50 “Вiкна-Новини”.
18.00 Т/с “Доктор Хаус”.
19.00 “Моя правда. Маша
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11.00 “Двi сторони однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Сир Звенигородський.
13.00 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Той, що дивиться вниз”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Свобода на Iнтерi”.
0.50 “Мисливець i жертва. Лiсовий
зловмисник”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.10 “Знак якостi”.
3.50 “Судовi справи”.
4.40 “Ключовий момент”.
5.20 М/с “Астро Бой”.

12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.15 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.20 Т/с “Мент в законi”.
16.25 Х/ф “Рейс 93”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
6”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi.
23.40 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
0.50 Погода.
0.55 Х/ф “Довгий поцiлунок на нiч”.
2.50 Факти.
3.20 Т/с “Костi”.
4.00 Х/ф “Хелтер-Скелтер”.

5.50 Служба розшуку дiтей.
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”.
10.10 Т/с “Захист Красiна 2”.
11.15 Т/с “Леся+Рома”.

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 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
10.40 Х/ф “Пригоди Шерлока Холмса i доктора Ватсона”.
17.00 “Пригоди Шерлока Холмса i
доктора Ватсона”. Невiдома
версiя.

11.10 Т/с “Чоловiча робота 2”.
15.10 “Найрозумнiший”.
17.00 “Позаочi”. О.
Басилашвiлi.
18.00 Т/с “Каменська 5”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi”.
22.30 Х/ф “Поцiлунок пропащих
янголiв”.
0.40 “Подробицi” - “Час”.
1.20 “Позаочi”.
2.20 “Знак якостi”.
3.00 “Ключовий момент”.
4.30 М/с “Астро Бой”.
5.30 Уроки тiточки Сови.

14.55 Українцi Афiгеннi.
15.15 Х/ф “Штучний розум”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Володар перстнiв:
Повернення короля”.
23.15 Наша Russia.
0.00 Прожекторперiсхiлтон.
0.30 Голi i смiшнi.
1.10 Х/ф “Стрип-клуб “Сансет”.
3.00 Т/с “Костi”.
4.25 Х/ф “Тверда цукерка”.

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
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”. Нiжки курячi
охолодженi.
13.00 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Той, що дивиться вниз”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
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15.15 Дiловий свiт.
15.55 М/с “Мартiн - воїн. Iсторiя
Редволла”.
16.25 Пазли.
17.00 М/с “Один день - один
прапор”.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Дiловий свiт.
19.40 Д/ф “Жертви 11-го вересня”.
20.45 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.30 Дiловий свiт.
22.05 Автоакадемiя.
22.40 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 Парламентський день.
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Ситуацiя.
1.55 Д/ф “Хачкари в Луврi”.
2.50 Д/ф “Привид Тiто”.
3.55 “Надвечiр`я”.
4.25 Життя триває...
4.55 Ранок з Першим.

матч до ЧЄ - 2010. Збiрна
України - збiрна Польщi.
17.45 Книга. ua.
18.20 Кiно. ua.
18.55 Д/ф “Десята муза в
Українi”. Фiльм .
21.00 Новини.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Наркоманiя вилiковна.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.50 Д/ф “Десята муза в
Українi”. Фiльм.
3.40 Служба розшуку дiтей.
3.50 Х/ф “Земля”.
5.15 Експерти дозвiлля.
5.50 Служба розшуку дiтей.
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6.05 “Хранителi iсторiї”.
6.55 “Без табу”.

неділя, 13 вересня
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Фiльм фестивалю Покров
“Ширше небес”.
6.45 Дитячий тележурнал
“Корпорацiя Сiмба”.
7.00 Анiмац. фiльм “Лис
Микита”.
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.
13.40 “Околиця”.
14.10 Аудiєнцiя.
14.40 Благовiсник.
15.20 Олiмпiйський хронометр.

ІНТЕР

ICTV

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Шiсть кадрiв”.
10.05 Т/с “Атлантида”.
11.35 М/ф.
12.35 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.35 Т/с “Район Мелроуз”.
14.35 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.30 Т/с “Не родись вродлива”.
16.30 “ТСН”.

субота, 12 вересня
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Iгорiв
град” (м. НовгородСiверський).
6.25 Крок до зiрок.
7.00 День знань.
7.55 Свiт православ`я.
8.15 Ювiлейний вечiр I. Поповича.
9.00 Анонс передач.
9.15 Прес-анонс.
9.25 Доки батьки сплять.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.45 Експерти дозвiлля.
11.20 Вихiднi по-українськи.
11.40 Темний силует.
12.00 Кордон держави.
12.45 Наша пiсня.
13.20 М/с “Мартiн - воїн.
Iсторiя Редволла”.
14.50 Парламент.
15.35 Служба розшуку дiтей.
15.45 Погода.
16.00 Регбi. Квалiфiкацiйний

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 “Земля тигрiв”.
3.05 Факти.
3.35 Т/с “Костi”.
4.15 Х/ф “Флот МакХейлi”.

23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Ситуацiя.
1.55 Далi буде...
2.20 Вiдеофiльм “Жюльєт - героїчна
симфонiя”.
3.45 Право на захист.
4.05 Громадська варта.
4.25 Життя триває...

п’ятниця, 11 вересня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Православний календар.
6.10 Новини.
6.15 Подiї очима майбутнього.
6.25 Аграрна країна.
6.40 567 - Поїхали!!!!!
7.00 Новини.
7.10 Подiї очима майбутнього.
7.15 Ера бiзнесу.
7.30 567 - Поїхали!!!!!
7.35 Будiвельний майданчик.
8.00 Новини.
8.10 Подiї очима майбутнього.
8.25 567 - Поїхали!!!!!
8.40 Православний календар.
8.50 М. Поплавський запрошує...
9.00 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.20 Прес-анонс.
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 Наша пiсня.
13.35 Вихiднi по-українськи.
14.20 “Надвечiр`я”.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.

19.00 “Двi сторони однiєї Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
23.30 Гучна справа. “Смертельна
пiгулка. Золота лихоманка”.
0.30 “Чингiсхан - вершник
апокалiпсису”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.20 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.10 “Знак якостi”.
3.50 “Судовi справи”.
4.30 “Ключовий момент”.

16.50 Т/с “Крем”.
17.55 “Смiшнiше за кроликiв”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Бойовик “Операцiя “Дельта
Фарс”.
1.00 “Документ”.
2.00 “ТСН”.
2.25 Т/с “Циганське серце”.
3.10 Бойовик “Операцiя “Дельта
Фарс”.
4.35 “Концерт “Океану Ельзи” “Gloria”.

чеТвер, 10 вересня

16.05 Д/ф “Олександр Довженко. Мiж кесарем та
Богом”.
16.40 Концертна програма
“День знань”.
17.50 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв
України. Хмельницька
область.
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.25 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 “Культурний фронт”.
1.50 Регбi. Квалiфiкацiйний
матч до ЧЄ - 2010. Збiрна
України - збiрна Польщi.
3.20 Олiмпiйський хронометр.
4.00 Служба розшуку дiтей.
4.05 Аудiєнцiя.
4.30 Благовiсник.
5.00 Муз. ua.
5.30 Стильна штучка.

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Шiсть кадрiв”.
10.05 Т/с “Атлантида”.
11.35 М/ф.
12.35 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.35 Т/с “Район Мелроуз”.
14.35 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.30 Т/с “Не родись вродлива”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Крем”.
17.55 “Смiшнiше за кроликiв”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.20 Бойовик “Ларго Вiнч. Початок”.
23.30 “Наша Russia”.
0.05 Драма “Ледi Чаттерлей”.
3.00 “Шiсть кадрiв”.
3.20 Драма “Ледi Чаттерлей”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.

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 2”.
12.45 Комедiя “Бiнго”.
14.40 Комедiя “Копи та недоумки”.
16.35 Х/ф “Вiват, гардемарини!”
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.20 “Наша Russia”.
22.55 Комедiя “Екс-коханець”.
0.50 Бойовик “Ларго Вiнч.
Початок”.
2.35 Х/ф “Жага екстриму”.
4.45 Комедiя “Бiнго”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в прекраснi
вихiднi з Самантою
Браун”.
6.50 “Свобода на Iнтерi”.
10.00 “В Городку”. Дайджест.
10.40 “Городок”.

1+1

6.05 “Хранителi iсторiї”.
7.10 Анiмац. фiльм “Пригоди
мишеняти Переса 2”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.40 М/ф.
11.00 “Караоке на майданi”.
12.00 “Смiшнiше за кроликiв”.
13.30 “Криве дзеркало”.
15.45 Комедiя “Тiльки смерть
нас розлучить”.
17.50 Комедiя “Моя мама - наречена”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Комедiя “Контракт на
любов”.
22.35 “Свiтське життя”.
23.35 Мелодрама “Лiтнiй дощ”.
1.55 Комедiя “Екс-коханець”.
3.20 Мелодрама “Лiтнiй дощ”.
5.15 “Непрощенi. Симон
Петлюра”.

ІНТЕР

5.50 “Перепустка в прекраснi
вихiднi з Самантою
Браун”.
6.10 Х/ф “Бункер”.
8.00 М/с “Смiховинки”.

ICTV

ICTV

6.15 Факти.
6.35 Автопарк. 7.10 Максимум
в Українi.
7.55 Добрi новини.
8.00 Х/ф “Рейс 93”.
9.55 Анекдоти по-українськи.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.00 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
14.10 12 найкращих шахраїв
України.
8.20 “Картата потата”.
9.00 “Квадратний метр”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Iван Васильович
змiнює професiю”.
12.30 Х/ф “Осiннi квiти”.
17.00 “Формула кохання”.
18.00 Х/ф “Єдиному, до запитання”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
22.50 Х/ф “Тутсi”.
1.20 “Подробицi тижня”.
2.00 Х/ф “Бункер”.
3.50 Х/ф “Тутсi”.
5.40 М/с “Астро Бой”.

ICTV

6.20 Факти.
6.45 Т/с “Альф”.
7.10 Т/с “Троє зверху”.
7.50 Х/ф “Знову до справи!”
9.25 Квартирне питання.
10.30 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Наша Russia.
13.35 Прожекторперiсхiлтон.
14.25 Анекдоти по-українськи.

СТБ

СТБ

СТБ

4.30 “Телешанс”.
6.00 М/ф.
7.25 “Еникi-Беникi”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф.
13.15 Концерт М. Задорнова
“Пiднiмач пiнгвiнiв”.
14.00 Х/ф “Бруднi танцi 2”.
16.00 “Танцюють всi! 2”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Кавказька полонянка, або Новi пригоди
Шурика”.
15.05 Українцi Афiгеннi.
15.30 Х/ф “Загiн “Дельта”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Країна повинна знати. К.
Стогнiй.
20.10 Х/ф “Вежi-близнята”.
23.00 Х/ф “Бумер 2”.
1.35 Iнтерактив: Тижневик.
1.50 Х/ф “Лiто в бiкiнi”.
3.15 Х/ф “Перша смуга”.

СТБ

4.45 “Симфонiя тварин”.
6.15 М/ф.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 Х/ф “Закляття Долини
змiй”.
13.05 У пошуках iстини. “Прокляття колекцiї Iльїна”.
14.05 “Слiдство вели. Кат i
дiти”.
15.05 Д/ф “Послiдовники Дона
Карлеоне”.
15.45 “Правила життя. Убивча
чистота”.
16.45 “М`ясо. Iсторiя
всеросiйського обману”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
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Распутiна”.
20.00 “Давай одружимося”.
21.00 Чужi помилки. “Полювання
на Зорро”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда: Баррi Алiбасов:
криве дзеркало”.
0.50 Х/ф “Чисте небо”.

23.20 Т/с “Загубленi 5”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Генрi i Джун”.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.15 Третя влада.

НТН

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Пастка для батькiв 3”.
10.50 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.05 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Ранетки”.
17.00 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”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Подвиг Одеси”.
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”.
12.30 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.45 Х/ф “Жiночi радощi та печалi”.
15.30 Х/ф “Подвиг Одеси”.
17.00 Х/ф “Тарганячi перегони”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Смертельне лезо”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Смертельне лезо”.
2.20 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 Х/ф “Кавказька полонянка,
або Новi пригоди Шурика”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 Х/ф “Бруднi танцi 2”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Служили два товаришi”.

0.05 Камедi-клаб Росiя.
1.00 Репортер.
1.30 Х/ф “Рей”.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.
4.50 Студiя Зона ночi. Культура.
4.55 I буде новий день.
5.20 Дiйовi особи.

5.10 Т/с “Петя Чудовий”.
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Флiппер”.
10.55 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.05 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 “Файна Юкрайна”.

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Подвиг Одеси”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.40 Х/ф “Тарганячi перегони”.
15.05 Х/ф “Сутичка”.
17.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Банда “Шампанське”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “11 вересня: звiт комiсiї
конгресу”.
2.05 “Свiдок”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.30 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

20.50 “Кавказька полонянка
або Iншi пригоди Шурика”.
Невiдома версiя.
21.50 “Моя правда. Маша
Распутiна”.
22.50 Зоряне життя. “Обпаленi
славою”.
23.50 “Паралельний свiт”.
0.50 Х/ф “Франц+Полiна”.
3.00 Мобiльна скринька.
3.15 Х/ф “Кохана жiнка механiка
Гаврилова”.

2.25 Спортрепортер.
2.30 Х/ф “8 миля”.
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
4.15 Точка роси.
5.10 Хотiн.
5.20 Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Х/ф “Лiтнiй будиночок”.
7.35 Х/ф “Флiппер”.
9.35 Будинок закритий на
ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 “Файна Юкрайна”.
14.35 Хто проти блондинок?
15.55 Х/ф “Рiччi-багач”.
18.00 Х/ф “33 нещастя”.
20.00 Х/ф “Одного разу у
Вегасi”.
22.00 Хто проти блондинок?
23.20 Х/ф “Амiстад”.

20.00 Х/ф “Подорож в
закоханiсть”.
22.15 Х/ф “Травестi”.
0.15 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.15 Х/ф “Вiдпустка за власний
рахунок”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Х/ф “Амiстад”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Живчик старти.
9.15 Руйнiвники мiфiв 4.
10.20 Х/ф “Одного разу у
Вегасi”.
12.20 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.10 Аналiз кровi.
14.50 Зорянi драми.
15.45 Info-шок.
16.45 Iнтуїцiя.
17.45 Х/ф “12 друзiв Оушена”.
20.15 Х/ф “Найманi вбивцi”.
23.00 “Файна Юкрайна”.
23.30 Камедi-клаб Росiя.
0.35 Х/ф “Випускний чад”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.

НТН

НТН

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 “Банда “Шампанське”.
12.00 Х/ф “Сутичка”.
14.10 Х/ф “Любов французька
та росiйська”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Кобра. Антитерор”.
19.00 Художній фільм “Iдеальне
вбивство”.
21.20 Х/ф “Загнаний”.
23.30 Х/ф “Дикiсть 2”.
1.20 Х/ф “Без попередження”.
3.00 “Речовий доказ”.
3.55 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
2.50 З полону на волю.
3.05 Останнi лицарi.
3.15 Студiя Зона ночi.
3.20 Невiдома Україна.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Казимир Великий, або
Мальович селянський.
4.50 Каплиця Боїмiв.

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”. Злочин
столiття.
15.25 “Легенди бандитського
Києва”.
16.00 Т/с “Бандитський Петербург 3”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Джек-блискавка”.
20.40 Х/ф “Листоноша”.
0.20 Х/ф “Нiчний мисливець”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ - ЛАСИЙ ШМАТОЧОК
ДЛЯ НЕДОБРОСОВІСНИХ КОНКУРЕНТІВ

Для підприємства дуже
важливим є його назва,
тобто фірмове найменування. Воно необхідне,
щоб відрізнятись від конкурентів. Тому перед реєстрацією засновники дуже
ретельно вибирають назву
власному бізнесу. Як кажуть: «Як ти човен назвеш,
так він і попливе». Така індивідуалізація необхідна
для підкреслення та пропаганди якісних ознак діяльності підприємства.
Згідно законодавства
комерційне найменування
наділено правом інтелектуальної (промислової) власності, яке є чинним з першого його використання. Воно
зазначене в установчих документах і є самодостатнім
об’єктом власності підприємства, власник вводить
його в господарський обіг
разом з іншими об’єктами
промислової власності.
Протягом
тривалого
часу діяльності підприємство набуває ділової репутації на ринку, престижу,
авторитету. Це досягається зусиллями цілого (великого чи малого) колективу,
умінням організувати свою
діяльність, його розумінням
потреб ринку. Тобто, передусім розуміння потреб
споживачів. Все це спонукає власника підприємства

оберігати своє фірмове найменування - престиж підприємства. Цей труд винагороджується великим
попитом товару, що виробляється підприємством
під власною назвою.
Фірмове найменування може бути використане
власником на товарах, його
упаковці, в рекламі, проспектах, рахунках, друкованих виданнях, офіційних
бланках, вивісках та іншій
документації, пов’язаній з
його діяльністю. Безумовно, назва підприємства
може використовуватись
також при демонстрації на
виставках, ярмарках, що
проводяться на території
України. Однак іноді трапляються випадки, коли
споживач стикається з тим,
що на полицях магазину
наявна продукція виробників, фірмові найменування
яких настільки схожі, що не
можна зрозуміти, продукцію якого підприємства він
вже купував, а якого ні (або
у споживача можуть виникати асоціації з діяльністю
іншого підприємства.) При
цьому може з’ясуватися,
що між ними відсутні відносини контролю, і вони
не тільки є самостійними
підприємствами і конкурентами, а також те, що
один з них неправомірно

використовує чужу відому
назву. Крім того, може трапитися так, що конкурент
на власній продукції зазначає назву конкурента. Такі
неправомірні дії можуть
зменшити попит споживачів на продукцію і підприємство понесе значні
збитки. Зазначені вище дії
конкурентів є порушенням
законодавства про захист
від недобросовісної конкуренції, і за такі дії передбачено накладання штрафу
у розмірі до п’яти відсотків
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній
звітний рік, що передував
року, в якому накладається штраф. Контроль щодо
дотримання підприємствами вимог добросовісної
конкуренції
здійснюють
органи Антимонопольного
комітету України, зокрема
Київське обласне територіальне відділення АМКУ.
В Україні комерційне
найменування захищено
як міжнародними нормативними актами, так і Законом України «Про захист
від недобросовісної конкуренції». Звертаю увагу, що
підробка - це продукція,
на упаковці якої відсутня
інформація про дійсного
виробника або реалізато-

ПОНОВЛЕНО ПРАВО НА
ЗВЕРНЕННЯ БІЛЬШ ЯК 200 ГРОМАДЯН

Прокуратура району провела перевірки щодо дотримання органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування законодавства про звернення громадян. За її
результатами службовим особам органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування внесено 5 подань та 3 приписи на
усунення виявлених порушень вимог Закону України «Про звернення громадян»,
притягнуто до дисциплінарної відповідальності 4 посадових осіб, поновлено
права на звернення більш як 200 громадян.
Право громадян на звернення гарантується Конституцією України (стаття 40),
в якій визначено, що вони можуть звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування і їх розгляд є одним
із пріоритетних напрямів роботи установ.
Основними законодавчими актами, які
регулюють порядок розгляду звернень, є
Конституція України, Закон України «Про
звернення громадян», який регулює питання практичної реалізації громадянами
України наданого їм Конституцією України
права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до
їх статуту пропозиції про поліпшення їх
діяльності, викривати недоліки в роботі,
оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам можливість участі в
управлінні державними і громадськими

ра. У законі передбачені
не тільки штрафні санкції
за порушення виключного права на використання
фірмового найменування,
а й зобов’язання недобросовісного конкурента припинити використання чужої
назви в господарській діяльності. Відшкодувати потерпілому заподіяні збитки
в повному обсязі можна
звернувшись до суду.
Приведу приклади порушень, які були виявлені
органами Антимонопольного комітету України:
СП ЗАТ «Либідь-Плаза»
(забудовник
торговорозважального
центру
«Либідь-Плаза») виявив
конкурента, який використовує схоже фірмове найменування - ЗАТ
«Либідь-Плаза» (здійснює
інвестиційну діяльність);
на українському ринку
виявлені
картки-талони
з позначенням «ТНК» для
отримання пального на
автозаправних станціях,
як встановлено АМКУ ВАТ
«ТНК-ВР Холдінг» (оператор ринку пального) до
цих карток не має жодного відношення.
О.ШЕВЕЛЕВА,
заступник голови
Київського обласного
територіального
відділення АМКУ.

ОДНИМ АБЗАЦОМ

справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого
самоврядування, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних
інтересів та відновлення їх у разі порушення.
Потрібно зазначити, що відповідно до
вимог вищевказаного закону існують вимоги до звернення, а саме: у ньому має
бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання
чи вимоги. Звернення може бути подано
як окремою особою (індивідуальне), так і
групою осіб (колективне). Письмове звернення повинне бути підписане заявником
(заявниками) із зазначенням дати.
Забороняється відмова в прийнятті та
розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать,
вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від
дня їх надходження, а ті, які не потребують
додаткового вивчення, — невідкладно,
але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх
отримання.
Олександр КОЗАЧУК,
помічник прокурора району.

У ході проведення багатоетапної спеціальної операції
СБУ виявила і припинила діяльність низки структур на
вітчизняному фармацевтичному ринку, які протиправно
виготовляли та продавали неякісні ліки. Зокрема, одна з таких «фірм» ще в 2005 році налагодила в Чернігові нелегальне
виготовлення субстанції для
виробництва фальсифікованих медичних препаратів та їх
реалізацію через комерційні
аптеки. При цьому субстанцію
виготовляли в антисанітарних
умовах без жодних технологічних регламентів. У Харкові
спільно з фахівцями обласної держінспекції з контролю
якості лікарських препаратів
співробітники СБУ на базі одного з державних наукових
центрів виявили протиправне
виробництво ін’єкційних лікарських засобів з незареєстрованих субстанцій. Тут, за
словами працівників центру,
було налагоджено виробництво «оригінального комбінованого ін’єкційного препарату» - вручну, із запаюванням
ампул на саморобній газовій
горілці...

ДО ВІДОМА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!

ПРО ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Наприкінці червня 2009 року в
Україні впроваджена централізована
система подання податкової звітності до органів ДПС через центральний
поштовий сервер ДПА України - zvit@
sta.gov.uа.
ДПА України уклало договір з ТОВ
“Ефективні інформаційні системи”,
яка має виконувати функції оператора електронної звітності (далі Оператор) щодо збору звітності в
електронному вигляді від платників
податків та її передачі до центру обробки електронних звітів ДПА України. Послуги Оператора по передачі
податкової електронної звітності від
платника податків до ДПА України та
квитанцій від ДПА України до платника податків будуть здійснюватись
безкоштовно. Державна податкова
адміністрація України планує у вересні 2009 року здійснити перехід
до прийому електронної звітності

платників податків засобами телекомунікаційного зв’язку через Оператора - на єдину електронну адресу
- zvit@e- zvit.com.uа,
ТОВ “Ефективні інформаційні
системи” виконуватиме функції оператора в системі електронної звітності, а саме:
* здійснюватиме прийняття електронних звітів цілодобово та без вихідних;
* гарантуватиме доставку - електронного звіту до органів ДПС,
оскільки зберігає електронний звіт
до моменту отримання повідомлення про те, що звіт прийнято центром
обробки електронних звітів;
* фіксуватиме та зберігатиме інформацію про стадії обігу електронних звітів;
* оператор не здійснює обробку даних електронного податкового звіту, тобто конфіденційність

звітної інформації повністю гарантується.
Отже, направлення електронного
звіту до органів ДПС через оператора не означає його подання оператору, а є лише використанням послуг
останнього для передачі електронних документів (аналогічно до поштових послуг для передачі документів на папері).
Додаткову інформацію щодо налаштування програмних засобів для подачі звітності в електронному вигляді
засобами телекомунікаційного зв’язку
у централізованій системі електронної
звітності через Оператора електронної звітності можна отримати на сайті
– http://www.eis.net.ua.
Ярослава УНІЧЕНКО,
головний державний
податковий інспектор ДПІ у
Макарівському районі.
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ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ НЕБЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ

Аналіз випадків отруєнь
грибами в Україні свідчить,
що більшість отруєнь обумовлені вживанням пластинчатих
отруйних грибів, насамперед
блідої поганки, яку помилково приймають за їстівні печериці та сироїжки.
Проте, можуть бути причиною і їстівні гриби, які не
пройшли належної термічної обробки, або виросли
на забруднених територіях
чи уздовж швидкісних трас.
Помилитися ж досвідчені
люди можуть, якщо збирають дуже молоді плодові
тіла, коли ще не проявилися
морфологічні ознаки. Наприклад, збирають сироїжки, а серед них може заховатися бліда поганка, яка ще не розкрилася
і зовні її нагадує. Тоді її можна помилково зірвати. Немало випадків, коли хворі потрапляли до лікарень після споживання
голубінок, глив, сироїжок, синяків, парасольок тощо.
Необхідно правильно підготувати гриби до споживання.
Багато пацієнтів стверджують, що варили гриби довго. Однак, важливо не тривале варіння, а декілька разів зливати
відвар, бо він є найнебезпечнішим (щонайменше тричі, через
кожні півгодини варіння), а лише після цього продовжити готувати страви.
Також, слід пам’ятати, що страви з грибів важкі для перетравлення. Їх не повинні вживати діти, люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки чи з хронічними захворюваннями інших внутрішніх органів.
У зв’язку з цим Макарівський РВ ГУ МНС України в
Київській області застерігає вас бути обачними при споживанні грибів, тому що, як свідчить практика, це часто
призводить до летальних випадків.

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О
У ЗВ’ЯЗКУ З НОВИМ БУДІВНИЦТВОМ МОЯ ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ПОПАДАЄ В ЙОГО ЗОНУ. КАЖУТЬ, ЩО ЇЇ МОЖУТЬ У МЕНЕ ЗАБРАТИ. ЯКЩО ЦЕ ТАК, ТО НА ЯКІЙ ПІДСТАВІ І ХТО?
Згідно з ухваленим Законом “Про відчуження земельних ділянок приватної власності для громадських потреб і з міркувань
громадської необхідності”, процедура вилучення землі з подальшою повною компенсацією її вартості повинна застосовуватися виключно для будівництва лінійних об’єктів транспортної
та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, аеропортів, нафто- і газопроводів, електростанцій та інших об’єктів).
І лише в тому разі, коли спорудження зазначених об’єктів на
певній ділянці є оптимальним варіантом з економічної, технологічної, соціальної та екологічної точок зору.
Компенсація передбачається і за споруди, розташовані на
необхідній державі ділянці, чи то будинок, чи то сарай, а також
за насадження, які там ростуть. Замість грошей землевласник
може отримати іншу земельну ділянку. В цьому разі викупна ціна
включає в себе лише вартість виготовлення технічної документації, що доводить право власності на нову ділянку.
У законі підкреслюється, що рішення про викуп земельних
наділів виносяться органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування на основі генпланів населених пунктів,
проектів будівництва і реконструкції об’єктів транспортної та
енергетичної інфраструктури, а також на основі документації із
землеустрою. Суми компенсацій за відчужену землю визначаються договором на основі експертної грошової оцінки і виплачуються за рахунок державного або місцевих бюджетів. Закон
дає власнику землі місяць на роздум - погодитися чи відмовитися від проведення переговорів щодо умов викупу земельної
ділянки. Рішення про примусове відчуження приймає суд.
НАШІ СУСІДИ СТВОРИЛИ ДЛЯ НАС НЕСТЕРПНІ УМОВИ. ЩОДНЯ ДОПІЗНА ГОЛОСНО ГРАЄ МУЗИКА, ЧАСТО
ДО НИХ ПРИХОДЯТЬ ШУМНІ КОМПАНІЇ, ЯКІ ЗАВАЖАЮТЬ
ВІДПОЧИВАТИ. ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОХАННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЯК
ВИРІШИТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ В ЗАКОННОМУ ПОРЯДКУ?
Згідно із ст. 24 Закони України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного стану населення” від 24.02.1994
р. заборонено не лише у нічний час (з 22.00 до 8.00), а й у
будь-яку годину доби перевищувати допустимі санітарними
нормами рівні шуму: у житлових будинках і прилеглих територіях, у лікувальних, санаторних закладах, інтернатах, учбових
закладах, установах культури, готелях і гуртожитках, у розміщених у межах населеного пункту місцях громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального і
грального бізнесу, в інших приміщеннях, в яких постійно або
тимчасово перебувають люди; у парках, скверах, зонах відпочинку, розміщених на територіях мікрорайонів і груп житлових
будинків. Згідно із законом, контроль за дотриманням рівня
шуму покладено на санітарну службу. У разі порушень стаття
182 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність для громадян у вигляді попередження
або штрафу від 85 до 255 грн., а для посадових осіб або підприємців - штраф від 255 до 510 грн. Якщо за цією статтею
протягом року особа притягується до відповідальності вдруге, до неї застосовується частина 2 статті - штраф для громадян від 255 до 510 грн. з конфіскацією апаратури та інших
предметів, що порушують тишу, а для посадових осіб або підприємців - штраф від 850 до 2550 грн. з конфіскацією аналогічного майна. Органи внутрішніх справ зобов’язані скласти
протокол про порушення цієї статті і передати його на розгляд: за ч.1 ст.182 - до адміністративної комісії при міськвиконкомі, а за ч.2 ст.182 (конфіскація) - до суду.
Отже, вам треба звернутися до міліції з відповідною заявою і повідомити про це в СЕС. Зафіксоване лікарями
санітарно-епідеміологічної служби перевищення допустимих
рівнів шуму також є достатньою підставою для звернення до
суду з позовом про відшкодування вам моральних збитків.
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ПОГОДА В ДОМІ

ПОРА “СМУГАСТОГО ДЕСАНТУ”
Нині справжній рай для любителів кавунів, найбільших і, як багато-хто
впевнений, найсмачніших на світі ягід. Кавун – справді ягода. Але, як стверджують ботаніки, ягода помилкова: він належить до сімейства гарбузових, і
його плід науковою мовою називається гарбуз.
Кавуни містять лікопін, бета-каротин, а також “нову зірку” фітопоживних
речовин - цитрулін, який через певні ферменти перетворюється на аргінін амінокислоту, яка добре впливає на серце і всю систему кровообігу, підтримує в хорошому стані імунну систему і є дуже корисною для людей, що страждають на ожиріння та діабет другого типу. Крім того, аргінін сприяє видаленню
з наших організмів аміаку та інших отруйних речовин. Серед корисних властивостей кавуна помічено і здатність до розслаблення кровоносних судин.
Він - незамінний сечогінний засіб при набряках, пов’язаних із захворюваннями
серцево-судинної системи і нирок. Кавуновий сік не лише виводить з організму
зайву рідину, а й забезпечує його легкозасвоюваним цукром. Клітковина кавуна
посилює перистальтику кишечника, прискорює виведення надлишку холестерину. Він - найкраща їжа для хворих на склероз, подагру, артрит, діабет.

ЯК ВИБИРАТИ КАВУНА?

Заступник головного лікаря Київської санепідеміологічної станції
В’ячеслав Міщиряк у жодному разі
не рекомендує купувати розрізані кавуни. Вони перебувають під сонцем,
киснуть, на них попадає бруд і відбувається мікробне забруднення самої
м’якоті. Вживаючи такий кавун, навіть при нормі нітрату можна отримати кишкове захворювання. Також він
не радить їсти кавун через добу після
того, як його розрізали, навіть якщо
він зберігається в холодильнику. Є і
народні методи перевірки.
У “нітратного” кавуна поверхня
зрізу гладка, глянсова. У справжнього зріз іскриться, як сніжинки, які щойно випали.
Смуги на шкірі кавуна повинні
бути максимально контрастні – чим
чіткіший контраст, тим більше світла і
тепла, а значить і фруктоза з сахарозою дісталася йому.
З двох однакових за розміром кавунів стиглішим буде той, який легший.
Пляма на боку кавуна повинна
бути середніх розмірів жовтою або
злегка оранжевою, але не білою.
Якщо пляма відсутня – велика імовірність, що кавун дозрівав у дорозі.
Шкіру стиглого кавуна складно
проткнути нігтем. Вона стає щільнішою, щоб кавун, у якого пересох
хвостик (джерело отримання живильних речовин від баштану) міг
утримати воду.
Місце кріплення хвостика до кори
має бути сухим. А от засохлий хвостик не гарантує стиглості кавуна: він
міг пересохнути по дорозі?
Всім
відомо
про
існування “кавунів-хлопчиків” і “кавунівдівчаток”. Так от: вважається, що

кавуни з плоскішим низом і широким “гудзиком”, з якого росте хвостик, смачніший. Але це справедливо
лише для двох абсолютно однакових
за всіма іншими ознаками кавунів.
“Дівчаток” у партії завжди менше і
якщо вибирати лише серед них, підвищується імовірність купити нестиглий кавун.

КАВУНОВА КУЛІНАРІЯ

Кавуновий салат з шинкою і
бринзою. 200-300 г м’якоті кавуна,
100 г бринзи і одне середніх розмірів
несолодке яблуко нарізають кубиками (кубики кавуна повинні бути більшими), 150-200 г. шинки нарізають
соломкою і додають червону солодку
цибулю або 1-2 листка порваного великими шматками зеленого салату і
заправляють оливою, бальзамічним
оцтом і додають трохи чорного меленого перцю.
Крюшон. Для дружніх посиденьок підійде кавуновий крюшон. Зі
стиглого кавуна зрізається верхня
частина, а м’якуш виймається ложкою. Після того, як всі кісточки ви-

далені з м’якуша, додають у нього
0,5 ст. коньяку, 2 ст. сухого вина або
шампанського, часточки апельсина,
шматочки персика, манго або виноград. Отримана суміш укладається
назад у кавун і накривається зрізаною раніше “кришечкою”. Після 1-2
годин у холодильнику продукт готовий до вживання.

МОНОДІЄТА

Звичайно ж, кавун з його 30-40 кілокалоріями на 100 грамів м’якуша,
стрімко повніюча цивілізація не могла
не пристосувати для дієт. Тим більше
готувати нічого не треба, а їсти можна 5-6 разів на день, але при цьому
не нехтуючи правилами.
Отже, при кавуновій дієті необхідно враховувати протипоказання. Це, передусім, порушення стоку
сечі і жовчі, хронічні захворювання
шлунково-кишкового тракту і нирок
у стадії загострення, великі камні у
нирках і жовчному пузирі, простатит,
цистит, гіпертонія тощо.
Не слід сидіти на кавунах довше
5 днів. Це, взагалі, золотий стандарт будь-якої монодієти, тому що
після 5 днів замість очищення організму (незалежно від того, скільки
залишилося зайвої ваги) наступає
небезпечне для здоров’я виснаження.
Найчастіше кавун з метою схуднення пропонують їсти з розрахунку
до 1 кг на 10 кг власної ваги на день.
Враховуючи, що кавун на 80% складається з води, під час дієти на нирки
і серцево-судинну систему лягатиме
подвійне-потрійне
навантаження.
Здоровий організм з цим, звичайно,
впорається, але все ж безпечніше
обійтися меншими обсягами продукту – близько 600-700 г м’якуша на 10
кг ваги на добу.
Їсти треба у 5-6 прийомів, щоб не
з’являлося відчуття голоду. Якщо ж
монодієта не під силу, до кавунового
меню можна додати трохи складних
вуглеводів. Найкраще, якщо це буде
підсушений білий хліб або макарони
твердих сортів пшениці без масла.
Чорний хліб для цих цілей не підходить, оскільки спричиняє бродіння у
шлунку і може стати причиною загострення проблем з кишечником.
Виходити з кавунової дієти треба
поступово. Сніданки з легких каш,
нежирні м’ясо і риба на обід і чисто
кавунова вечеря мусять бути хоча б
7-10 днів після закінчення монодієти.
У іншому разі втрачені кілограми повернуться дуже швидко.

КОМУ ВІРИТИ?

МЕДИКИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЛАМП
З 1 вересня у країнах
Європейського Союзу вступає у дію часткова заборона
на продаж звичайних електричних лампочок. Буде
заборонено імпорт і реалізацію традиційних лампочок потужністю 100 ватів і
більше, а також усіх матових
ламп. Поетапно до вересня
2012 року буде здійснено
повну відмову від використання ламп розжарювання.
Проте у зв’язку з наміром Брюсселя замінити
звичні лампочки на енер-

гозберігаючі фахівці попереджають про негативний
вплив останніх на здоров’я
людини. Німецький лікар і
фахівець із проблем впливу освітлення на здоров’я
людини Александер Вунш
попереджає про значний
ризик негативних наслідків
для здоров’я при використанні
енергозберігаючих
ламп, повідомляє Deutsche
Welle. “Лампа розжарювання є найбільш наближеною
до природного з усіх штучних джерел світла”, - наго-

лосив він в інтерв’ю німецькій газеті “Neue Osnabrucker
Zeitung”. А енергозберігаюча лампа, на думку експерта, небезпечна, оскільки
може привести до гормональних змін в організмі.
“При неправильному поводженні може розвинутися
практично будь-яке захворювання, властиве постіндустріальному суспільству,
- серцево-судинні захворювання, діабет, остеопороз і
порушення імунної системи”,
- попереджає експерт. Окрім

того, фахівець упевнений,
що енергозберігаючі лампи
підвищують ризик захворювання на рак грудей і простати. А ось окуліст з Мюнхена
Бернхард Лахенмайр назвав
заборону на використання
цих ламп “повною нісенітницею”. За його словами, при
використанні енергозберігаючих ламп можуть постраждати лише люди зі штучним
кришталиком старого типу, в
якого немає захисту від ультрафіолетового випромінювання.

КОРИСНІ ПОРАДИ

НЕ ТРЕБА ПЕРЕГОДОВУВАТИ ДІТЕЙ
Під час дослідження іспанські дослідники виявили,
що у дітей, які набрали зайву вагу, погіршали показники, пов’язані з мисленням. Учені продовжили дослідження з метою з’ясувати, чи впливає збереження
нормальної маси тіла на розумові здібності.
Виявилось, що розумові навички дошкільників
мають зв’язок з їх вагою, чим розумніші діти, тим рідше в них зустрічається надлишок маси тіла. Експерти
виявили, що діти, які мають навички вищі за середній рівень у мовленні, лічбі і вирішенні головоломок,
справлялися із завданнями набагато гірше через два
роки, якщо у них спостерігалося надмірне набирання
вага.
Зростаюча кількість доказів вказує на зв’язок
надлишкової ваги з не дуже добре розвиненими розумовими здібностями, так званими когнітивними
навичками. Це навело дослідників на думку шукати
зв’язки між когнітивними функціями і вагою у групах дітей дошкільного віку. Як вони повідомили в
American Journal of Epidemiology, діти, які продемонстрували у 4 роки високий когнітивний рівень, показували набагато гірший результат в 6 років, якщо
набирали масу тіла вище за норму.
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ВЕРЕСЕНЬ У ВАШОМУ САДУ

ГОТУЄМО ОСНОВУ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО КВІТНИКА
У декоративному саду і квітнику збирають насіння
квітково-декоративних культур. Висаджують для зимової
вигонки цибулини тюльпанів, нарцисів, гіацинтів. Ділять
і висаджують багаторічні культури: флокси, дельфініум,
аквілегію та інші.
Коли листя гладіолусів почне жовтіти, необхідно викопати цибулини, промити і потримати 15-20 хвилин, дати
стекти воді і загорнути в газетний папір. Все це зробити
так, щоб не переплутати сорти. Покласти на просушування в тепле місце. Бульби бегонії пересадити в горщики
із землею і закласти на зимове зберігання в прохолодне
темне місце. Жоржини з настанням нічних заморозків
підгорнути, а наприкінці місяця або на початку жовтня
обережно викопати вилами, промити, вирізати тонкі корінці, скласти в ящик, приклеївши до кожного екземпляра сортову етикетку, і покласти на просушування в тепле
місце, а пізніше покласти на зберігання в темне прохолодне місце.
Навколо клематісів розпушують грунт, прополюють
бур’яни і, якщо необхідно, поливають. Великі кущі викопують, ділять і висаджують у підготовлені ями, заглиблюючи стебла на 5-7 см.
Викопують хризантему, зимовий левкой, лакфіоль,
продовжують роботи із заготівлі земель, перегною, листя і торфу.
Не чекаючи повного потьмяніння листя, наприкінці місяця зрізають сікатором стебла піонов врівень із землею.
Всередині і навколо куща виполюють бур’яни, розсипають
суперфосфат і калійне добриво (краще золу) і розпушують.
Розпочинають садіння тюльпанів, гіацинтів, нарцисів
на клумбах, газоні під деревами з південної сторони.
ЧИТАЧІ ЗАПИТУЮТЬ, ЯКІ РОБОТИ НА ВИНОГРАДНИКУ НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ У ВЕРЕСНІ?
Отже, на молодих виноградниках за необхідності проводять катарування, одночасно видаляючи подвійні паростки
на прищеплених кущах. Після катарування біля штамбиків
молодих рослин залишають лунки глибиною 10-15 см для
підсихання місць зрізу поверхневого коріння і запобігання їх
повторного росту. Місця зрізів дезинфікують 3% розчином
мідного купоросу або 1% борної кислоти.

При вологій погоді і сприятливих умовах для розвитку хвороб, особливо сірої гнилі на гронах, продовжують
проводити на кущах операції з профілактики від хвороб:
розподіляють рівномірно приріст на шпалері, видаляють
пасинки, листя в зоні грон при загущенні. Тобто створюють всі умови для кращого провітрювання грон.
При перших симптомах появи сірої гнилі проводять
профілактичне обприскування кущів розчином марганцівки 5-7 г на відро води. Інші протигнилисні препарати
застосовувати не можна, тобто період їх розпаду більший, ніж залишилося днів до знімання плодів.
Лише під час жаркої погоди, коли кущам не вистачає вологи (листя в’яне в середині дня), проводять помірний полив з одночасним внесенням невеликих доз
фосфорно-калійних добрив (по 5-10 г на відро води).
Якщо однорічний приріст погано визріває, застосовують фосфорно-калійне позакореневе підживлення. Обприскувати по верхньому ярусу листя можна з інтервалом у 7-10 днів. Таке підживлення стимулює накопичення
цукру у сортів середнього терміну дозрівання, на яких через великі і дуже великі грона, а також велику родючість
велика ймовірність перевантаження врожаєм.
Тому при настанні затяжної прохолодної погоди іноді доцільно, пожертвувавши частиною незрілого врожаю,
зібрати його з кущів заздалегідь і дати дозріти плодам і
лозі, що залишилися.

ВИКОРИСТАННЯ ГОМЕОПАТІЇ НЕ
МАЄ ДОКАЗОВОЇ БАЗИ
Всесвітня організація охорони здоров’я висловилася
проти застосування гомеопатії при лікуванні ВІЛ-інфекції,
туберкульозу, малярії та інших
захворювань. Так експерти
відреагували на червневий
лист співтовариства молодих
вчених і лікарів The Voice of
Young Science Network, який
закликав засудити використання невиправданої і потенційно небезпечної методики у
лікуванні важких хвороб.
Мотивом для звернення
міжнародного
співтовариства до ВООЗ став той факт,
що гомеопатія широко розрекламована і застосовується при лікуванні багатьох
серйозних, потенційно смертельних захворювань.“Коли
гомеопатія вважається ефек-

тивним лікуванням, втрачається життя”, - йдеться у листі співтовариства.
У відповідь на це керівники
відділів ВООЗ з проблем різних захворювань, насамперед
інфекційних, виступили із різкою критикою застосування
гомеопатії у своїх галузях медицини. Усі вони погодилися
на думці, що використання
гомеопатії не має доказової
бази, а у тих випадках, коли
застосовується як альтернатива основному лікуванню,
вона несе реальну загрозу
здоров’ю та життю людей.
На основі цього ВООЗ
зробила офіційну заяву про
неприпустимість реклами і
застосування гомеопатії при
лікуванні серйозних захворювань.
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ШАНОВНІ
ПІДПРИЄМЦІ
СЕЛИЩА КОДРА !

Щиро вітаю вас з професійним святом - Днем
підприємця. Бажаю вам:
Щоб справи ваші
розквітали,
Підтримка скрізь
у вас була,
Щоб разом з вами
працювати
На благо рідного села!
З повагою селищний
голова ГАПОНЕНКО
Тетяна Володимирівна.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ СЕЛА ГРУЗЬКЕ!
29.08.2009 року під час зборів територіальної громади села Грузьке,
проведених за участю представників
Всеукраїнської громадської організації
«Громадянська позиція» в Макарівському районі, членами територіальної громади було ініційовано проведення громадських слухань з питань будівництва
тваринницького комплексу великої рогатої худоби на території Гружчанської
сільської ради.
Повідомляємо про проведення
громадських слухань мешканців села
Грузьке з питань будівництва тваринницького комплексу ВРХ на території
Гружчанської сільської ради.
Громадські слухання відбудуться 19, 26 вересня 2009 року та 03, 10, 17
жовтня 2009 року о 12 годині 00 хвилин в селі Грузьке в будинку культури села.
Реєстрація учасників розпочнеться о 10-00.
Запрошуємо всіх мешканців села Грузьке, кому небайдуже майбутнє нашого села, взяти участь у громадських слуханнях! При собі обов’язково мати
паспорт.
Ініціативна група.

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ДОПОМОГА У БУДІВНИЦТВІ ЦЕРКВИ
Відбудовуються,
постають
у своїй красі та величі храми,
церкви, каплички, що колись
були зруйновані, спалені ідеологічними вождями войовничого
атеїзму.
Торік Святійшим Патріархом
України Філаретом був закладений освячений камінь у начало
зведення у Наливайківці церкви

Святого
Миколая-Чудотворця.
Планується, що вже наступного
року церковні дзвони покличуть на
першу молебень прихожан.
На її будівництво потребувалися великі кошти. Збирала гроші
громада села, допомагали спонсори. Не осторонь цієї доброї справи було й керівництво району. Тож
громада Наливайківки висловлює

щиру вдячність голові райдержадміністрації Володимиру Горбику
та особливо голові районної ради
Миколі Вараницькому, який залучив до цієї доброчинної справи
благодійний фонд «Макарівщина»
щодо виділення коштів на зведення церкви.
Жителі села Наливайківка.

ЗАХОПЛЮЮЧИМИ СТЕЖКАМИ УКРАЇНИ
З 2001 року на базі Центру творчості дітей та юнацтва ім. Д. Туптала діє туристичний гурток «Дикобраз»,
керівником якого є Сергій
Ковальчук. Усі теоретичні
знання із техніки туризму
гуртківці
закріплюють на
практиці – під час походів,
які Сергій Володимирович
проводить з ранньої весни
до пізньої осені. Різноманітні маршрути долають гуртківці: це і подорожі стежками Макарівщини, і походи
до видатних географічних
місць нашої України. Ось і
цього літа, а саме у серпні,
відбувся похід українськими Карпатами. Маршрут
його був надзвичайно цікавим та об’ємним. Зокрема,
юні туристи відвідали: гору Говерла (2061 м), Чорногорський хребет (гори Брескул, Пожежевська,
Данциж, Туркул, Ребра, Гутин-Томнатик, Бребенескул, Дземброня, Піп-Іван, озеро Несамовите),
також побували у географічному центрі Європи (с.
Ділове) та мали змогу скупатися у Солотвинських
озерах, де солоність води становить 32 %, та в термальному басейні (м. Берегово), де температура
води протягом року становить 33°С. Відвідали архітектурні пам’ятки – Мукачівський замок «Паланок»
та Ужгородський замок.
Програма маршруту була захоплюючою, корисною для юних туристів. Особливе враження справили на всіх стародавня архітектура Мукачівського
замку та сходження на найвищу гору в Україні – Говерлу.
Гуртківці та керівник гуртка «Дикобраз» С.В. Ковальчук висловлюють щиру подяку районній державній адміністрації, зокрема голові В.М. Горбику
та начальнику відділу культури райдержадміністрації Л. Л. Факторович за сприяння та допомогу в організації та фінансовій підтримці походу.
Євгенія САНЧЕНКО, методист ЦТДЮ.
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ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 05.08.2009 № 844 «Деякі питання
реалізації права власності на землю громадянам України у 2009 році», якою передбачено
безоплатне оформлення та видача громадянам України у 2009 році державних актів на
право власності на земельні ділянки.
Громадянам, які мають у користуванні земельні
ділянки на території Макарівської селищної ради
(смт Макарів, села Зурівка, Калинівка та Фасівочка), необхідно подати заяви за встановленою формою у двох примірниках (надаються у селищній
раді) з доданням таких документів: копії паспорта
(1,2 та 11 стор.) та ідентифікаційного коду, витяг з
рішення Макарівської селищної ради щодо передачі земельної ділянки у власність, засвідчена у
нотаріальному порядку копія довіреності - для уповноваженої особи (в разі необхідності).
Прийом заяв здійснюється за адресою:
смт Макарів, вул. Фрунзе, 30 секретарем
приймальної з 8 до 17 години (вихідні - субота та неділя; обідня перерва з 13 до 14
години).
Після реєстрації заяв в управлінні Держкомзему
в Макарівському районі другий примірник з відміткою про реєстрацію повертається секретарем приймальної селищної ради громадянину на третій робочий день після подання заяви.
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФ ОНОМ 6-08-64.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
В СЕЛАХ ГРУЗЬКЕ ТА БОРІВКА!

Активістами представництва
Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція» в Макарівському районі, яку
очолює на всеукраїнському рівні
Народний депутат України, Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони
– Анатолій ГРИЦЕНКО, буде проведено для жителів
сіл Грузьке та Борівка безкоштовну юридичну консультацію.
В с. Грузьке – 5 вересня 2009 року з 15-00 до
18-00 в приміщені Гружчанської сільської ради.
В с. Борівка – 6 вересня 2009 року з 12-00 до
15-00 в приміщені будинку культури.
Координатор представництва ВГО
«Громадянська позиція» в Макарівському районі
Олексій КОБА.

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН.
ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІБАШТ.

ТЕЛЕФОНИ: 8-097-258-50-58, 8-050-339-22-63.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Нафтобаза ТОВ „Вето-Сервіс” розташована в
адміністративних межах Забуянської сільської ради
Макарівського району Київської області по вул. Жовтнева, 171, повідомляє про намір одержати дозвіл на
викид забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря.
Продуктивність нафтобази - 72 тис. куб. м палива
за рік. Загальний річний викид ЗР складає 94.951324
т/рік. Нормативна санітарно-захисна зона складає
100 метрів, витримана. Вклад нафтобази в існуючий
рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує значень гранично допустимих концентрацій ЗР.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян з даного питання надсилати до
Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел.
5-27-55 протягом місяця з дня опублікування
оголошення.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності
на землю серії III - КВ № 070895, виданий 12 травня 2000
року Колонщинською сільською радою та зареєстрований
у книзі записів державних актів за №2824 на ім’я КОЛОМІЄЦЬ Олени Леонідівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на землю серії ІІІ-КВ №003867, виданий 12 лютого 2001
року Лишнянською сільською радою на підставі рішення ХІV
сесії ХХІІІ скликання від 5 травня 2000 року та зареєстрований у книзі державних актів за №531 на ім’я СИЛАНТЬЄВОЇ
Валентини Петрівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво № 416 на право спільної власності
на житло - квартиру (приміщення квартири спільного заселення - одноквартирний будинок), яка знаходиться в
селищі Макарів по вул. Ватутіна, 28, видана згідно розпорядження № 169 від 29 листопада 1993 року Макарівської райдержадміністрації на ім’я: КУЗЬМІЧ Людмили
Олександрівни, КУЗЬМІЧА Григорія Олександровича, КУЗЬМІЧА Олександра Григоровича, КУЗЬМІЧ
Ольги Григорівни, вважати недійсним.

№ 36 4 вересня 2009 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

11

НА ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ ЛЮДЕЙ
ВІДОМА ЗНАХАРКА ЗІНАЇДА БУДЕ
ПРОВОДИТИ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
Щиро вітаємо із ювілейним 80-річчям від Дня народження ветеранів району:
АНІЩЕНКО Віру Георгїівну з Колонщини,
КУЛІБАБУ Івана Григоровича з Новосілок,
СІНЕЛЬНИК Ольгу Іванівну з Пашківки,
РУДЕНКА Миколу Мусійовича з Соснівки.
Від щирого серця бажаємо Вам міцного
здоров’я, безхмарного неба над головою
та радісних днів у житті. Нехай всі негаразди та печалі обминають Вас стороною,
а щастя, злагода, достаток і благополуччя
будуть поруч. Поваги Вам від дітей, онуків
та близьких людей.

З повагою президія районної організації
ветеранів України.

*****
Прекрасної осінньої пори, 8 вересня, святкуватиме своє 81-річчя від Дня народження наш дорогий
іменинник
МЕЛАШЕНКО Іван Степанович.
Спасибі Тобі за ласку й добро!
Спасибі Тобі за чуйність й тепло.
Здоров’я Тобі до сотні років
Й весілля гуляти у правнуків.
Хай щастям і миром наповниться хата,
Хай буде сім’я вся здорова й багата!

Дочка Галя, зять Сергій, внуки Ваня і Юлія
та правнучка Рената.

*****

Сердечно вітаємо з нагоди 55-річного ювілею від
Дня народження доброго сина і чоловіка, турботливого батька і дідуся
ГРЕБЕНЮКА Анатолія Івановича.
Бажаємо щастя і достатку, настрою веселого в
осінні дні, щоб жилося мирно, все було в
порядку, сонце щедро гріло, наче навесні.
Радості, здоров’я на предовгі роки,
Успіхів у праці, ласки і тепла
І щоб доля завжди берегла.

Родина Гребенюків, сестра Таня і
племінниця Даша.

*****

Дирекція та трудовий колектив СТОВ «Зоря»
с. Соснівка адресують найщиріші привітання
ДУРИЦЬКІЙ Олені Леонідівні
з нагоди ювілейної дати від Дня народження.
У день ювілею хай щастя Вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває.
Здоров’я із Вами постійно хай дружить,
Бувайте щоденно веселі та дужі.
У колі сім’ї і в робочому колі
Хай настрою буде в Вас завжди доволі!
Усіх земних благ Вам!

*****
Якнайтепліше вітаємо з 50-річчям від
Дня народження
ФЕДЧЕНКА Володимира
Миколайовича з Наливайківки.
Хай пахучим цвітом стеляться дороги,
Хай відходять в далеч горе і біда.
Хай же буде щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
Хай ніколи не болять Вам руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки,
І всі люди поважають Вас.

Дружина, син, невістка, внучка.

*****

Коханого чоловіка, любого татуся, дорогого зятя
Григорія Дмитровича ЛЕВЧЕНКА
з великою любов’ю, теплотою та вдячністю вітають
з ювілейною датою - 50-річчям від Дня народження

дружина Люба, донька Танюша, теща Тетяна
Юхимівна та сім’я Бордусів.
Живи, радій і май здоров’я
На довгі сонячні літа!
Тебе з великою любов’ю
Родина вся Твоя віта.
Як невловимі ці роки!
І зупинити їх не вдасться.
Так хай же буде так завжди –
Чим більше літ, тим більше щастя!

*****
3 вересня виповнилося 40 років від Дня народження

ДЕПУТАТ Наталії Сергіївні із села Бишів.
Як хочеться подякувати долю
І прихилить до Тебе білий світ,
Щоб в щасті Ти жила без болю
Багато довгих і прекрасних літ.
Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила,
Що впасти не дадуть,
І сам Господь любов’ю хай зігріє,
Щоб довгим і щасливим був життєвий путь.
З любов’ю Кость Федорович, мама,
син Олександр.

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.

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.

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.

М А К А Р І В С Ь К О М У Р П З АТ
«А.Е.С. КИЇВОБЛЕНЕРГО»

на роботу за договором цивільноправового характеру потрібні кур’єри
для зняття показів приладів обліку.
За довідками звертатись за адресою: смт Макарів,
пр. Заводський, 1-а, к.5. Тел.: 6-02-33, 5-15-39.

Правління Макарівського районного споживчого
товариства за кошти організації направляє на навчання до Київського кооперативного економічноправового коледжу 2-х осіб за спеціальностями:
оператор комп’ютерного набору – термін навчання 10 місяців;
обліковець бухгалтерських даних – термін навчання 10 місяців.
За довідками звертатись за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 52, телефони: 6-07-48, 6-07-49.

ПОСЛУГИ МАНІКЮРУ ТА ПЕДИКЮРУ:

* НАРОЩУВАННЯ
* КОРЕКЦІЯ

МАНІКЮР.
* ЧОЛОВІЧИЙ
ТЕЛ.: 8-063-806-80-21; 5-27-49.
ПРОХАННЯ
ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ
посвідчення водія на ім’я МАТУЩЕНКА
Михайла Антоновича.
Тел. 8-067-181-82-74, 8-097-403-19-04.

Зінаїда вишіптує старовинними молитвами, підніме життєдайну силу людини за допомогою єрусалимських свічок.
Зінаїда - це захист від чарів та нечесті для Вас і Вашої родини.
Зінаїда знімає вінець безшлюбності, печать одинокості, родове прокляття, навіть зроблене на смерть.
Погано ведеться господарство? - мати при собі
пригорщу землі з подвір’я.
Втомилися чекати кохання? - мати з собою замок з ключем.
Мрієте мати дитину? - мати пелюшки й три яйця.
Немає злагоди в сім’ї? - мати з собою півлітрову
банку з водою і три свічки.
Повернути чоловічу силу? - для цього мати з собою пачку солі.
Позбавити пияцтва? - мати сорочку або футболку.
Зінаїда поставить щит та оберіг на бізнес і на
життя.
Діти з переляком і подібними проблемами до 5-ти
років приймаються безкоштовно.
Вартість індивідуального прийому 20 гривень.

Прийом проводиться без вихідних з 7
по 14 вересня 2009 року з 8.00 до 18.00
за адресою: смт Макарів, вул. 50-річчя
Жовтня, буд. 4 (в районі автопарку).
ТЕЛЕФОН 8-067-309-19-66.

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

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

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.

ПП “Філоненко“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

КОПАЄМО ТА
ЧИСТИМО КРИНИЦІ.
ТЕЛ. 8-097-572-38-04.

ВІКНА, ДВЕРІ металопластикові з
п’ятикамерного профілю «TROCAL»
(Німеччина) та БРОНЬОВАНІ двері.
м. Житомир. З Н И Ж К И - 2 5 % .
ТЕЛ.: 8-067-337-18-77, 8-063-397-10-87.
ДЛЯ ОФІСНОГО ПРИМІЩЕННЯ

ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ
(Києво-Святошинський район).

ТЕЛ. 8-096-11-80-227. ОЛЕНА.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
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, ВАЗ-2115, 2006
р.в. Тел. 8-097-317-88-94.
ПРОДАЮ МТЗ-80 1991 р.в. (косарка, причіп,
можливо плуг). Можливий обмін на ГАЗ – 53
(самоскид). Тел. 8-066-313-88-49.

Макарівська селищна рада висловлює щирі співчуття колишньому голові Макарівського районного
суду Пономарьовій Надії Василівні з приводу смерті
її чоловіка.
Колектив Макарівського районного суду висловлює
щирі співчуття колишньому голові Макарівського районного суду Пономарьовій Надії Василівні з приводу смерті її чоловіка.
Віталію Яковичу та Надії Іванівні Марченкам висловлюємо щире співчуття з приводу тяжкої втрати –
смерті матері
ЗЕМЛЯНІЧКИ Оксани Сергіївни.
Друзі: Макарці, Солов’ї, Титаренки.
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ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04)

Тиждень
пошуків
в
професiйнiй сферi або бiзнесi,
нових напрямiв розвитку,
конфлiкту i перешкод з боку
офiцiйних органiв i держструктур або
через консервативнiсть i вiдсталiсть
ваших поглядiв. Цей тиждень зажадає
вiд вас конструктивних змiн, iнакше
подiї почнуть розвиватися непередбачувано i небезпечно. Несподiванi
подiї i розчарування в роботi, кар`єрi,
бiзнесi, часто - прямi збитки i втрати.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 9.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Цей тиждень характеризується бiльшим залученням
в дружнi або суспiльнi зв`язки,
зайнятiстю захопленнями i
любовними романами, нiж участю у
сiмейному життi. Цей перiод принесе
несподiванки i не може бути оцiнений
однозначно. Реформiстськi тенденцiї
в особистому життi, можливi значнi
змiни в сiмейному життi, неординарнi
подiї. Нова дружба, допомога друзiв,
новi романтичнi зв`язки, схильнiсть
до любовних пригод. Ймовiрним є
пiдключення до дiяльностi одного з
неформальних, громадських угруповань.
Сприятливi днi: 10, 12; несприятливi: 8.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Iстотнi змiни в особистому життi, розрив багатьох
зв`язкiв,
переорiєнтацiя
симпатiй i iнтересiв. В основному, змiни носять наявний негативний характер, але пам`ятайте,
що зруйновано буде те, що вам
насправдi не потрiбне, зжило себе.
Можлива повна змiна оточення.
Ймовiрним є зiткнення зi смертю
iншої людини, активiзацiя питань
виплати алiментiв або отримання
спадку i рiшення їх не на вашу користь.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 13.

РАК (22.06-22.07)
Початок тижня невдалий
для пiдприємництва, можливi
збитки, втрати, невиправданий розрахунок на отримання прибутку. Затримки у фiнансах i
непотрiбнi витрати, даремнотратство
посилять становище. Брехливi перспективи. Перешкоди в суспiльнiй
дiяльностi або тягар вiдповiдальностi i
зобов`язань у зв`язку з нею. Труднощi
у вирiшеннi правових, юридичних i
соцiальних питань, пiд час вiдвiдання
офiцiйних iнстанцiй i впливових осiб,
в контактах з культурними i громадськими органiзацiями.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: 10.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Важливий перiод змiн в
особистому або сiмейному
життi, хоча деякi кардинальнi
змiни можуть бути сприйнятi
вами як негативнi. У будь-якому випадку, подiї, що вiдбуваються в цей
час, не залежать вiд вашої волi i
сприяють полiпшенню умов вашого
iснування. Якщо Ви самi не розлучитеся з тим, що морально застарiло i
заважає духовному прогресу, то обставини або воля iнших людей, зробить це за вас. Це хороший час для
ухвалення вiдповiдальних рiшень,
пояснень, рiшучих дiй. Кiнець тижня
сприятливий для занять з дiтьми.
Сприятливi днi: 7, 10; несприятливi: 11.

ДIВА (24.08-23.09)
На початку тижня себе
вiдчуватимете не найкращим
чином. Разбалансування чуттєвої сфери, марнi переживання. Бережiть вiд простуди горло.
Не слiд починати лiкування захворювань щитовидної залози i її обстеження. Вiдмовтесь вiд косметичних
процедур. Невдачi в особистих стосунках. Можливим є розчарування
партнером. Важко протiкають контакти з коханими i жiнками - членами
сiм`ї. Невдалi покупки, надмiрнi витрати. Але в кiнцi тижня вiдчуєте полегшення у всiх сферах життя.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 12.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви
вiдчуєте
душевну гармонiю, загострення
сприйняття, а сприятливий

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ДУМКИ ВГОЛОС

7 - 13 ВЕРЕСНЯ
психологiчний фон зробить благотворний вплив на стан навiть важко
хворих людей. Можлива активiзацiя
хвороб, пов`язаних з порушенням
водного обмiну в органiзмi. Прекрасний час для водного гартування.
Можливим є благотворна психiчна
дiя екстрасенсорних або iнших
подiбних методiв. У кiнцi тижня радимо вiдпочити.
Сприятливi днi: 7, 12; несприятливi: 9.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Ви налаштованi на спiвпрацю, розумiння iнтересiв
партнерiв i спiвробiтникiв. Особливо сприятливо протiкають
вiдносини з жiнками-партнерами i
жiночим персоналом. Хороший перiод
для переговорiв зi спонсорами i впливовими людьми. Можуть вiдкритися
сприятливi перспективи. Налагоджується (можливо, ненадовго) фiнансова
сфера, можливi одноразовi надходження. Добродiйнiсть
релiгiйним,
культурним органiзацiям i органам
соцiального захисту, надана на цьому
тижнi, може принести прибуток надалi.
Сприятливi днi: 12, 13; несприятливi: 10.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Труднощi
непроявленого характеру у сiмейних стосунках. Вам самому важко
зрозумiти їх причину, але доведеться з цим розбиратися. Деякi
пiдсвiдомi процеси, комплекси заважають вам адекватно вiдноситися до
проявiв близьких i коханих. Ускладнення можуть носити i матерiальний,
фiнансовий характер. Ваша шкала цiнностей трохи спотворена, ви
схильнi до обману, i самi можете стати
його жертвою. Плутанина в сiмейних,
домашнiх справах. Не найкращий час
для покупки нерухомостi, вирiшення
майнових i господарських проблем.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: 8.

АДАМ БИ ПЛАКАВ
Багато років пройшло з часів,
коли Адам почав давати імена
усій живності. Кажуть, що завдяки цьому першому чоловіку
людство зіткнулося із творчістю.
Адже якщо дозволити собі трошки філософії – ім’я і є втіленням
нашої сутності. Дуже сумніваюсь,
що сучасні продюсери замислюються над екзистенцією своїх
підопічних, хоча якби вони взагалі не замислювалися, то Алла
Агєєва та Надія Засєдателєва
не стали б Машею Распутіною та
Надєждою Бабкіною.
У сучасному світі шоу-бізнесу
вигадані імена мають переважна більшість його мешканців. І
керуються вони як доцільністю
вираження своєї славнозвісної,
безумовно, оригінальної сутності, так і просто приємністю вимови. Уявляєте, як збідніє наш
асоціативний ряд без Валерії,
Авраама Руссо чи, наприклад,
Жасмін, а замість них на сцену
запрошуватимуть Аллу Перфильєву, Єфрема Алджяна та Сару
Семенову! Адже це і є їх справжні імена. Щоправда, Валерія за
паспортом вже не Алла – її колишній чоловік, за сумісництвом,
продюсер після розлучення хотів
забрати сценічний псевдонім
за правом авторства. Довелося
жінці піти на хитрість – змінити
ім’я у документах.
Улюбленець багатьох прихильників англійської мелодики

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Сприятливий для здоров`я
тиждень. Хорошу дiю нададуть
воднi лiкувальнi процедури.
Пiдвищується iнтуїцiя. Хороше бачення того, що вiдбувається
навколо вас, допоможе розiбратися
у вiдносинах з близькими i коханими, а також не дайте себе ошукати.
У сiм`ї i особистих справах вiрогiднi
несподiванi подiї i туманнi обставини, якi, проте, не поставлять вас у
безвихiдь i не застануть зненацька.
Можливiсть конструктивних перетворень у сiм`ї i особистому життi. В кiнцi
тижня вiрогiдний несподiваний приїзд гостей здалеку.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: 9.

РИБИ (20.02-20.03)
Прагнення до лiдерства,
затвердженню своїх свiтоглядних позицiй та iнтересiв
у бiзнесi. Перiод несприятливий для корпоративного бiзнесу.
Надiї на отримання прибутку не виправдаються. Невдачi у вирiшеннi
питань
акцiонування,
кредитiв
i боргiв, страхування, податкiв
i мит. Зiткнення iз законом у тiй
або iншiй формi може спричинити iстотнi змiни у ваших справах
i життi в цiлому. Краще в цей час
не користуватися чужими грошима i грошима партнерiв по бiзнесу.
Спокуса використати неправеднi
кошти для досягнення становища i
матерiального добробуту, для просування у бiзнесi.
Сприятливi днi: 8, 12; несприятливi: 1.

Реджинальд Кеннет Дуайт залишиться в історії поп-музики під
більш милозвучним іменем Елтона Джона. Ведучим американських музичних церемоній слід
бути вдячними дитині Рейк’явіку
– Гундмундсдотір за сценічне
ім’я Бйорк, більш приємне для
слуху та вимови.
У творчому тандемі АгутінВарум Леонід, насправді Чижов,
а Анжеліка – Марія. Звучним є
справжнє ім’я у відомого в свій
час Андрія Разіна – творця над-

МАНДРІВНИКИ ТА МАНДРИ

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Ваша
репутацiя
i
можливiсть кар`єрного просування залежить вiд помилок i перемог минулих рокiв.
Маєте можливiсть значно удосконалити свою дiяльнiсть, змiнити сферу
iнтересiв. Сприятливий тиждень для
дослiджень, отримання незвичайних
знань. Ви можете виявитися залученими в урядовi сфери, офiцiйнi кола,
полiтику i корпоративний бiзнес, - у
все, що має пiдвищену таємнiсть,
що характеризується iнтригами i
боротьбою за владу. Не виключено,
що доведеться подолати безлiч перешкод, зiштовхнутися з ворогами i
опонентами, неохайнiстю партнерiв
по бiзнесу.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 10.
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АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИЙ. І ВСЕ Ж...

Американський діловий журнал BusinessWeek склав рейтинг найнебезпечніших літаків, до першої десятки яких попали і найпопулярніші серед пасажирів.
Сьоме місце отримав - Boeing-727 - одна авіакатастрофа припадає на 2 306 300 його льотних годин. І хоч ці літаки не випускається з
1984 р., однак за межами США більшість чартерних перевізників продовжують їх експлуатувати.
Шосте місце - у Ту-134, випуск яких припинився в 1986 році, однак
літаки досі широко використовуються авіакомпаніями країн колишнього Радянського Союзу і на Близькому Сході. На 1 087 600 льотних
часів літака припадає одна авіакатастрофа.
Четверте місце отримав Аеробус 310 (Airbus 310). Одна авіакатастрофа - на 1 067 700 льотних годин
Третє місце - у Ту-154. Найпоширеніший у більшості країн СНД літак, що виконує рейси на внутрішніх і міжнародних лініях, є також одним з найнебезпечніших. На 1 041 000 льотних годин припадає одна
авіакатастрофа. Нині у світі експлуатується 336 лайнерів цієї моделі.
На другому місці - Іл-76. Ця модель найчастіше експлуатується
авіакомпаніями країн колишнього Радянського Союзу. На 549 900
льотних часів цього літака припадає одна авіакатастрофа. Нині у світі
використовуються 247 літаків Іл-76. Вони випускаються з 1974 року і
до цього дня.
І, нарешті, найнебезпечнішим авіаперевізником визнано Boeing737 JT8D. Одна авіакатастрофа зі смертельним наслідком припадає
на 507 500 льотних годин. Літак досі експлуатується авіакомпаніями
в бідних країнах.

звичайно
популярного
років 15 тому «Ласкового
мая» – Вадим Криворотов. Складно, мабуть, російському хлопцю Білану
– близькі називають його
і по-домашньому Вітьою, і
по-сценічному – Дімою. Доводиться напружуватися,
однак зіркова ноша – що ж
з нею поробиш?
На нашій естраді ми ще
можемо зустріти «справжніх» Пономарьова, Недєльську,
Мілявську
та
інших. Хоча подекуди і зустрічаються немилозвучні
прізвища, приміром, Поривай, що доводиться змінити
на більш приємне на слух
призвіще Корольова. Воно
і зрозуміло – ми хоч і налаштовані по-доброму, та пожартувати теж любимо. На
заході ж зірки чітко розділяють життя особисте та публічне:
Рінго Стар, Тіна Тернер, Фреді
Меркурі, Чарлі Шин, Емінем –
імена вигадані. У зв’язку з цим
варто замислитися. Про себе,
звичайно.
Олександра
СУЗАНСЬКА
– звучить непогано, як для журналістки, проте у світі, і так переповненому
одноманітними
прізвищами, може варто трохи
потішити колег та друзів новим
прізвиськом? Сана БЛОК, наприклад.

ПОСМІХНІТЬСЯ
- Поздоровляємо! Ви потрапили в програму ДАІ, і ми відразу
ж починаємо з питання на 100
грн... Чому ремінець не пристебнутий?!

* * *

Прийшов до лікаря мужик з
скаргою на удар від падіння зі
сходів. Лікар прописав мазь і велів втирати в це місце.
Незабаром приходить інший
мужик з скаргою на удар від падіння зі сходів, які хтось намазав
маззю.

* * *

Оголошення.
Солідній фірмі потрібні водій,
секретарка, офісні меблі і гроші.

* * *

На футбольному матчі один з
глядачів питає хлопчика:
- Де ж ти гроші-то узяв на такий
дорогий квиток?
- Батько купив
- А де він сам?
- Удома. Квиток шукає...

* * *

- Навіщо ти подарував дружині
такий дорогий сервіз?
- Як навіщо?! Тепер вона мене і
близько не підпускає до миття!

СУДОКУ

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