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ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА!

ТРИ РОКИ СЕЛЯНИ
ЧЕКАЮТЬ
ДЕРЖАВНІ АКТИ

Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого
професійного свята - Дня працівника лісу.
Одним з найдорожчих скарбів нашого краю є
неповторна краса лісів. Ліс - не тільки унікальний і
безцінний дарунок природи, прикраса рідної землі, але й запорука нашої екологічної безпеки, основа економічної стабільності району. І ми поважаємо працю лісівників Макарівщини, спрямовану на
збереження та примноження цього національного
скарбу.
Саме від вашої професійної, невтомної та самовідданої праці залежить збереження зеленого
багатства, його відновлення та ефективне використання. Дбаючи про розвиток лісового господарства,
ви активно впроваджуєте новітні природозберігаючі технології, щоб залишити у спадок нащадкам насправді зелену планету.
Прийміть, шановні лісівники, слова щирої вдячності й пошани за вашу невтомну, красиву працю,
вагомі зусилля задля добробуту нинішнього та майбутнього поколінь.
Зичимо вам та вашим родинам міцного здоров’я,
щастя, миру і достатку.

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ, ЩИРО ВІТАЄМО
ВАС З ДНЕМ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ!

Партизанський рух - це масовий вияв високого
патріотизму, жертовності і самозречення сотень
тисяч людей різних національностей та світоглядів,
самовіддана боротьба народу за свою свободу, національне буття. Користуючись підтримкою мирного населення, партизани і підпільники розширювали масштаби «малої війни», диверсій на залізницях,
важливих об’єктах та комунікаціях. У людей міцніла
віра і надія, які допомагали не зламатися під ярмом
загарбників.
Дорогі ветерани! Низько вклоняємося вам та
висловлюємо щиру подяку за ваш подвиг та звитягу, за самовіддану працю у повоєнні роки, за розуміння й батьківську підтримку у розбудові України.
Міцного вам здоров’я на довгі роки, щастя й благополуччя, любові та поваги українського народу.
Володимир ГОРБИК,
голова
райдержадміністрації.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова
районної ради.

Президент Міжнародного благодійного фонду
“Спорт і діти” Стелла Захарова представляє гостей
дитячої благодійної акції “Спорт - проти наркотиків!
Спорт - заради дітей!”
' СТОР. 2.

Про прийом громадян у с. Ніжиловичі головою районної ради М.Д. Вараницьким було
оповіщено людей заздалегідь, тож вже на 10
годину 11 вересня прийшли і групою, і поодинці. Більшість звернень до керівника стосувалось земельного питання: приватизації,
затягування з отриманням державних актів
(96 громадян з Ніжилович вже три роки не можуть їх одержати, яким за виготовлення технічної документації взялося СПД «Хоменко»). У
6 осіб сталися «накладки» земельних паїв, що
гальмує процес приватизації. Доречно зазначити, що й по інших селах району такі факти
мають місце. Микола Данилович, уважно вислухавши відвідувачів, пообіцяв допомогти та
поділився з ними своїми думками з приводу
даної проблеми. Поцікавилися ніжиловичани й
тим, куди потрібно звернутися і які документи
необхідно подавати для безкоштовного отримання державного акта на землю, відповідно
постанови Кабміну України від 05. 08. 2009 р.
«Деякі питання реалізації права власності на
землю громадянам України у 2009 році». Стосовно порушених питань на прийомі голова
районної ради дав доручення керівникам відповідних структурних підрозділів розібратися
і вжити заходи.
СТОР. 2
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БУДЬТЕ З НАМИ –
ЧИТАЙТЕ «МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

З 1 вересня розпочалася передплата на 2010 рік
на „Макарівські вісті”.
Якщо ви наш постійний читач, то знаєте, що районка ні разу не підводила своїх читачів. Ми й надалі оперативно інформуватимемо вас про життя
Макарівщини та його людей, надаватимемо, враховуючи читацькі пропозиції та побажання, консультативну допомогу з найрізноманітніших питань, триматимемо в курсі цікавих новин області,
країни, світу, астрологічних прогнозів, подавати-

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Макарівської районної ради
від 15.09.2009

мемо корисні поради в господарських справах. До
вашої уваги 7 програм телебачення, реклама.
Щоб уже з 1 січня 2010 року отримати перший
номер газети, завітайте до найближчого відділення
зв’язку й оформіть передплату.
Передплатна вартість: Поштові послугу
на півроку – 39.42 грн. на 6 міс. – 2.55 грн.
рік - 78.84 грн.
Рік - 3.90 грн.
Наш індекс: 61291

КУБОК СЕЗОНУ 2009
У МОТИЖИНЦІВ

ПРО СКЛИКАННЯ ВІСІМНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ МАКАРІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ V СКЛИКАННЯ
Відповідно до п. 9 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
1. Скликати вісімнадцяту сесію Макарівської районної ради п’ятого скликання
29 вересня 2009 року в смт Макарів.
2. Засідання провести 29 вересня
2009 о 10-й годині за адресою: вул. Фрунзе, 32 (приміщення кінотеатру).
На розгляд засідання вісімнадцятої сесії районної ради передбачається винести
питання:
1.
Про
підсумки
соціальноекономічного і культурного розвитку ра-

йону за перше півріччя 2009 року.
2. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перше півріччя 2009 року.
3. Про стан готовності господарського комплексу та об’єктів соціальнокультурного призначення Макарівського
району до роботи в осінньо-зимовий період 2009 - 2010 року.
4. Різне.
М.Д.ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова ради.

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЩО ДУМАЮТЬ УКРАЇНЦІ ПРО ШКІЛЬНУ ОСВІТУ?
Опитування на цю тему
провів напередодні нового
навчального року Інститут
Горшеніна. Найгострішими
проблемами платники податків вважають шкільні побори і подарунки вчителям
(49,4 відсотка респондентів); брак підручників і навчальних матеріалів (35.2
відсотка); байдуже ставлення педагогів до дітей (25,8

відсотка); некомпетентність
вчителів (22,4 відсотка); застаріла програма (15,3 відсотка). Тривожить опитуваних низький рівень безпеки
дітей у школі і, хоч як дивно,
переповненість у класах.
Ставлення до шкільної
форми з’ясовують соціологи щороку. Нинішнього
половина учасників опитування вважають, що вона

потрібна, до того ж 15,2
відсотка з них хочуть, щоб
була єдина форма у всіх
ЗОШ країни. Як колись.
«Не потрібна!» — сказали
42,2 відсотка.
Якість освіти оцінили
так: «задовільно» — 38,7
відсотка, «незадовільно»
— 13,4, «добре» — 30,1, не
зуміли оцінити — 9,5 відсотка.

- Зі святом, - так вітали один одного з Днем фізичної культури і спорту численні
уболівальники, котрі минулої неділі завітали на стадіон у Макарів, щоб подивитися
матчі на Кубок сезону 2009 і на Кубок до Дня фізичної культури і спорту. Вони не
лише палкі прихильники цього виду спорту, а й самі час від часу виходять на волейбольні, баскетбольні, футбольні майданчики, хоч і вік уже не юнацький, але запал
молодечий.
У фінальному поєдинку за перехідний Кубок сезону 2009 зустрілися мотижинСТОР. 10
ський „Колос” і Макарівська козацька сотня („МКС”).
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ТРИ РОКИ СЕЛЯНИ
ЧЕКАЮТЬ ДЕРЖАВНІ АКТИ
Початок на 1 стор.
Після закінчення прийому громадян
М.Д. Вараницький дав бліц-інтерв’ю.
- У чому складність приватизаційного
процесу і які важелі впливу на нього має
місцева влада? – запитуємо Миколу Даниловича.
- Оформленням технічної документації,
- говорить він,- займаються приватні фірми, на які, згідно діючого законодавства,

- Колись, наскільки мені відомо, це робила сільська рада?
- Тепер ДЗК. Путанина, з якою стикаємося навколо землі, підтверджує недосконалість Земельного кодексу України 2001
року, особливо ст. 12 його перехідних положень, де записано, що «розмежування
земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження
землями у межах населених пунктів, крім

не маємо право тиснути. До речі, сьогодні
не підзвітний районній владі відділ земельних ресурсів району, який є структурним
підрозділом обласного відділу земельних
ресурсів. Скажіть, будь ласка, про яку ефективність його роботи можна говорити, коли
за період з 2006 року вже сьомий керівник
Макарівського відділу земельних ресурсів
району, яких призначають без нашого відома й без погодження з місцевою владою.
Сільська громада, районна рада не мають
можливості контролювати за процесом приватизації, купівлі-продажу земельних ділянок,
які знаходяться за межами населеного пункту
і отримані громадянами відповідно рішення
райдержадміністрації. Наприклад, територія
Ніжиловицької сільської ради займає12 тисяч
гектарів, у розпорядженні громади 326, що
у межах населеного пункту. За межами сільська громада землею не розпоряджається,
а сільська рада не може відстежити процес
приватизації, купівлі та продажу, бо державні акти реєструються у районному відділі
державного земельного кадастру й інформація про це конфіденційна згідно діючого
законодавства.

земель, переданих у приватну власність,
здійснюють відповідні сільські, селищні,
міські ради, а за межами населених пунктів – відповідні органи виконавчої влади».
Хоч ще п’ять років тому Верховною Радою
схвалений закон про розмежування державних і комунальних земель, на сьогодні
це не зроблено і досі користуємося перехідними положеннями.
Я бував у Польщі з метою вивчення
роботи їх місцевих органів влади (гмінів).
Можу багато розповісти про їх досвід, але
головне те, що громаді віддані всі повноваження керування своєю територією, населеним пунктом. Земля ж – у цілковитій
приватній власності.
***
Цього ж дня голова районної ради
М.Д. Вараницький відвідав Ніжиловицьке
НВО, оглянув навчальні кабінети, дитячі
спальню та ігрову кімнати, поцікавився
наскільки тут готова котельня до опалювального сезону та іншими питаннями, які
хвилюють педагогічний колектив.
Світлана ТРИГУБ.
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„РІДНЕ МІСТО”
ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО МАКАРІВ
Досліджуючи питання існування та
функціонування громадських об’єднань
я домовився про зустріч з головою створеної в Макарові громадської організації
«Рідне місто» Олександром Іващенком. Зустрілися ми в невеликому офісі. «Це наша
громадська приймальня», - з гордістю пояснив мій співрозмовник і запросив зайти.
- Олександре Миколайовичу, дуже просте
питання - що таке «Рідне
місто»?
- Це передусім прагнення. Прагнення покращити умови проживання
в селищі, зробити їх більш
комфортними для кожного мешканця, захистити
соціальні інтереси громадян, якість їхнього життя,
навчити людей захищати
свої права. Але разом з
цим «Рідне місто» - це буденна діяльність, це робота, яку беруть на свої плечі активісти організації.
- Останнім часом про
захист прав говорять
багато. Не боїтеся наштовхнутися на недовіру або навіть байдужість з боку мешканців
селища?
- Знаєте, байдужість
це є основа нашого неблагополуччя. Я вже давно засвоїв – не можна
бути байдужим. Байдужість змушує нас пройти
повз підлітка з цигаркою,
не працювати навіть за
умови гарної оплати праці, кидати сміття з вікна
автомобіля і таке інше.
Кожний з нас, я впевнений в цьому, час від часу
замислюється над проблемами, які провокує
байдужість. І багатьом це
не подобається. То чому,
скажіть, ми не можемо
кинути виклик байдужості? Досвід доводить, що
ціною колективних зусиль
цю ваду можна перебороти. Гарним прикладом
для нас можуть бути наші
сусіди – Польща, Чехія,

Словаччина. Щодо недовіри, то єдиний шлях
подолання скептицизму
– конкретні справи. Тому
разом з однодумцями ми
й займаємось конкретними справами, а «Рідне
місто» є продовженням
тривалої роботи, яку ми
починали індивідуально.
- Ви згадали про однодумців, а хто ці люди,
які сьогодні є активістами організації?
- «Рідне місто» - це
результат співпраці людей з різною освітою,
різним життєвим досвідом, різним статком – це
і студенти, і вчителі, підприємці і депутати, працівники
приватних
та
державних структур. Всіх
нас об’єднує одна мета навчити людей цінувати
якість особистого життя і
відстоювати власні інтереси. Співпраця на громадських засадах різних
за фахом, соціальним
статусом, віком людей ще
раз доводить, що ми можемо об’єднатися навколо проблем, які всіх нас
хвилюють.
- Які завдання ви для
себе ставите в першу
чергу?
- Перш за все ми зосередимось на тому, що
спробуємо залучити людей до розв’язання їхніх
власних проблем, до задоволення їніх власних
потреб. Не є таємницею,
що в бюджеті селища нерідко не вистачає грошей
на те, що треба зробити
в першу чергу. Ми будемо намагатися вирішува-

ти такі питання власними
силами за рахунок коллективного об’єднання
зусиль мешканців, які
мають активну громадську позицію. Окремим
пунктом можу виділити
створення механізму для
збору інформації про існуючі в селищі проблеми
– громадську приймальню. Саме сюди люди
зможуть звернутися з
проблемами, які вони
вважають невідкладними
й важливими. Крім того
ми будемо надавати безоплатну юридичну допомогу з питань взаємодії
громадян з місцевою
владою. Впевнений, це
сприятиме підвищенню
правової свідомості жителів. Крім того прийом
будуть вести і депутати
селищної ради, які зможуть фахово допомогти.
- Поясніть, а навіщо
вам особисто це потрібно?
- Хочу підкреслити,
мета нашої організації є
цілком соціальна. Сьогодні кожен з нас має усвідомлювати, що потрібно
думати не тільки про себе,
а й про жителів рідного
селища, а головне мати
для цього бажання. Я запрошую кожного зробити
свій вклад, зробити свою
маленьку добру справу на
користь одне одного. Мій
особистий внесок у справу розвитку селища та вирішення проблем жителів
– це мій досвід організації
й управління, моє бажання допомогти ближньому,
який потребує цього.
Адреса громадської
приймальні: смт Макарів, вул. Леніна 59-б, 2
поверх.
Телефон - 5-16-89
(14.00-17.00 ПН.-ПТ.)

СВЯТО, ЩО ЗІГРІЛО ДИТЯЧІ СЕРЦЯ

Тільки-но автобус з дітьми
під’їхав до столичного фітнесцентру «Акваріум», як вони радісно почали вигукувати:
– Приїхали! Он там свято
проходитиме, – показували на
добротне приміщення. – Віктор
Хлус і Стелла Захарова, і артисти
з нами будуть, – навперебій один
одному переповідали сценарій
дійства.

дійників, котрі проймаються проблемами сьогодення молоді, за
покликом серця виявили бажання взяти участь у дитячій благодійній акції: «Спорт - проти наркотиків! Спорт - заради дітей!»,
ініційованою президентом Міжнародного благодійного фонду «Спорт і діти», Олімпійською
чемпіонкою Стеллою Захаровою. Бо ж і в неї було нелегким

Ось у такій метушливості та
гамірності відчувалося, що вони
з нетерпінням чекали свята, зустрічі з його організаторами. А в
просторій залі на їх вже чекали і
прославлені спортсмени, і улюблені артисти, представники відомих виробничих фірм, банків
і ще багато-багато інших добро-

дитинство, тому відчуває душею
сирітство, недуги, біль, невдачі
кожного малюка. Як би тут духовно, морально не зламатися, не
зневіритися, перш за все, у самому собі, а навпаки, наперекір
обставинам долі, знайти та проявити себе у позитиві. Особливо
надскладно це тим, хто обділе-

ний батьківською ласкою і турботою, хто має вади здоров’я.
Тож Стелла Захарова разом зі
своїми друзями і запросила минулої п’ятниці до фітнес-центру
саме таких дітей з Макарівського
і Броварського районів.
При вході в залу всім роздавали по половинці кольорового
медальйона і кульку, а в ході знайомства належало знайти другу
відповідну половинку.
– Ми намагалися сьогоднішню нашу зустріч зробити святковою, ігровою, казковою, щоб
діти і кожен з нас зміг поринути у світ казки, – звернулася до
гостей Стелла Захарова, – щоб
ніколи з дитячих облич не сходила посмішка, щоб кожен день
для них був щасливим, радісним, неповторним, а сьогоднішній запам’ятався на все життя. А
ми, дорослі, залучаймо дітей до
спорту, до здорового способу
життя. Вбережімо нашу молодь
від пагубних звичок: наркотиків,
куріння, алкоголю. Зі святом
спорту, здоров’я, хай майбутнє
буде у вас щасливим!
Веселили дітлашню і клоуни.
Вони влаштовували їм змагання
з футболу. А на ворота став товстун із пишними вусами. Дітям
здавалося, що лише покоти м’яч
- і гол. Проте він так майстерно
парирував м’ячі, навіть прославлені футболісти не змогли забити
гола.
Яких тільки змагань не вигадували організатори: дати
влучну назву команді, і вишукуватися в алфавітному порядку
по початковій літері імені, по

місяцям народження, по кольору волосся: від блондина до
брюнета, біг у шортах (дитина
в одній штанині, дорослий – в
другій), кожна з пар проносить
на швидкість великий м’яч, тримаючи його головами, конкурс
на малювання портрета свого
друга на кульках.
А потім був волейбол величезним м’ячем. Бажаючих виявилося багато. Серед них артисти Ольга Сумська, Володимир
Горянський, топ-модель Влада
Литовченко, спортсмени Стелла
Захарова, Віктор Хлус, Олексій
Герасименко, директор фітнесцентру Роман Бліндер, голова
Макарівської
райдержадміністрації Володимир Горбик. Володимир Миколайович аби суперникам не вдалося пробити блок,
посадив на
плечі хлопчика. І тоді
майже жоден верховий м’яч не
пролітав на
їхню половину волейбольного
майданчика.
Всі ігри
проходили
під музику,
пісні
груп
«Нумер 482»
та «Остін».
Переможених у змаганнях
не
було. Перемогла друж-

Олексій
КОЗИЦЬКИЙ.

ба, бо всі учасники отримали
подарунки від численних благодійників. Вихованцям сім’ї Крушельницьких Стелла Захарова
вручила ноутбук.
Голова райдержадміністрації Володимир Горбик подякував президенту Міжнародного
благодійного фонду «Спорт і
діти» Стеллі Захаровій, всім
представникам, котрі долучилися до цієї акції за прекрасне
незабутнє свято, яке вони подарували дітям, за їхню турботу
про молодь, особливо про дітей, які не знають батьківської
ласки, котрих доля обділила
здоров’ям.
На дитячих обличчях сяяла
посмішка – значить свято вдалося.
Петро СУХЕНКО.
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НАРОДНІ СВЯТА ТА ТРАДИЦІЇ
21 вересня – Різдво Пресвятої
Богородиці. Це свято називають
другою Пречистою, щоб не плутати з днем Успіння. Закінчується
бабине літо. Осенини – це як друга зустріч осені. Цього дня жінки
виходили зустрічати “матінкуОсенину” хлібом-сіллю. Ходили
в гості до наречених - “відвідати
молодих, подивитися на їх життябуття і навчити уму-розуму”. А
молодим належало про все перед
гостями відзвітувати.

21 ВЕРЕСНЯ – ДРУГА ПРЕЧИСТА
Сердечно вітаємо всіх з першим великим святом церковного року –
Різдвом Пресвятої Богородиці! Край наш, Свята Русь, Україна є земним
уділом Пречистої. До неї ми звертаємося, маючи сподівання на Ласку
Божу. Поєднуючи молитву з трудом, і що найголовніше, з чесним, відкритим і ясним підходом до тих проблем, які існують у нас, заступництвом Приснодіви, з Божою допомогою ми всі разом зможемо подолати
існуючі труднощі.
Бажаємо мешканцям Макарівщини та всьому народові України миру,
процвітання, злагоди, порозуміння, добробуту.
Дай Бог усім многая літа, сили, міцності й допомоги своєї всемогутньої у вашому житті. Бережи вас Господь! Пресвятая Богородице, допомагай нам!
Священнослужителі Макарівського благочиння Української
Православної Церкви.

Ірина БЕРЕЖНА: «МИ НЕ МОЖЕМО ЧЕКАТИ
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ЧИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ, ЯКІ
ЗМІНЯТЬ ВЛАДУ, МИ ВЖЕ МАЄМО РЯТУВАТИ КРАЇНУ»

- Останнім часом все частіше
лунають офіційні повідомлення
центральних ЗМІ, що МВФ може
відмовити Україні у подальшому
кредитуванні. Але з огляду на
вже отримані багатомільярдні
кредити, чи не опиниться Україна в «борговій ямі»?
- Дійсно, при нинішньому Уряді, зовнішній та внутрішній борг
України за рік збільшився майже
вдвічі. Це реальні цифри, проти
яких популістські методи безсилі.
Але можна тільки дивуватися цинізму заяв влади при такій ситуації.
Так прем’єр-міністр заявляє, що
начебто Україна, як і інші країни,
може дозволити собі брати в борг
понад 200% від валового внутрішнього продукту. При тому, що тільки
обслуговування такого боргу буде
коштувати Україні стільки, скільки складає весь річний державний
бюджет. Простою мовою уявіть собі
ситуацію: ви маєте річний дохід у
12 000 грн., а взяли кредит на рік у
розмірі 24 000 грн., при чому кредитору ви маєте ще віддати 12000
грн. за обслуговування цього кредиту, загалом – ви маєте віддати
наприкінці року 36 000 грн. при
доході 12 000 грн. Чи логічною є
така арифметика, а тим більше в
масштабах держави?! Фактично
при такій політиці нинішньої влади,
наша держава великими кроками
прямує до боргового ярма, при
якому можна буде забути про дійсну незалежність держави Україна.
Що стосується МВФ, то багато вітчизняних і навіть іноземних економістів та експертів стверджують,
що надаючи такі великі кредити
Україні, МВФ переслідує суто меркантильні інтереси держав, які є її
членами. Адже кредитними грошами від МВФ Україна розраховується з тими ж іноземними кредиторами. Таким чином Україна ще
більше опиняється в пастці, а українці повинні знати, що сьогодні кошти витрачаються з бюджетів 2010,
2011 і наступних років. Адже Уряд
Тимошенко вміє просити кредитні транші від МВФ, але абсолютно
не займається плануванням витрат
та планом повернення цих грошей.
Наразі кредитними грошима влада
«затикає дірки», а не використовує
їх для вирішення базових соціальних та економічних проблем країни
та її народу.
- Чи можна наразі переломити цю ситуацію? Адже тоді, на
багато років вперед, українська
економіка приречена працювати не на розвиток держави, а на
виплату запозичених грошей!
- Ви абсолютно маєте рацію.
Така перспектива можлива, якщо
не змінити некомпетентну та популістську владу. Адже всі ми бачимо, що і нинішній Президент, і Уряд
працюють на повну руйнацію, як
політичної, так і економічної незалежності України. Потрібна якісно
нова економічна політика, яка буде
зорієнтована на розвиток вітчизняної промисловості, підвищення
соціальних стандартів життя українців, а не на подальше обростання боргами. Ми не можемо чекати
президентських чи
парламентських виборів, які змінять владу, ми
вже маємо рятувати країну. Тому
Партія регіонів ініціює створення
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Національного антикризового цен- ту своєю активною діяльністю в
тру. Для початку ми для цього заді- округах. Серед підшефних регіємо Опозиційний уряд. Перелік на- онів - Макарівський та Фастівгальних, економічних та соціальних ський райони Київщини, місто
питань ми запропонуємо вже на цій Фастів та місто Луганськ. Хотісесії парламенту. Це стосується лося б більше почути про ваші
не тільки підвищення мінімальної проекти в регіонах, з якими
зарплати та пенсії. Партія регіо- проблемами до вас найчастіше
нів буде наполягати на жорсткому звертаються громадяни.
Не тільки для мене, але й для
контролю за кожним кроком Уряду. Оперативно, ми будемо вима- багатьох моїх однопартійців важгати від Уряду надати парламенту ливою частиною роботи є робота
об’єктивну та повну інформацію в округах. І це не просто красиві
слова.
Адже
щодо стану висама концепконання державція та політика
ного
бюджету,
Партії регіонів
реального стану
першочергово
бюджетоутворюзорієнтована
ючих національна регіони наних компаній, обшої держави,
сягу внутрішніх та
при чому не
зовнішніх
заповажливо чи то
зичень та плану їх
на Сході, чи
погашення.
на Заході, чи в
Кожен свідоЦентрі. Ми замий політик, до
вжди керуємоякої б фракції він
ся принципом
не належав, має
«сильні
регірозуміти, що парони – сильна
ламент повинен
країна» і вистув найоперативніпаємо за деший термін схвацентралізацію
лити зміни до бювлади в Украджету на 2009 рік.
їні, посилення
Адже, кожен украповноважень
їнець бачить, до
територіальчого призводить
них громад та
ручне регулюванДепутат Верховної ради України органів
місня
державного
Ірина БЕРЕЖНА.
цевого самобюджету прем’єрврядування.
міністром.
- До речі, вже в перший день Що стосується особисто моєї діроботи нової сесії парламенту, яльності, то в місті Фастів, Фастівпарламентарі знову не знайшли ському та Макарівському районах
порозуміння. Партія Регіонів ви- активно працюють як мої депутатмагала прийняти першочергове ські громадські приймальні, так і
рішення про підвищення міні- приймальні міських партійних ормальної зарплати і пенсії. Чи ганізацій Партії регіонів. Ви знамогли би ви пояснити позицію єте, вельми часто, мешканці Фасвашої політичної сили та суть її това чи району, які не знайшли
належного захисту своїх інтересів
вимог?
- Ця позиція не є піар-кроком в державних органах, кажуть про
Партії регіонів, як про це нама- те, що наші громадські приймальгаються стверджувати наші опо- ні є інколи останньою інстанцією
ненти. Фактично, через різке по- в рішенні їх проблем. Дуже часгіршення економічної ситуації, то люди звертаються з питанняпадіння гривні і новий стрибок цін ми не виплати пенсій, заробітної
ми вимагаємо у влади підвищити плати, неналежного нарахування
мінімальну зарплату до 1500 гри- соціальних виплат, з комунальнивень і пенсію – до 1300 гривень. ми проблемами. При вирішенні
Наші колеги-парламентарі з БЮТ проблем і питань громадян, які
та НУ дуже довго не хотіли під- звертаються до нас колективно
тримати законопроект Партії регі- або індивідуально в громадську
онів, а 1 вересня взагалі за нього приймальню, одним з ефективних
не хотіли голосувати. Цим вони способів роботи деколи є направфактично відмовились зробити лення депутатських запитів і зверхоча б один практичний крок, щоб нень у різні інстанції.
Наведу конкретні приклади.
врятувати громадян України від
бідності. Адже вдумайтесь: наразі Багатьом фастівчанам має бути
межа бідності складає 800 гривень, відома проблема навколо Фастіва прожитковий мінімум – 626 гри- ської центральної районної лікарвень, тобто різниця 200 гривень! ні. Нагадаю, що 12 червня 2009
Така поведінка БЮТ ще раз проде- року на сесії Фастівської районної
монструвала, що замість реальної ради було прийнято рішення про
роботи ця політична сила воліє до створення нової лікарні на базі
популізму та порожніх лозунгів про цього медичного закладу, а це, в
свою чергу, породжує порушення
те, як «Вона працює».
- Люди стають все більше трудових прав працівників. З мезневіреними у політиках. Ба- тою перевірки законності дій Фасгатьох парламентарів не те що тівської райради та захисту законв округах, але і в парламенті них прав громадян-працівників
«днем з вогнем» не знайти. Саме лікарні, мною був направлений
тому, робота народних обранців депутатський запит до Генеральв регіонах завжди помітна. Відо- ного прокурора України . Як наслімо, що ви якісно відрізняєтесь док - Фастівською міжрайонною
від багатьох колег по парламен- прокуратурою було опротесто-

вано рішення Фастівської районної ради від 12 червня 2009 року,
але рішенням позачергової сесії
районної ради від 20.08.2009 р.
протест було відхилено. В зв’язку
з цим прокурор звернувся з позовом до окружного адміністративного суду про скасування незаконного рішення сесії районної
ради. Наразі справа знаходиться
в суді і я впевнена, що трудові
права працівників лікарні будуть
належним чином захищенні.
- Ви як член парламентського
комітету з питань правосуддя відомі своєю категоричною та чіткою позицією щодо викорінення
фактів корупції в судах. Чи часто
до вас звертаються громадяни
з проханням захисту від суддівського свавілля?
- На жаль, про корупцію в судах
наразі не говорить тільки лінивий.
Вже понад 80 відсотків українців
вважають вітчизняну суддівську
систему корумпованою. Це катастрофічна статистика. До мене
дійсно часто звертаються люди
щодо незаконних чи відверто корупційних дій конкретних суддів
різних судів. І я хочу завірити, що
реагування відбувається дуже
оперативно, або шляхом направлення мною депутатських запитів до відповідних державних та
правоохоронних органів, або винесення відповідного питання на
розгляд парламентського Комітету з питань правосуддя. Адже
саме наш комітет веде достатньо
активну роботу в сфері функціонування судової системи. В тому
числі він уповноважений розглядати справи про звільнення
суддів-корупціонерів, а також тих
суддів, які винесли завідомо незаконні рішення. Також я хочу звернутися ще раз до громадян, кожен
з вас, хто зазнав корупційного
тиску з боку суддів, може звернутися до Комітету Верховної Ради
України з питань правосуддя або
до моїх громадських приймалень.
І я хочу запевнити, що жоден факт
порушення Закону суддями не залишиться без покарання та захисту ваших законних прав.
- Ірино Григоріївно, ви відомі
своїми меценатськими та благодійними ініціативами. Всі фастівчани пам‘ятають, як на честь
святкування річниці визволення
Київщини від фашистських загарбників у Фастові завдяки вам
відбулася цікава творча зустріч
ветеранів з народним артистом
України Богданом Ступкою. Також ви неодноразово допомагали у лікуванні дітям-інвалідам,
хворим на ДЦП…
- Ви знаєте, я щиро переконана, що допомога тим, хто цього
потребує не має бути інструментом для підвищення рівня політичного рейтингу. Вона має стати
обов’язком кожної відповідальної людини, тим більше політика.
Тому особисто я не дуже люблю
хизуватися своєю доброчинністю,
адже вона йде від серця, а не є
піар-засобом. Як казали у давнину, те що йде від серця, до серця й
доходить. Я дійсно опікуюсь фастівчанами і вже встигла полюбити
це місто і його мешканців.
Ірина ГОРДІЙЧУК.

З ДНЕМ
СЕЛА!

21 вересня у
день Борогодиці
Різдва
Ясногородка відзначає
День села. Тож
від щирого серця вітаю усіх односельчан з цим
світлим святом.
Зичу
міцного
здоров’я, довгих
років життя, сімейного благополуччя,
щастя
усім родинам.
З повагою
депутат
районної ради
Анатолій
ЛІМАНСЬКИЙ.
СЛАВСЯ ЯСНИЙ
ГРАД В УСІ ВІКИ
За село молю я
Матір Божу
І прошу Небесного
Отця
Подолати всі людські
незгоди,
Укріпити вірою
серця.
Я прошу, щоб діти
не хворіли,
Щоб онуки радість
в дім несли.
Боженьку! Додай
селянам сили,
Старість забезпечену
пошли.
Все життя їх
промайнуло в полі,
Там і зустрічали
сонця схід.
Нам, за їх потріскані
долоні
Болісно отак
душа щемить.
Краю мій, оспіваний
Сиченком,
За твоїх славетних
трударів
Гордість переповнює
серденько,
Тож живи на
тисячу віків.
Розквітай, живи
во славу Божу,
Мудрістю і правдою
живи.
За добро, за силу,
за свободу
Слався Ясний град
в усі віки.
Олена
ЛІМАНСЬКА.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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20 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ЛІСУ

ЗІ СВЯТОМ!

Адміністрація та профспілковий
комітет Державного підприємства
«Макарівське лісове господарство»
щиро вітають працівників підприємства,
їх сім’ї, всіх ветеранів лісового господарства району з професійним святом
- Днем працівника лісу. Бажаємо вам,
дорогі наші трударі, міцного здоров’я,
людського щастя, успіхів у вашій благородній справі.

ВІТАЛИ РЯТІВНИКІВ

Пожежна охорона України нерозривно пов’язана з
життям нашого народу, пережила разом з ним і трагічні, й героїчні моменти історії. І в тому, що державна пожежна охорона України завжди вирізнялася високим
професіоналізмом та відданістю справі, велика заслуга ветеранів, які сьогодні передають досвід молодому
поколінню. А результати обнадійливі - за останній рік
значно знизився показник кількості пожеж і загиблих
під час пожеж. У цьому показнику також значна частка роботи працівників сільської та відомчої пожежної
охорони, протипожежних формувань та добровільних
пожежних дружин.
17 вересня у Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків чорнобильської катастрофи урочисто відзначалося професійне свято - День рятівника. З нагоди
його найщиріші вітання були адресовані працівникам
Макарівського РВ ГУ МНС України в Київській області, а саме 36-СДПЧ та 33-ППЧ, побажання міцного
здоров’я, злагоди і затишку в родинах, віри в краще
майбутнє та успіхів у добрих справах на благо нашого
народу та держави.
ГУ МНС України в Київській області.

* * *

Вчора відзначили своє професійне свято – День
рятівника. Користуючись нагодою, бажаю колегам
здоров’я, достатку, удачі, сімейного затишку. Хай обходять вас біди і „сухих” усім нам „рукавів”.
Також хочу щиро подякувати керівництву райдержадміністрації та районній раді, Макарівській селищній раді, всім керівникам підприємств та підприємцям
району за їхню допомогу, яка є запорукою нашої боєздатності.
Петро ПІЛЯЙ,
начальник Макарівського РВ ГУ МНС України в
Київській області, полковник служби цивільного
захисту.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

ПЛАТИТИ ЧИ НЕ ПЛАТИТИ –
АЛЬТЕРНАТИВИ НЕМАЄ.
АЛЕ ЗА ЯКІ ПОСЛУГИ?

Матеріали про благоустрій, якість наданих комунальних послуг населенню, оплату за них не сходять зі шпальт нашої районної газети. Ці питання настільки актуальні,
що серед листів читачів займають одне з перших місць. Надаємо слово спеціалістам
відповідної галузі, керівникам, зокрема, неодноразово мав змогу поділитися своєю
точкою зору з цього приводу начальник районного виробничого управління житловокомунального господарства А.В. Соломенко. Резонанс мала стаття журналіста Анни
Сухенко «Депутати майже одноголосно скасували рішення про підвищення тарифів.
А що далі?» (г-та № 25 від 5 червня), у якій йшлося про невдоволення мешканців багатоповерхівок з приводу підвищення тарифів з утримання будинків та прибудинкових
територій. Сесія Макарівської селищної ради, що відбулася 14 травня, відмінила рішення виконкому від 19. 03. 2009 р. № 26. Тож було повернуто старі тарифи, що діяли
до 1 квітня. Але чомусь за квітень та половину травня нараховувалася плата за новими
тарифами. Нині місцева влада й комунальники виправляють допущені порушення законодавства у встановленні тарифів. З приводу даної проблеми пройшли громадські
слухання, які, на мою думку, були б набагато ефективнішими, якби проводилися біля
кожного будинку окремо, як це рекомендується у постанові Кабміну “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”. Тож яких тарифів чекати нам найближчим часом і за які компослуги
з’ясовуємо в інтерв’ю з Макарівським селищним головою Г. П. ЗДОЛЬНИКОМ.
– Насамперед, – ділиться своїми думками Геннадій Петрович, – за останні
роки в Україні в цілому помітно зросла собівартість
комунальних послуг, зокрема і за утримання будинків
та прибудинкових територій. Востаннє підвищення
цих тарифів проводили на
території Макарівської селищної ради в 2006 році,
які в подальшому стали не
відповідати затратам, котрі несе ВУЖКГ. Виходячи з
цього, підприємство торік
подало до селищної ради
на затвердження нові.
Оскільки до заяви не були
подані інші документи, передбачені в цьому випадку
законодавством, ми офіційним листом повідомили керівника, що потрібні
ще регуляторний акт, його
аналіз (які мали бути оприлюднені у встановленому
порядку), також вказали
на необхідність провести
громадські слухання та погодити нові тарифи у Київській обласній інспекції з
цін. Жодна з наших рекомендацій тоді не була виконана.
16 січня ц.р. у «Макарівських вістях» був
опублікований для ознайомлення громадськості Аналіз регуляторного
впливу до проекту рішення виконкому «Про по-

ДЕРЖАВНІ АКТИ НА ЗЕМЛЮ
ОФОРМЛЯТИМУТЬ БЕЗПЛАТНО
5 серпня вийшла Постанова Кабінету Міністрів
України №844 „Про деякі
питання реалізації права
на землю громадянами
України у 2009 році”, якою
передбачено
безоплатне оформлення та видача громадянам України в
2009 році державних актів
на право власності на земельні ділянки. Сільські та
селищні голови зобов’язані
всіляко сприяти цьому.
Для одержання державногоактагромадянинзаявник або уповноважена ним особа має подати
до органу місцевого самоврядування за місцем
розташування земельної
ділянки необхідні документи. А саме:
заяву в двох екземплярах про оформлення та
видачу державного акта,
складену за формою, (передана раніше) з реєстрацією цієї заяви в органі місцевого самоврядування;
копію документа, що
посвідчує особу;
нотаріально посвідчену
копію довіреності уповноваженої особи, якщо документи подає уповноважена особа громадянина України;

копію документа про
присвоєння
ідентифікаційного номера фізичній
особі у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов’язкових платежів;
рішення органу місцевого
самоврядування
щодо передачі земельної
ділянки у власність.
Виправлення у заяві про видачу державного
акта не допускаються.
Зазначені
матеріали після завершення їх
одержання від громадян
підлягають передачі до
Управління Держкомзему
у Макарівському районі за
актом прийому-передачі.
Слід зазначити, що
дана Постанова стосується тих земельних ділянок,
які знаходяться у постійному користуванні громадян:
для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд, ведення особистого
селянського господарства
в межах населених пунктів
та садівництва.
Заява у двох екземплярах пишеться на кожну ділянку окремо. При
отриманні громадянином
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рішення сільської, селищної ради вперше дається
рішення окремо на кожну
ділянку по цільовому призначенню. При кількох ділянках одного цільового
призначення
надається
одне рішення, але заяви
пишуться громадянином
на кожну ділянку (з витягом
рішення на кожну ділянку).
При наявності у громадянина раніше отриманого
рішення сільської, селищної
ради (до даної Постанови)
та відсутності технічної документації, по якому надається
одразу кілька ділянок, - заява на кожну ділянку окремо,
з наданням витягу рішення
ради по кожній ділянці (у
тому числі і за цільовим призначенням). В рішенні треба
вказувати з якого терміну
громадянин користується
земельною ділянкою (не
пізніше 2002 року).
Управління Держкомзему в Макарівському районі буде інформувати про
хід виконання Постанови в
районі.
Володимир ПОЛІЩУК,
в.о. начальника управління Держкомзему у
Макарівському районі.

годження Макарівському
районному ВУЖКГ тарифів з утримання будинків
та прибудинкових територій» за моїм підписом.
Відразу зауважу, цей документ я не підписував,
оскільки на той час перебував на лікарняному. До
селищної ради стали надходити численні звернення громадян, у яких вони
висловлювали обурення
з приводу підвищення
тарифів, зауважуючи на
низький рівень роботи
комунального підприємства. Враховуючи скарги
людей, а також те, що рішення виконкому прийняте з порушенням чинного
законодавства, я, як селищний голова, ініціював
переглянути прийняте виконкомом рішення щодо
підвищення тарифів на
черговій сесії. Що й було
зроблено. Сесія Макарівської селищної ради
відмінила дане рішення і
було відновлено дію старих тарифів з 1 квітня.
- Але чому ж тоді за
квітень і половину травня власники квартир
сплачували за новими
тарифами?
- Інформація про те,
що беруть за старими
тарифами, починаючи з
другої половини травня,
тобто з часу прийняття

нашого рішення, надходила до нас. Це є невиконання рішення депутатів,
у якому чітко вказано, що,
повторюся, дію старих тарифів відновлено з 1 квітня.
- Наскільки мені відомо, райВУЖКГ подало
позов до суду щодо неправомірності прийнятого сесією селищної ради
рішення про скасування
рішення виконкому про
підвищення тарифів.
- Це їх право. Селищна рада подала зустрічний
позов.
- Нещодавно відбулися сходки мешканців
комунальних будинків,
на яких обговорювали
запропоновані нові, підвищені тарифи та якість
послуг,
котрі
надає
ВУЖКГ. Які прозвучали
зауваження, пропозиції?
- Перш за все зазначу,
що в основному громадяни висловили своє незадоволення роботою ВУЖКГ.
Відверто кажучи, мають
місце недоробки, в яких
криються як об’єктивні,
так суб’єктивні причини.
Люди, зокрема, незадоволені станом прибудинкових територій, місць громадського користування,
відсутністю освітлення у
під’їздах тощо.
По кожному будинку

зібрані зауваження, пропозиції. Наприклад, у восьми комунальних будинках
потребують ремонту дахи.
Надалі поступово постараємось зробити все можливе (відповідно наявних коштів у місцевому бюджеті),
щоб задовольнити прохання громади.
- Що конкретно плануєте зробити у наступному році?
- У 2010 році хочемо
завершити часткові або
повний
ремонти дахів
чотирьох комунальних будинків, зовнішній ремонт
стін панельних, зробити
асфальтне покриття двох
прибудинкових територій
та по можливості й інших,
встановити нові або полагодити тини біля чотирьох
комунальних будинків у
Макарові. Першочерговим завданням є будівництво нової водо- та
каналізаційної мереж по
вул. Ватутіна, введення в
експлуатацію двох світлофорних об’єктів у райцентрі.
- Сходки відбулися. А
що далі?
- Проаналізувавши результати сходок, винесли
на розгляд чергової сесії
питання (відповідно Закону України «Про місцеве
самоврядування»
(розділи 18, п. 1 та 30 п. п. 6,
7) про роботу районного
виробничого
управління
житлово-комунального
господарства. До речі, на
офіційне запрошення взяти участь у роботі сесії його
керівник не зреагував, тож
представника від підприємства не було.
- Яку оцінку депутати
дали роботі ВУЖКГ?
- Незадовільну.
- Неодноразово від
керівництва даного підприємства чуються нарікання на те, що селищна
рада своєчасно не перераховує гроші за виконані роботи.
(Закінчення на 8 стор.).

22 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ
Вісімдесятип’ятирічна
Геліна Миронівна Цибенко
проживає в селі Ніжиловичі. Колишня партизанка,
учасниця бойових дій 1942
– 1943 років Ніжиловицької
підпільної організації «Іскра». Визволяла Україну
від німецько-фашистських
загарбників у складі партизанського загону ім. Суворова, що входив у Київське
з’єднання партизанських
загонів
І.О.Хитриченка.
Працювала у військовому
шпиталі, доглядаючи поранених.
Після війни разом з
односельцями піднімала
колгоспне господарство.
Була першою завідуючою
тваринницькою фермою
в Ніжиловичах та кращою
дояркою в районі. За
мужність, відвагу в роки
війни та сумлінну працю
нагороджена орденами
та медалями. Геліна Миронівна - матір-героїня,
виростила і виховала десятеро дітей. Сьогодні
має 16 внуків і 24 правнуки.

№ 38 18 вересня 2009 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

5

БОДАЙ РАЗ ПІДНЯВШИСЬ У НЕБО,
ВИ МРІЯТИМЕТЕ ПРО ЦЕ ЗНОВУ...
АБО ЧОМУ ЗАКОХУЮТЬСЯ В НЕБО

Це я зрозуміла, коли вперше піднялася в нього на повітряній кулі. Чим вище
вона здіймалася над землею, тим більше перехоплювало подих... Від захвату, вражень, здивування... Нагоду майже годину подорожувати на повітряній
кулі над нашим районом надало журналістам районної газети „Макарівські
вісті” та Першого національного каналу телебачення Комунальне Підприємство „Макарівський районний спортивно-навчальний центр повітроплавання
та авіамоделізму”. Ще по обіді накрапав дощ, але під вечір, як і обіцяли метеорологи, випогодилося. Наземні служби дали дозвіл на політ.

автотрас зі схожими на дитячі забавки автомобілями, з першого
погляду навіть пантеличать уяву
ніби під лінійку накреслені городи, ваблять і ваблять погляд своєю несхожістю одна на одну сільські хатки з сірникову коробку...
Ніби потрапили у інший світ
і в інший вимір... Небуденне
відчуття і сприйняття навколишнього. Тільки тут майже на
п’ятисотметровій висоті переконуєшся: одна справа дивитися
в небо, піднявши голову, інша –
„пливти” в ньому. Дійсно „пливти”, а не летіти. Недарма цей вид
спорту і проведення дозвілля
йменується повітроплаванням.
інь від кулі „пливе” вслід по
землі. Стомлене за день
сонце, спускаючись до обрію, заглядає до нашої корзини. Помічаємо як куля, що піднялася в небо
з нами (до речі, на нашій символіка Макарівщини), то ледь-ледь
знижується над землею, то здіймається вище, ніби присідаючи
на диск блідого кола місяця, що
вже помітний на небі...
- Яка краса! Подивіться, подивіться! - тільки й чути захоплені вигуки.

Т

Наш пілот Сергій Скалько.

Н

аша подорож розпочалася з Колонщини. Саме
тут нині знаходиться районна
база повітроплавців (вул. Леніна,
6-А).
- Повітроплавання зародилося ще у 18 столітті, - розповідають
вони. – І з того часу не перестає
приваблювати людей. Спортсмени постійно випробовують
себе і у висоті, і у дальності польотів. Уже двічі повітроплавцям
вдалося облетіти Земну кулю.
Команда повітроплавців розтягує вздовж поля кулі.
Серед трави вони як розкла-

ляють тільки тримати троси, але
й тим задоволені, бо відчуваємо
на собі потужний подих, від якого збільшується і піднімається
куля. З допитливістю першопрохідців розглядаємо її з середини.
Спершу вона в зріст людини та
згодом її висота сягає семиповерхового будинку.
Разом з пілотом Сергієм
Скальком забираємося до корзини і вона відривається від
землі. Навіть не відчуваємо,
що летимо. За тим, як зменшуються в розмірах навколишні
краєвиди, розуміємо – піднімаємося все вище і
вище. За кулею,
що „вдихає” повітря, яке підігріває
згораючий газ з
балонів, пильнує
наш пілот. Хоча,
чесно
кажучи,
у ці хвилини не
стільки цікавлять
нас його дії, як
все навкруг. Цілком покладаємося
на досвід пілота і
всюдибіч роздивляємося. Висота
зовсім не лякає.
Навіть той, хто перед польотом зізнавався про свої
страхи,
відчуває
себе цілком комфортно.
Політ на кулі
зовсім не схожий
на політ у літаку,
де замкнений простір. Тут, на відстані протягнутої
руки, - безкрая
синь неба. Хмари
зовсім близько. А
в обличчя – подих
Траса Київ-Чоп схожа на тонку стріч- вітру. Лінія горизонту ніби прагне
ку, а автомобілі - на дитячі забавки.
сховатися, відкридені барвисті парашути, хіба що ваючи для огляду все нові й нові
значно більші у розмірі. За кілька краєвиди. Під променями прихвилин вентилятори наповнюють західного сонця зблискують неїх повітрям і кулі „ростуть”. Це на- звичні крихітні блюдечка озер,
стільки захоплююче видовище, чарують першими осінніми барщо не витримуємо і напрошуємо- вами мініатюрні острівці лісів,
ся долучитися до діла. І хоч дозво- вражають уяву тонюсінькі стрічки

Тінь від кулі пливе вслід за нами.
троплавців в небі Білорусі. Наші
повітроплавці мріють й про встановлення нових рекордів польоту.
Сам Сергій Ярославович не
раз підкоряв небо на повітряній
кулі. Висота, на яку піднялися ми,
для нього й не висота, бо долав
і п’ятикілометрову. В багатьох
міжнародних змаганнях виборював призові місця. Він у минулому
військовий льотчик, а нині великий ентузіаст повітроплавання,
президент Київської федерації
авіамодельного спорту.
Проте окрім спортивної мети,
центр надає можливість всім
бажаючим підкорити небо. Уже

українців більшої популярності.
А що це романтично, цікаво, пізнавально і дещиця екстриму теж
присутня, переконалися й ми.
...40 хвилин польоту промайнули мов мить. Пілот попереджає: он на тому полі за селом,
сідатимемо. На всяк випадок
тримаємося за перила корзини.
Вона раз, вдруге... злегка торкається поля й не менш плавно, ніж злітала приземляється.
Ми зіскакуємо вниз, а пілот ще
утримує кулю. Допомагаємо
йому зіштовхнути корзину на
бік. З нею куля плавно осідає
на землю. Вона ще у всій своїй
красі. Але незабаром видихає
останні краплі повітря і втомлено лягає на землю.
же в дорозі за нами машина. З новими тількино отриманими враженнями
від польоту проводжаємо захід сонця і в сутінках повертаємося на базу.
На нас чекає церемонія
посвячення в повітроплавці. Не менш романтична, ніж
сама подорож. За традицією нас титулують у „дворянство”, адже саме дворяни
були першопрохідцями повітроплавання. Кожен отримує
грамоту, де значиться, що він
став чи то графом, чи то князем, чи то княжною... із власними володіннями на висоті,
які пролітав. Хай і не реально,
але як романтично.
Не берусь судити, наскільки кожен з нас у ці хвилини
відчував себе дворянином і
власником, але в тому, що
вперше піднявшись в небо на
повітряній кулі, вже мріє про це
знову, насправді переконалася.

У

Приготування до польоту.
З швидкістю 30 кілометрів на чимало наших земляків скорисгодину ми пролітаємо Колонщи- талося нагодою вирушити в пону, ось куля гарячим „подихом” вітряну подорож. Саме такий
з балонів вітає водіїв на трасі вид відпочинку набирає серед
Київ-Чоп і ми вже над Мотижином...
Користуємося винятковою
нагодою в небі взяти інтерв’ю
у пана Сергія. Це ж завдяки
його ініціативі, як депутата
районної ради, торік на Макарівщині офіційно зареєстровано Комунальне Підприємство “Макарівський районний
спортивно-навчальний центр
повітроплавання та авіамоделізму”.
- З кожним днем кількість
повітроплавців-ентузіастів у
районі зростає, - розповідає
він. - І це в першу чергу ті, кого
приваблює повітроплавання
як спорт. За участі центру на
території району проходять
чемпіонати Європи, світу з
авіамодельного спорту. Кулю
з символікою Макарівщини
наша команда спортсменів
уже демонструвала на чемпіонаті України з повітроплавання в Кам’янець-Подільську
Посвячення у повітроплавці.
та Міжнародному зльоті пові-

Анна СУХЕНКО.
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п’ятниця, 18 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.50 М. Поплавський запрошує...
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.40 Український вимiр.
13.05 “Знайдемо вихiд”.
14.20 “Надвечiр`я”.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 М/с “Мартiн - воїн. Iсторiя
Редволла”.
16.25 Пазли.
17.00 М/с “Моко - дитя свiту”.
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.
19.40 Свiт спорту.
20.05 Д/с “Загадки археологiї”.
20.45 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення

конституцiї В. Ющенка.
21.30 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
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 Служба розшуку дiтей.
1.25 Д/с “Загадки археологiї”.
1.55 Точка зору.
2.25 Хто в домi хазяїн?
2.55 Право на захист.
3.20 Далi буде...
3.50 Служба розшуку дiтей.

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”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Атлантида”.
11.05 Т/с “Некраса поамериканськи”.

* * *

субота, 19 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Палахтить
чернеча лампадка”.
6.25 Крок до зiрок.
7.00 День знань.
7.55 Свiт православ`я.
8.15 Ювiлейний вечiр I. Поповича.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.15 Прес-анонс.
9.25 Доки батьки сплять.
10.05 Фестиваль пам`ятi отамана
I. Сiрка “Слава козацька”.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.15 Експерти дозвiлля.
11.50 Вихiднi по-українськи.
12.10 Темний силует.
12.55 Наша пiсня.
13.30 Парламент.
14.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Зоря”
(Луганськ) - “Металург”
(Запорiжжя).
17.10 Книга. ua.

17.50 Кiно. ua.
18.40 Фестиваль мистецтв України. Полтавська область.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 L-формат.
23.45 Ю. Бочкарьов. Параметри
долi.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.55 Експерти дозвiлля.
2.25 Фестиваль мистецтв України. Полтавська область.
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.35 Громадська варта.
4.50 Д/ф “Кухня Байя”.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.05 “Хранителi iсторiї”.
6.55 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.

неділя, 20 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Палахтить чернеча лампадка”.
6.20 Анiмац. фiльм “Лис
Микита”.
6.50 DW. Новини Європи.
7.25 L-формат.
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.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.50 Стильна штучка.
12.15 “Лiнiя долi”.
12.50 Здоров`я.
13.45 “Околиця”.
14.15 Аудiєнцiя.
14.40 Благовiсник.
15.15 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Ворскла” (Полтава) -

“Кривбас” (Кривий Рiг).
18.00 “Червона рута - 20 рокiв!”
Ювiлейний концерт.
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”.
1.55 Муз. ua.
2.40 Стильна штучка.
3.05 “Околиця”.
3.30 Аудiєнцiя.
3.55 Служба розшуку дiтей.
4.05 Благовiсник.
4.35 Д/ф “Кохання без
штампiв”.
5.05 Хто в домi хазяїн?

1+1

7.15 М/ф “Подорож в Ельдорадо”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Чiп та Дейл
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6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Крок до зiрок.
13.45 Вихiднi по-українськи.
14.05 “Лiнiя долi”.
15.00 Дiловий свiт.
15.55 Вiкно до Америки.
16.20 Iндиго.
16.50 М/с “Моко - дитя свiту”.
17.00 М/ф “Чужий голос”.
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 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 Кiно.ua.

1+1

6.00 Х/ф “Пригоди бобренятка”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Некраса поамериканськи”.
11.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
12.00 Х/ф “Гардемарини 3”.
14.10 Мелодрама “Шепiт помаранчевих хмар”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Крем”.
17.55 “Караоке на майданi”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
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12.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.00 Т/с “Район Мелроуз”.
14.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
14.55 Т/с “Татусевi дочки”.
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 Комедiя “Замерзла з
Маямi”.
23.30 “Наша Russia”.
0.05 Драма “Бентежна Анна”.
3.00 Т/с “Циганське серце”.
3.45 “Американський шанс”.

13.00 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 “В. Басов. Бiгун на довгi
дистанцiї”.
16.00 Ключовий момент.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Свобода на Iнтерi”.
0.50 “Подробицi” - “Час”.
1.30 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
2.20 “Знак якостi”.
3.40 “Судовi справи”.
4.30 “Ключовий момент”.

15.20 Т/с “Мент в законi”.
16.40 Х/ф “Чесна гра”.
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!
22.45 Голi i смiшнi.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Спорт.
0.05 Автопарк.
1.00 Х/ф “Суперпатруль”.
2.35 Факти.
3.05 Т/с “Мiсячне сяйво”.
4.25 Х/ф “Мертвi не носять
спiдниць”.

6.10 “Пропуск до Латинської Америки з Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Креветки
мороженi.

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
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.
13.20 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.15 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Справа на мiльйон
доларiв”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес +”.
7.05 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес плюс”.
8.30 “Пригоди Шерлока Холмса i
доктора Ватсона”.
15.45 “Пригоди Шерлока Холмса i
доктора Ватсона”. Невiдома
версiя.
16.45 “ВусоЛапоХвiст”.
17.40 “Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф “Любов i голуби”.

ІНТЕР

ICTV

СТБ

20.00 “Танцюють всi! 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Давайте потанцюємо”.
0.55 “Вiкна-спорт”.
1.05 Х/ф “Головною вулицею з
оркестром”.
2.40 Х/ф “На жвавому мiсцi”.

НОВИЙ КАНАЛ

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”.
7.10 “Пiдйом”.
7.35 “Пiдйом”.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Iзноугуд, або Калiф на
годину”.
11.00 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “Вiола Тараканова. В
свiтi злочинних пристрастей 3”.
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”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
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 М/ф “Подорож в Ельдорадо”.
12.45 Комедiя “Пригоди бобренятка”.
14.30 “Шiсть кадрiв”.
16.00 Х/ф “Гардемарини 3”.
18.15 “Танцюю для тебе. Шоу
починається”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.15 “Наша Russia”.
22.50 Трилер “Невловимий”.
0.45 Драма “Бентежна Анна”.
2.40 “Американський шанс”.
5.10 “Хранителi iсторiї”.
5.55 Комедiя “Пригоди бобренятка”.

ІНТЕР

6.10 “Пропуск в прекраснi вихiднi
з Самантою Браун”.
6.50 “Свобода на Iнтерi”.
10.00 “В Городку”.
10.40 “Городок”.
11.10 Т/с “Чоловiча робота 2”.

поспiшають на допомогу”.
10.40 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
11.05 “Караоке на майданi”.
12.05 “Танцюю для тебе. Шоу
починається”.
13.05 “Криве дзеркало”.
15.10 Комедiя “Замерзла з
Маямi”.
17.10 Мелодрама “Шепiт помаранчевих хмар”.
19.30 “ТСН”.
21.00 Мелодрама “Муха”.
23.15 “Свiтське життя”.
0.15 Фентезi “Позамежжя”.
2.30 Трилер “Невловимий”.
3.55 Фентезi “Позамежжя”.

ІНТЕР

6.00 “Пропуск в прекраснi вихiднi
з Самантою Браун”.
6.20 “Найрозумнiший”.
8.00 М/с “Смiховинки”.
8.20 “Картата потата”.
9.10 “Квадратний метр”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Старi-полковники”.
12.30 Неймовiрнi iсторiї про
життя. Портовий роман.
13.50 Х/ф “Заздрiсть богiв”.
16.40 Формула кохання. В.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
23.05 Бойовик “Втеча з в`язницi”.
1.10 “Документ”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Латинську
Америку з Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Обручка”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Формула кохання”. В.
Меньшов.
13.10 “Мiсце зустрiчi”.
15.00 Х/ф “Кохання, як мотив”.
16.55 Новини.
17.10 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Господиня тайги”.

13.10 Х/ф “Без особливих прикмет”.
15.10 “Найрозумнiший”.
17.00 “Позаочi”.
18.00 Т/с “Каменська 5”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi”.
22.40 Х/ф “Вбивство в зимовiй
Ялтi”.
0.40 “Подробицi” - “Час”.
1.20 “Позаочi”.
2.10 “Знак якостi”.
3.30 “Ключовий момент”.
5.00 М/с “Астро Бой”.
5.40 Уроки тiточки Сови.

ICTV

6.05 Факти.
6.25 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.00 Максимум в Українi.
7.45 Добрi новини.
7.50 Х/ф “Капiтан Америка”.
9.55 Анекдоти по-українськи.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
11.30 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
14.00 12 якнайкращих шахраїв

Меньшов.
17.50 Х/ф “Лiлiї для Лiлiї”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Кохання як мотив”.
22.50 Х/ф “Близькiсть”.
1.00 “Подробицi тижня”.
1.50 Х/ф “Близькiсть”.
3.30 Знак якостi.
4.00 Ключовий момент.
4.50 М/с “Астро Бой”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV

6.00 Факти.
6.25 Т/с “Альф”.
6.45 Т/с “Троє зверху”.
7.15 Х/ф “Немовля на
прогулянцi”.
9.25 Квартирне питання.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Наша Russia.
13.40 Прожекторперiсхiлтон.
14.10 Велика рiзниця.
15.35 Анекдоти по-українськи.
16.00 Українцi Афiгеннi.
16.40 Х/ф “Кохання у великому
мiстi”.
18.45 Факти тижня.
23.35 “Фантастичнi iсторiї”.
“Пастки часу. Таємнi
зникнення”.
0.55 Т/с “Великий день”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.50 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
2.30 “Картата потата”.

ICTV

6.25 300 сек/год.
6.30 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 Х/ф “Я нiколи не буду
твоєю”.
11.10 Т/с “Леся+Рома”.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
13.55 Х/ф “Втеча”.
16.40 Т/с “Мент в законi”.
17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
20.50 Т/с “Братани”.
21.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.

України.
14.45 Х/ф “В безвиходi: Втеча з
14-ої зони”.
16.40 Х/ф “Немовля на
прогулянцi”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Кохання у великому
мiстi”.
21.00 Наша Russia.
21.40 Велика рiзниця.
22.50 Прожекторперiсхiлтон.
23.20 Голi i смiшнi.
23.55 Х/ф “Найкращi плани”.
1.55 Х/ф “Лiто в бiкiнi 2”.
3.15 Т/с “Мiсячне сяйво”.
4.00 Муз. фiльм “Нiл Янг: Золоте
серце”.

СТБ

6.00 М/ф.
7.25 “Еники-Беники”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.55 М/ф.
12.55 “Концерт М. Задорнова
“Михайло Задорнов i його
задорнова компанiя”.
13.45 Х/ф “Давайте потанцюємо”.

19.40 Країна повинна знати.
К.Стогнiй.
20.10 Х/ф “Втеча”.
23.00 Х/ф “Темне мiсто”.
1.05 Iнтерактив: Тижневик.
1.20 Х/ф “Лiто в бiкiнi 3”.
3.05 Т/с “Мiсячне сяйво”.
3.45 Всi феї мають таємницi.

СТБ

5.55 М/ф.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 Х/ф “Командир щасливої
“Щуки”.
13.00 У пошуках iстини.
“Примарнi скарби гетьмана Полуботка”.
14.00 “Слiдство вели. Маска
смертi”.
15.00 Д/ф “Передчуття смертi”.
15.40 “Правила життя.
“Самолiкування: залишитися живим”.
16.40 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
20.00 Х/ф “Охоронниця”.
22.00 Х/ф “Повернення блудно23.00 Свобода слова.
1.30 Х/ф “За гратами”.
3.20 Факти.
3.55 Свобода слова.

СТБ

6.20 Д/ф “Передчуття смертi”.
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 “Охоронниця”.
11.55 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
13.50 Чужi помилки. “Кривавий
борг”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Моя правда. Наталiя Кустинська: чорно-бiле життя”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 У пошуках iстини. “Чорний
перстень Анни Ахматової”.
20.10 Чужi помилки. “Подвiйна
гра”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.

20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 “Файна Юкрайна”.
0.05 Камедi-клаб Росiя.
1.05 Репортер.
1.35 Х/ф “Тренер Картер”.
3.40 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Приморський бульвар”.
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 “Шостий”.
15.15 Х/ф “Секретний ешелон”.
17.10 Т/с “Полювання на Берiю”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Брат”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Подружнє життя”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

* * *

16.00 “Танцюють всi! 2”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Любов i голуби”.
21.20 “Любов i голуби”. Невiдома
версiя.
22.20 “Моя правда. Володимир
Жириновський”.
23.20 “Зоряне життя. “Брати i
сестри зiрок”.
0.20 “Паралельний свiт”.
1.25 Х/ф “Коли сонце було
Богом”.
3.40 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Х/ф “Тренер Картер”.
7.30 Х/ф “Iзноугуд, або Калiф на
годину”.
9.35 Будинок закритий на
ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 Формула драйву.
13.45 “Файна Юкрайна”.
14.55 Хто проти блондинок?
16.15 М/ф “Елвiн i Бурундуки”.
18.10 Х/ф “Ельф”.
20.10 Х/ф “Джампер”.

го чоловiка”.
0.10 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.15 Х/ф “Три днi у Москвi”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Х/ф “З Африки”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик старти.
9.00 Руйнiвники мiфiв 4.
10.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”.
10.40 Х/ф “Джампер”.
12.25 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.50 Iнтуїцiя.
17.50 Х/ф “9 ярдiв”.
19.55 Х/ф “13 друзiв Оушена”.
22.40 “Файна Юкрайна”.
23.10 Камедi-клаб Росiя.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Розтин прибульця”.
2.10 Студiя Зона ночi. Культура.
2.15 Репресована культура. Незнищуване суспiльство.
23.20 “Моя правда. Тетяна
Пельтцер. Закулiсся”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “34-й швидкий”.
2.15 Х/ф “Ад`ютант його
величностi”.

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 “9 ярдiв”.
10.55 Т/с “Кадетство”.
12.10 “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 Мультсеріали
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.

22.00 Хто проти блондинок?
23.20 Х/ф “В країнi жiнок”.
1.20 Спортрепортер.
1.25 Х/ф “Ваш шанс стукається
в дверi”.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.15 Українцi. Вiра.
4.05 Студiя Зона ночi.
4.10 Невiдома Україна.
5.00 Студiя Зона ночi. Культура.
5.05 Т. Шевченко. Надiї.

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”.
11.00 Х/ф “Подружнє життя”.
13.00 Т/с “Полювання на Берiю”.
15.00 “Вайп Аут”.
16.00 Х/ф “Брат”.
18.10 Х/ф “Брат 2”.
21.00 Х/ф “Афера Томаса
Крауна”.
23.30 Х/ф “Дикiсть 3”.
1.05 Х/ф “Снiгова королева”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.35 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

3.00 Термiнал.
3.10 Студiя Зона ночi.
3.15 Невiдома Україна.
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
4.15 Українцi. Кохання.
5.15 Зона ночi.

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”. Крадiї
державних скарбiв.
15.25 “Легенди бандитського Києва”. Смерть у
борделi.
16.00 Т/с “Бандитський Петербург 3”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Брат 2”.
21.15 Х/ф “Пасажир 57”.
23.20 Х/ф “Снiгова королева”.
1.25 Х/ф “Дикiсть 3”.
2.45 “Речовий доказ”.
4.05 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Сестричка Беттi”.
2.55 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Бiлий вибух”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Дорослi
iграшки.
9.15 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.15 Т/с “Закон i порядок”.
11.15 Т/с “Бандитський Петербург 3”.
13.45 “Хронiка надзвичайних
подiй”.
14.50 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
16.40 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Група Зета”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити
як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 38 18 вересня 2009 р.
Вівторок, 22 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.50 М. Поплавський запрошує...
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Здоров`я.
14.10 Автоакадемiя.
15.00 Діловий свiт.
15.55 Фестиваль дитячої
творчостi “Зiрковi
канiкули”.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с “Моко - дитя свiту”.
17.00 М/ф “Лисиця-будiвниця”.
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.
20.05 Д/с “Загадки археологiї”.
20.45 Ситуацiя.
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.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.40 Д/с “Загадки археологiї”.
2.05 Д/с “Таємницi руїн”.

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”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Шiсть кадрiв”.
11.05 Т/с “Некраса поамериканськи”.
12.00 Т/с “Район БеверлiГiллз”.
13.00 Т/с “Район Мелроуз”.
14.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
14.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.30 Т/с “Не родись вродлива”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Крем”.

Середа, 23 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Попередження”.
14.05 Книга.ua.
15.00 Дiловий свiт.
15.55 Фестиваль дитячої творчостi
“Змiнимо свiт на краще”.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с “Моко - дитя свiту”.
17.00 М/ф “Полкан та Шавка”.
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.
20.05 Особливий погляд.
20.35 Громадська варта.
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.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.40 Особливий погляд.
2.10 Д/с “Таємницi руїн”.
3.05 Д/ф “Пiд скальпелем - життя”.
3.35 Д/ф “Стомлене серце”.
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Життя триває...

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 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”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Шiсть кадрiв”.
11.05 Т/с “Некраса поамериканськи”.
12.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.00 Т/с “Район Мелроуз”.
14.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
14.55 Т/с “Татусевi дочки”.

чеТвер, 24 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.50 М. Поплавський запрошує...
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.10 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Фольк-music.
14.30 Хай щастить.
15.00 Дiловий свiт.
15.55 Фестиваль дитячої творчостi.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с “Моко - дитя свiту”.
17.00 М/ф “Лев та заєць”.
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 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.30 Дiловий свiт.
21.55 Д/ф “Олексiй Баркалов. Перемоги столiття”.

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.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.40 Далi буде...
2.10 Д/с “Таємницi руїн”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 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”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Шiсть кадрiв”.
11.05 Т/с “Некраса поамериканськи”.
12.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.00 Т/с “Район Мелроуз”.
14.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
14.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.30 Т/с “Не родись вродлива”.

п’ятниця, 25 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.50 М. Поплавський запрошує...
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Знайдемо вихiд”.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00 Дiловий свiт.
15.25 Енергетична Україна.
16.10 Фестиваль дитячої творчостi.
16.30 Пазли.
17.00 М/с “Моко - дитя свiту”.
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.
20.05 Д/с “Загадки археологiї”.
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.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.40 Д/с “Загадки археологiї”.

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”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Шiсть кадрiв”.
11.05 Т/с “Некраса поамериканськи”.

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”.
23.05 Трилер “Кримiнальний
роман”.
1.00 “Документ”.
2.00 “ТСН”.
2.25 Т/с “Циганське серце”.
3.10 Трилер “Кримiнальний
роман”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Латинську
Америку з Самантою
Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
Кисломолочнi продукти для
лiкувального харчування.
13.05 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Ланцюг”.
15.00 “Фантастичнi iсторiї”.
“Генетика. Смерть пiсля
їжi”.
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”.
23.05 Бойовик “Смертоноснi герої”.
1.20 “Документ”.
2.20 “ТСН”.
2.45 Т/с “Циганське серце”.
3.35 Бойовик “Смертоноснi герої”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Латинську Америку з Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Сир мармуровий.
13.05 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Ланцюг”.
15.00 “Фантастичнi iсторiї”. “Родовi
прокляття. Розплата за грiхи”.
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”.
23.05 Бойовик “Поза законом”.
1.15 “Документ”.
2.15 “ТСН”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Латинську Америку з Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Паштет
шпротний.
13.05 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Ланцюг”.
15.00 “Фантастичнi iсторiї”. “Алтай.
Ворота в Шамбалу”.
16.00 Ключовий момент.
12.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.00 Т/с “Район Мелроуз”.
14.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
14.55 Т/с “Татусевi дочки”.
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 “Тюряга”.
23.35 “Наша Russia”.
0.05 Трилер “Реквiєм”.
1.50 Х/ф “Дiви ночi”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Латинську Америку з Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.

16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Господиня тайги”.
23.35 “Попелюшка на
прiзвисько Бонд”.
0.55 Т/с “Великий день”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.50 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
1.55 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
2.40 “Знак якостi”.
3.20 “Судовi справи”.
4.05 “Ключовий момент”.

ICTV

5.40 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 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 “Солдати”.
10.05 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Т/с “Захист Красiна 2”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
15.15 Т/с “Братани”.
16.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Господиня тайги”.
23.40 “Надзвичайнi iсторiї. Штучне
життя. Дiти з пробiрки”.
0.50 Т/с “Великий день”.
1.15 “Подробицi” - “Час”.
1.45 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
1.50 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
2.35 “Знак якостi”.

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.40 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Солдати”.
10.05 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Т/с “Захист Красiна 2”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.10 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.15 Т/с “Братани”.
16.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Господиня тайги”.
23.35 “Фантастичнi iсторiї. Безсмертя. Цiна вiчностi”.
0.50 Т/с “Великий день”.
1.15 “Подробицi” - “Час”.
1.45 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
1.50 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.

ICTV

5.55 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 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 “Солдати”.
10.05 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Т/с “Захист Красiна 2”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.10 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.10 Т/с “Братани”.
16.30 “Агент нацiональної безпеки”.
17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
12.10 “Знак якостi”. Портвейн
бiлий.
13.05 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Ланцюг”.
15.00 “Фантастичнi iсторiї. 4400.
Викраденi в часi”.
16.00 Ключовий момент.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
0.15 Т/с “Великий день”.
0.40 “Подробицi” - “Час”.
1.15 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.

ICTV

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.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Солдати”.
10.05 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Т/с “Захист Красiна 2”.

17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
21.00 Т/с “Братани”.
22.00 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.05 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
0.10 Факти. Пiдсумок дня.
0.25 Надзвичайнi новини.
1.20 Х/ф “Зубастики 2”.
4.50
6.20
6.50
6.55
7.00

СТБ

“Телешанс”.
Д/ф “Кривавi маклери”.
“Вiкна-новини”.
“Бiзнес +”.
Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Повернення блудного
чоловiка”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 Чужi помилки. “Подвiйна
гра”.
15.05 “Давай одружимося”.
16.05 “Моя правда. Тетяна
Пельтцер. Закулiсся”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. “Самогубство швидкого приготування”.
17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
6”.
21.00 Т/с “Братани”.
22.00 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.05 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
0.10 Факти. Пiдсумок дня.
0.25 Надзвичайнi новини.
1.20 Х/ф “Зубастики 3”.
2.45 Факти.
3.15 Т/с “Мiсячне сяйво”.

СТБ

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Фараони щастя”.
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 “Командир щасливої
“Щуки”.
12.00 “Фантастичнi iсторiї.
Ворожiння”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Чужi помилки. “Квiтка смертi”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Любов
Соколова: розiрване
серце”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
21.00 Т/с “Братани”.
23.00 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
0.05 Факти. Пiдсумок дня.
0.20 Надзвичайнi новини.
1.20 Х/ф “Зубастики 4”.
2.50 Факти.

СТБ

6.20 Д/ф “Операцiя Дельфiн”.
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 “Дiти понедiлка”.
11.55 “Фантастичнi iсторiї. Таємницi
рiздвяної ночi”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Чужi помилки. “Заборонене
кохання”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Валерiй Лобановський. Аритмiя”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда “Наталя
Корольова”.
20.10 Чужi помилки. “Жорстокi
iгри”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.10 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.15 Т/с “Братани”.
16.30 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.00 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.45 Голi i смiшнi.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Автопарк.
1.00 Х/ф “Той, що худне”.

СТБ

6.20 Д/ф “Кривавий слiд”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Оповiдь про те, як цар
Петро арапа одружив”.
11.00 Х/ф “Невловимi месники”.
12.25 “Невловимi месники”
Невiдома версiя.
13.40 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
15.15 “Новi пригоди невловимих”
Невiдома версiя.
16.30 Х/ф “Службовий роман”.

7
20.10 Чужi помилки. “Квiтка
смертi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Любов Соколова: розiрване серце”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “Альошкине кохання”.
2.20 Х/ф “Ад`ютант його
величностi”.

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 “Її найкращий пас”.
10.50 Т/с “Кадетство”.
12.05 Т/с “Вiола Тараканова.
В свiтi злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.55 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
19.10 “Зоряне життя. “Зорянi
трагедiї”.
20.10 Чужi помилки. “Заборонене
кохання”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Валерiй Лобановський. Аритмiя”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “Червонi вiтрила”.
2.20 Х/ф “Ад`ютант його
величностi”.

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 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Дикi кiшки”.
11.20 Т/с “Кадетство”.
12.35 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.05 М/с “Полiцейська академiя”.
14.35 Teen Time.
14.40 Т/с “Крок за кроком”.
15.05 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”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Барбара
Брильська”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “Одруження Бальзамiнова”.
2.20 Х/ф “Ад`ютант його
величностi”.

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 “Жiнок кривдити не рекомендується”.
10.45 Т/с “Кадетство”.
12.05 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Бетмен”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.
18.10 “Вiкна-новини”.
18.20 Х/ф “Службовий роман”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Осiннiй вальс”.
0.55 “Вiкна-спорт”.
1.05 Х/ф “Тридцять три”.
2.25 Х/ф “Ад`ютант його
величностi”.

НОВИЙ КАНАЛ

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”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Нетямущi”.
10.55 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Бетмен”.
14.05 М/с “Полiцейська академiя”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Крок за кроком”.
15.05 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.

22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.
0.30 Репортер.
0.55 Х/ф “Особливо наближений”.
2.20 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Тiнi зникають
опiвднi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Група Зета”.
16.55 Х/ф “Тiнi зникають
опiвднi”.
18.25 “Речовий доказ”. Кислота
- зброя помсти.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Група Зета”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Жiнок кривдити не
рекомендується”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Група Зета”.
16.50 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”
18.25 “Правда життя”. Байкери:
життя за спiдометром.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Група Зета”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.30 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.
0.30 Репортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Клуб “Кiшечка”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Т. Шевченка. Спадщина.
3.05 Кубло.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 “Суто англiйськi вбивства”.
14.50 Т/с “Група Зета”.
16.50 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”. Дiамантова зiрка
Соммерау.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Група Зета”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.30 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 “Файна Юкрайна”.
0.05 Камедi-клаб Росiя.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.50 Т/с “Група Зета”.
16.50 Т/с “Полювання на Берiю”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Бiла стрiла”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як
злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Диявол та Денiел
Вебстер”.

8

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ПЛАТИТИ ЧИ НЕ ПЛАТИТИ
– АЛЬТЕРНАТИВИ НЕМАЄ.
АЛЕ ЗА ЯКІ ПОСЛУГИ?

(Закінчення. Поч. на
4 стор.)
- Такі звинувачення безпідставні. Ми навпаки проводимо передоплату на
поточний місяць відповідно
передбачуваних робіт. За
сім місяців цього року селищна рада заплатила тільки за благоустрій райцентру
320 тисяч гривень із запланованих на рік 540 тисяч.
Про що можна говорити?
- І все ж таки, буде
підвищуватися вартість
послуг на утримання будинків та прибудинкових
територій?
- Комунальне підприємство готує документи для
погодження нового рівня
тарифів на розгляд виконкому Макарівської селищної ради. На сьогодні, треба зазначити, з 17 районів
Київщини по комунальних
підприємствах лише в 5, у
тому числі й нашому, діють
тарифи 2006 року. Реально
треба оцінювати ситуацію,
що склалася в економіці: їх
потрібно підвищувати.
- У типовому переліку
передбачено прибирання
прибудинкової території,
сходових кліток, вивезення побутових відходів,
прибирання підвалів, періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку
води та теплової енергії,
обслуговування
димовентиляційних каналів,
поточний ремонт конструктивних елементів,
внутрішньобудинкових
систем, освітлення місць
загального користування,
навіть прибирання і вивезення снігу взимку. І це
не повний список. Чи будуть враховані пропозиції
учасників
громадських
слухань щодо послуг,
які бажають мати жителі
комунальних будинків?
Чи
враховуватиметься
їх право відмовлятися
від послуг, які їх не задовольняють, або які вони
вважають недоцільні для
себе?

- Цього разу, наголошую, розміри тарифів будуть формуватися окремо
по кожному будинку, виходячи з кількості послуг, які
забажають отримати його
мешканці. Всі складові тарифу вираховуватимуться
з собівартості послуг, але
не можуть перевищувати
розрахунків Київської обласної інспекції з цін.
- Сьогодні люди не
знають, за яким порядком проводиться нарахування за вивезення
побутових відходів. Чи
передбачаються зміни,
відповідно рекомендації постанови Кабміну,
тобто розділення витрат
з прибирання прибудинкової території і витрат
з вивезення побутових
відходів? Нарахування її
на фізичну особу?
- Селищна рада не розробляє калькуляцію. З цим
запитанням вам краще
звернутися до надавача
послуг, тобто у районне виробниче управління
житлово-комунального
господарства.
- Жителі комунальних
будинків села Калинівка
цікавляться, хто вже нарешті прийматиме гроші
від населення за послуги
ЗАТ «Макагротех», яке
забезпечує їх водопостачанням та водовідведенням і визнане три
роки тому виконавцем,
тому що й сьогодні це
питання залишається не
розв’язаним. Як мені відомо, цим уже займалося Київське обласне
територіальне відділення
Антимонопольного
комітету. Що ним запропоновано?
- Макарівська селищна рада з цього приводу
зверталася із листом за
роз’ясненням до нього. Рекомендовано внести зміни
до рішення селищної ради
від 29. 06. 2006 р. № 31 у
частині виконавця послуг.
- Виходить, як і три
роки тому, ним (оскіль-

ки альтернативи на даний момент немає) знову стане райВУЖКГ, яке
колись приймало від
калинівців платежі за
водопостачання та водовідведення. Все повернулося, як кажуть,
«на круги свої». На якій
стадії вирішення даного
питання?
- Як не прикро констатувати, але воно все ще
залишається
відкритим.
Члени виконкому ніяк не дійдуть згоди, хоча вже тричі
заслуховували на засіданні. Тож знову в черговий
раз доведеться виносити
його на розгляд.

* * *

«У питанні платити чи
не платити за надані комунальні послуги альтернативи немає. Кожен власник квартири має робити
це вчасно…» - наголосив
начальник райВУЖКГ А.В.
Соломенко у своїй статті у
«Макарівських вістях» від
5 червня «Квартирна плата зростає. Платити чи не
платити?». Стовідсотково
він правий у тому, що альтернативи немає і платити
за спожиті послуги потрібно. Ось тільки за які? Якщо
вони розроблені не по кожному конкретному будинку,
а в цілому. Надані чи «включені» до їх переліку, але не
отримані. Тому громадяни
на сходках правомірні у
своїй вимозі, щоб ВУЖКГ
при укладанні договору з
кожним квартировласником або квартиронаймачем чітко розписало види
послуг, що передбачає надавати і були визначені за
результатами громадських
слухань. А ще, щоб була
забезпечена
прозорість
формування вартості усіх
послуг, як цього і вимагає
постанова Кабміну України «Про затвердження порядку формування тарифів
на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій».
Розмову вела
Світлана ТРИГУБ.

На прохання читачів надаємо таблицю тарифів на послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій у Київській області, яка оприлюднена на веб-сайті Головного управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу обласної держадміністрації
(станом на 15 лютого 2009 року).
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Ц И Ф Р И І ФА К Т И
Міста обласного
підпорядкування
та районні центри

Тарифи на послуги
з утримання будинків
5-поверхові
будинки без
ліфта (в середньому за
1 кв. м)

Баришівка, ЖЕК
Узин, ВУЖКГ
Богуслав, ЖЕК
Бородянка, ЖКП
Пісківка, ЖКП
ЖКП «Немішаєве»
Вишгород, КПЖ і КГ
Димер ККП
КП КОР «Володарка»
Згурівка, ККП
Іванків, ВУЖКГ
Кагарлик, ЖЕК
Боярка, МВУЖКГ
Макарів, РВУЖКГ
Миронівка, ВЖ РЕП
Обухів, «ЖКК №1»
КП «Рокитне ЖЕП»
Сквира,
«Житлокомунсервіс»

Частково
благоустроєні
будинки
(в середньому
з 1 кв. м)

Баришівський р-н
1,04-1,71
1,31-0,85
Білоцерківський р-н
0,70-0,96
0,43-0,51
Богуславський р-н
0,67
0,48
Бородянський р-н
1,27
1,09
1,04
0,52
0,87
Вишгородський р-н
0,57
0,59
0,59
Володарський р-н
0,82
0,82
Згурівський р-н
1,03
1,03
Іванківський р-н
1,00
0,55
Кагарлицький р-н
0,93
0,81
Києво-Святошинський р-н
1,59
1,46
Макарівський р-н
0,5
0,3
Миронівський р-н
1,05
0,82
Обухівський р-н
1,44
Рокитнянський р-н
0,71
0,71
Сквирський р-н
0,96

Ставищанський р-н
Ставище, ЖКП
1,87
1,36
Таращанський р-н
Тараща, ЖЕП
0,803
Тетіївський р-н
КП «Житлокомунс.» , Тетіїв 1,43
Яготинський р-н
Яготин, ЖЕК
1,00
м. Березань
Березань, ЖПП
1,19
0,91
м. Біла Церква
Б. Церква, ЖЕКи
1,31
1,09; 0,40
м. Бориспіль
Бориспіль, ЖЕК-1
1,36
0,85
Бориспіль, ЖРЕУ
1,36
0,85
м. Бровари
Бровари, «Служба зам.» 1,21
1,02; 1,79
м. Васильків
Васильків,
КП «Житлоексплуатація» 1,68
0,47
м. Ірпінь
Ірпінь, КЖЕП
0,95
0,45
УЖКГ, «Біличі»
0,83
0,43
КП Буча УЖКГ
1,15
0,30-0,86
м. Переяслав Хмельницький
П. Хмельницьк., ЖЕК
1,12
0,43
ПП «Вікторія»
0,5
м. Фастів
Фастів, ЖЕК
0,92
0,3

Дата
введення
тарифу

Відсоток
відшкодування
фактичних
витрат в
цілому по
підприємству (%)

01.06.2008

97

01.06.2008

90

01.03.2007

69

01.11.2006
15.07.2008

90
78

01.05.2007

70

01.12.2006

76

15.11.2007

79

01.03.2008

100

01.11.2006

84

01.08.2008

62.6

01.07.2006

45.5

01.01.2008

100

01.03.2009

100

01.06.2006

62

01.02.2008

72.7

03.11.2008

100

01.01.2006

97

01.09.2008

78.1

19.03.2007

70

01.02.2008

77.1

01.01.2008

98

01.07.2008
01.07.2008

96
85

01.11.2007

69.5

06.04.2007

98

01.03.2007
01.10.2007
22.10.2008

74.5
84
68

01.08.2008

84

01.01.2008

100

Ч О Р Н О Б И Л Ь С Ь К А З О Н А : Д Е М И В Т РАЧ А Є М О Б Ю Д Ж Е Т Н І К О Ш Т И ?
Контрольно-ревізійне управління в Київській області
взяло участь у державному фінансовому аудиті ефективності використання коштів Міністерством праці та
соціальної політики України на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за 2007-2008 роки. Досліджено використання
коштів державного бюджету Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської обласної
державної адміністрації у сумі 587 039,7 тис. грн. по 7
бюджетних програмах.
Результати засвідчили, що основними факторами,
які негативно вплинули на ефективність виконання заходів, стали:
По-перше. Неврегульованість нормативно-правової
бази з питань соціального захисту постраждалих громадян. Так, між розмірами виплат громадянам, постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи виявлено 18
суттєвих розбіжностей, які коливаються від 187,4 грн.
на місяць до 37420 грн. на одну особу, стрімко зростає
кількість отриманих судових рішень. Органами виконавчої служби в примусовому порядку на користь громадян
стягнуто коштів по 7431 справі на суму 11207,8 тис. грн.
та виконавчого збору, який не передбачений соціальними
програмами, на суму 559,2 тис. гривень.
Для примусового виконання судових рішень органами
виконавчої служби блокуються всі рахунки відповідних територіальних органів. На 9 липня з 36 територіальних підрозділів області в 25 - арештовано рахунки, внаслідок чого
заборгованість за окремими програмами зросла від 2 до
68 разів.

По-друге. Перегляд переліку зон гарантованого добровільного відселення та посиленого радіологічного контролю
стосовно результатів щорічних дозиметричних паспортизацій дозволить зменшити навантаження на видаткову частину
державного бюджету близько 34,5 млн. грн. на рік.
У результаті аналізу дозиметричних паспортизацій населених пунктів області, що зазнали радіоактивного забруднення за 1991-1995 роки, 2001-2004 роки та даних
2006 року, встановлена загальна тенденція до зменшення
рівнів забруднення ґрунту радіоактивними ізотопами цезію, стронцію та плутонію внаслідок природного процесу
радіоактивного розпаду даних елементів. Тож можна зробити висновок, що з 469 населених пунктів Київської області, які знаходяться у зоні посиленого радіологічного
контролю, на даний момент по параметрах забруднення
відповідають Закону тільки 226, що становить 48%. Внаслідок зменшення зони радіоактивного забруднення в області можлива економія бюджетних коштів розрахунково
на суму 34574,7 тис. грн. у рік.
У досліджуваному періоді несвоєчасний перегляд меж
зони посиленого радіологічного контролю призвів до неефективних витрат бюджетних коштів у сумі 69149,4 тис.
гривень.
По-третє. Недосконалість розподілу путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, призвела до неефективного планування видатків у сумі 4681,5 тис. гривень. Потреба області
в путівках задоволена Міністерством праці та соціальної
політики України в 2007 році лише на 16%, в 2008 р. - на
17%. При цьому значним є відсоток повернення путівок.

У зв’язку з недотриманням Міністерством вимог Положення про організацію оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, по
придбанню путівок в оздоровчі заклади, розташовані в
екологічно чистій місцевості, із 13109 путівок, наданих
у санаторії, розташовані у зоні посиленого радіологічного контролю, повернуто 1675 путівок (12,8%) на суму
3370,9 тис. гривень. Серед інших причин, які є перешкодою оздоровленню та призводять до повернення путівок
і соціального невдоволення постраждалих громадян є:
позбавлення права на лікування у профільних санаторіях, згідно медичних показань, пропонування путівок
під час навчального процесу в осінньо-зимовий період
(з цієї причини повернуто 105 дитячих путівок на суму
184,8 тис. грн.), відсутність санітарно-гігієнічних умов
проживання, неякісне харчування. Загалом за досліджуваний період кількість повернутих путівок склала 2200
одиниць на суму 4681,5 тис. грн., що в умовах недостатнього забезпечення області путівками є неефективним
здійсненням видатків.
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів КРУ в Київській області запропонувало
Міністерству праці та соціальної політики України, а також Головному управлінню праці та соціального захисту
населення Київської облдержадміністрації врахувати ці
пропозиції.
Н.СТЕПАНЕЦЬ,
начальник відділу аудиту бюджетних програм та
місцевих бюджетів КРУ
в Київській області.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОГОДА У ДОМІ

ЩО НОСИТИМУТЬ ВОСЕНИ?

Літо закінчилося. Час попрощатися з футболками, топами, бриджами,
легкими різнокольоровими сукнями
та відкритими босоніжками і всерйоз поміркувати над своїм
осіннім гардеробом. Але
перш ніж перейти до основної теми, хочу сказати, що
мода проходить, а стиль
залишається. Ось про це
ви повинні пам’ятати завжди.
Особливістю ж нинішнього осіннього сезону
можна назвати те, що на
світових подіумах було
багато представлено підкреслено простих моделей. Якщо брати за основу
модні прогнози провідних
дизайнерів світу, то складні архітектурні конструкції
минулої зими геть забуті
- очевидно, як такі, що не
відповідають віянням часу.
Їм на зміну прийшли прямі
шерстяні або фланелеві
брюки чоловічого покрою, прямі піджаки, жилети в чоловічому стилі, прості блузки сорочкового крою.
В епоху кризи поява такої модної тенденції приваблива тим, що
це в основному класичні речі і для
повсякденного ношення можуть використовуватися кілька сезонів підряд. Так що ідеальним варіантом для
ділової жінки, на думку дизайнерів,
будуть прямі класичні брюки і прості м’які водолазки. Але не тільки. Не
поступилися своїми позиціями шкіряні речі, англійська клітинка і широкі
плечі. Акцент також робиться на жилетки, шарфи і лосини.
Можна сказати, що лосини - вже
самі по собі стиль одягу, вони просто
неминуче стають домінуючим елементом у гардеробі. Але нинішньої осені в
колекціях уже немає яскравих кольорів. Лосини виглядають стриманіше
і належать швидше до спортивного

стилю. Носити їх рекомендується не
лише з довгими светрами, а й зі спідницями, шортами і навіть сукнями.
Шарфи - особлива тема. Цей

модний аксесуар може прикрасити
будь-який гардероб. Цієї осені перевага віддається і яскравим шарфам, і
шарфам у тон вбрання. Якщо говорити про жилетки, то можна виділити 2
основних тренди - джинс і чорно-білу
палітру з великою кількістю заклепок.
Дуже актуальними будуть укорочені
брюки світлих тонів і широкі капрі з
товстої тканини.
Дивлячись на тенденції, запропоновані дизайнерами восени-2009,
здається, що вони злегка впали в
депресію, можливо, через кризу,
оскільки переважають в усіх колекціях чорний і сірий кольори. Хоч чорний сам по собі - класичний колір,
завжди модний і доречний практично
скрізь. Але не варто думати про нього як про якийсь похмурий і неприємний. Він має багато відтінків, так
що кожний зможе знайти свій. Сірий
також на вершині популярності, як

ЗАГОТОВЛЯЄМО

у повсякденній моді, так і вечірній.
Ще одним трендовим кольором став
коричневий. Він легко поєднується
практично з усім і виглядає шикарно.
До речі, деякі дизайнери
вподобали і червоний колір. Будь-який його відтінок, від аристократичного бордового і закінчуючи
світлішими тонами, буде
в моді цієї осені. Як і поєднання чорного і білого в
абсолютно різних формах:
чи то обробка чи прінт. Це
класичне поєднання підходить жінкам будь-якого
віку і комплекції, для свята
і буднів. А різноманітністю цього сезону є яскрава
червоно-чорна шотландка.
Багато суконь прикрашені лише легким витонченим драпіруванням.
Такі моделі будуть доречними на робочому місці,
а якщо додати відповідні аксесуари (рукавички,
сумочки, прикраси), то вони легко
перетворяться на елегантне вбрання
для виходу в театр або в гості...
А тепер про взуття. Хітом нинішнього осіннього сезону є черевики до щиколоток і чоботи до коліна, або навіть
вище. Не варто забувати й про деталі.
На подіумах можна побачити вставки з
хутра, ланцюжки, камені тощо. Однак
в осінніх колекціях їх значно менше,
ніж у літніх. Деякі дизайнери запропонували взуття в мілітарі-стилі.
Щодо взуття для виходу, то воно
різноманітне. Жодних обмежень немає. Це стосується і черевичок для
повсякденного носіння.
До речі, каблук досить високий приблизно 10-12 см. Форма стійка:
квадратна або трапецієподібна. Висота каблука може бути будь-якою, але
чим вищий, тим краще. Матеріали для
взуття різні - починаючи від шкіри і закінчуючи замшею.

НА ЗИМУ

АДЖИКА ПО-ЧЕРНІГІВСЬКИ

Взяти: 3 кг стиглих помідорів, по 500 г болгарського перцю, цибулі, яблук і моркви, 100 г цукру, 5-6 стручків гіркого перцю, 0,5 літра
олії, сіль за смаком.
Все пропустити через м’ясорубку, додати олію, сіль, цукор і варити 2 години. Гарячим розкласти в банки і закрити кришками. Вихід - 4
літри аджики.
БАКЛАЖАНИ
“ХЕРСОНСЬКІ”
Склад: 5 кг баклажанів, по 200 г часнику
і солодкого перцю, 4-6
стручків гіркого перцю, по
500 г олії та оцту, сіль - за
смаком.
Підготовлені
баклажани нарізати кубиками,
посолити, дати постояти
2-3 години. Одночасно
часник, солодкий і гіркий
перець пропустити через м’ясорубку, змішати
з оцтом і олією. З баклажанів злити сік, віджати і
обсмажити до готовності. У стерилізовані банки
укласти баклажани шарами, поливаючи їх отриманим маринадом. Стерилізувати літрові банки 10
хвилин, після чого закрити кришками.
ПЕРЕЦЬ
ПО-УКРАЇНСЬКИ
Склад для маринаду: 0,5 літра олії, по одній
склянці (200 г) цукру і 9%го оцту, 1 ст. ложка солі.
Перець промити, видалити плодоніжки і насіння, розрізати уподовж навпіл, пробланшувати 2-3
хвилини, потім відкинути
на друшлаг. Після стікання рідини щільно укласти
в пропарені банки, залити киплячим маринадом і
відразу ж закрити.
Варений перець можна пересипати пошарово
товченим часником.
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Чим сухіший і тепліший вересень, тим пізніше настане
зима.
Якщо у вересні масово опадає листя з багатьох видів
дерев – чекай довгої та холодної зими
Пізній листопад – до суворої й тривалої зими.
Летять у вересні гуси – зиму на хвості несуть.
Вересень слухає погоду січня.
Листопад – вересню внук, жовтню син, а зимі рідний
брат.
Тепла осінь – до тривалої зими.
Бабине літо з негодою – до сухої осені.
Багатий врожай жолудів на дубах – на люту зиму, а на
Різдво (7 січня) – багато снігу.

ГОСПОДИНІ - НА ЗАМІТКУ

• Щоб замаскувати подряпину на меблях із темного

дерева, замажте її пастою з розчинної кави з невеликою
кількістю води. Надлишки видаліть сухою ганчіркою.
• Найшвидший спосіб виготовлення грілки. Сухий рис
насипати в шкарпетку, яку потім на 30 секунд помістити в
мікрохвильову піч. До відома: рис тримає тепло довше,
ніж гречана крупа-ядриця.
• Ще одна сфера застосування рису. Декілька рисових
зерен у сільниці послужать хорошим абсорбентом, захищатимуть сіль від злипання у вологу погоду.
• Запах цибулі після кулінарних занять або запах машинного мастила після ремонту автомашини легко видалить з рук суха гірчиця. Потрібно як слід протерти нею
руки, а потім змити теплою водою.
• Лаврові листочки в цукорниці, хлібниці, пакеті з борошном, квіткових горщиках ефективно відлякують мурашок, мушок-дрозофіл та інших комах.
• Щоб обійтися мінімумом отворів у стіні, складаючи
композицію з фотографій, картин та інших настінних прикрас, спочатку розкладіть їх за своїм смаком на підлозі, на
аркуші паперу або склеєних газетах. Обведіть рамки олівцем, відзначивши місця для шурупів або цвяхів, потім прикріпіть паперовий шаблон на стіну і свердліть на здоров’я.

АКТУАЛЬНО
ХЛІБ, КАРТОПЛЯ, МАКАРОНИ
ЗАХИСТЯТЬ ВІД СЕРЦЕВИХ ПРОБЛЕМ

Останніми роками стали популярними дієти з високим
вмістом м’яса, риби, сиру і низьким вмістом вуглеводів.
Ізраїльські вчені провели дослідження, в якому протестували цей вид дієти на лабораторних мишах. У результаті
виявилося, що такий вид харчування завдає серйозної
шкоди артеріям гризунів. Дієти з низьким вмістом вуглеводів призводять до збільшення ризику виникнення серцевих нападів, стверджують учені.
Спеціалісти годували мишей за трьома різними дієтами: стандартне харчування, харчування з високим вмістом жиру, а також дієта з низьким вмістом вуглеводів. Виявилося, що низьке споживання вуглеводів призводить
до проблем серцево-судинної системи і серцевих нападів у піддослідних, повідомили вчені.
Дослідники і незалежні експерти дійшли висновку, що
збалансована дієта в комплексі з фізичними вправами
найкорисніша для здоров’я і контролю зайвої ваги. Не
зайвим буде нагадати, що головним джерелом вуглеводів є: хліб, картопля, макарони, крупи, солодощі. Чистим
вуглеводом є цукор. А мед, до речі, залежно від свого походження, містить лише 70-80 відсотків цукру.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

ХВОРОБА НЕ ТІЛЬКИ ШЛЯХЕТНИХ ЖІНОК

Несподівано починає розколюватися голова. Особливо неприємно, коли ви не можете пояснити собі, чому так відбувається. Адже вчора наче вчасно лягли спати, не вживали алкоголь, навіть відмовилися
від чашки запашного чаю після вечері. То ж у чому річ? Фахівці кажуть:
напад мігрені! А що воно таке? Допомогти це з`ясувати ми попросили
знаного лікаря-невролога, доктора медичних наук Костянтина Федоровича ТРІНУСА.
- Як часто зустрічається мі- недугу, відрізняється особливою можуть викликати
чутливістю на зміни в організмі і мігрень.
грень?
- Цей вид головного болю дуже у довкіллі. Сам напад є результа- Як слід пропоширений. На мігрень страждає том підвищення функціональної водити лікування
до 20 відсотків людей на Землі. активності у специфічних центрах цього
захворюЗрозуміло, що Україна - не виня- головного мозку, які викликають вання?
ток, у нас кожний п’ятий потерпає певні зміни у закінченнях трійчас- Повністю
від цієї недуги. Цікаво, що 75-80 того нерва і судинах голови у ви- вилікуватися від
відсотків населення хоч би раз у гляді “нейрогенного запалення”.
мігрені неможлижитті перенесли мігренозний на- Чи існують специфічні прово- во. Але можна істотно поліпшити
пад. Здебільшого мігрень - хворо- куючі чинники мігрені?
якість життя за допомогою спеціба жінок, адже вони хворіють у 3-4
- Так. Насамперед, певні про- альних препаратів профілактичної
рази частіше, ніж чоловіки.
дукти харчування, багаті на ти- терапії та терапії, що знімає напад.
- Коли, як правило, виникає за- рамін, нітрати і глютамат, здатні Це - парацетамол, нестероїдні
спровокувати напад мігрені. Це - протизапальні речовини - ібупрохворювання?
- Основний період цього за- сири, кава, какао, шоколад, оцет, фен, аспірин, алкалоїди спориньї хворювання припадає на працез- маринад, гірчиця, кетчуп, майо- дігідергот. Утім найбільш ефективдатний вік - 30-40 років, хоча мі- нез, свинина, копчене м’ясо, деякі ними є елітриптан, наратриптан,
грень може виникати і в молодому сорти риби, шпинат, молода цибу- суматриптан. Але призначення цих
віці. Початок хвороби у дитинстві ля, квасоля, соя, селера. Головний засобів знаходиться, зрозуміло, у
зустрічається рідше, хоча відомі біль можуть викликати також ци- компетенції лікаря-невролога.
випадки мігрені навіть у 5-річних трусові, сливи, ананаси, авокадо
- Які профілактичні, запобіжні
дітей. Мігрень має спадковий ха- та горіхи.
заходи можна порадити тим, хто
Класичним же провокатором страждає на цю недугу?
рактер. Якщо у дитини обоє батьків хворіють на мігрень - ризик нападів мігрені вважається черво- Існує ряд простих порад, які
отримати цю форму головного не вино, однак також небезпечни- допоможуть хворому на мігрень
ми є шампанське, бренді, коньяк, зменшити частоту нападів. Поболю у спадок сягає 90 відсотків.
- Що спричиняє розвиток за- лікер і пиво. Як надлишок, так і брак перше, дієта - слід зменшити вжисну можуть спровокувати черговий вання продуктів і напоїв, що прохворювання?
- Достеменно механізм ви- напад. Не можна відкидати і стрес вокують напади - сири, селера,
никнення мігрені досі не відомий. у загостренні цього захворюван- цитрусові, шоколад, пиво, шамУ той же час точно встановлено, ня. Зміни погоди, яскраве або панське, червоне вино. До того ж,
що центральна нервова система флуоресцентне освітлення, навіть не можна припускатися великих
у пацієнта, який страждає на цю блимання екрана комп’ютера теж перерв у прийманні їжі. Потріб-

но достатньо відпочивати вночі,
а також зменшити стресові навантаження вдень. Обов’язково
слід покинути палити і зайнятися спортом, особливо корисним
буде плавання. Зрозуміло, що
бажано більше бувати на свіжому повітрі та уникати приміщень
із різкими неприємними запахами, а також не вдаватися до
тривалих подорожей на машині,
автобусі чи теплоході. До засобів профілактичної терапії відносяться: антидепресанти, бетаблокатори, кальцієві блокатори,
а також вітамін В2 і сульфат магнію - кормагнезин. Призначення
цих препаратів проводить лікар.
Самолікування мігрені небезпечне через побічні ефекти деяких
препаратів. Зловживання анальгетиками, може призвести й до
розвитку хронічного головного
болю.
Ярослав ШЛАПАК.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
КУБОК СЕЗОНУ 2009 У МОТИЖИНЦІВ
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Початок на 1 стор.
Перший тайм можна охарактеризувати розвідуваль-

ним: нападники обох команд
вишукували слабкі шпаринки у захисті суперників, куди
можна було б передати м’яч
для завершального, влучного удару. І такою нагодою в
середині тайму скористалися козаки, коли воротар і за-

хисники „Колоса” заметушилися у своєму штрафному
майданчику. Цим і скорис-

тався Олександр Саган, який
пробив м’яч повз воротаря.
Під час відпочинку наставник „Колоса” Ігор Сухенко
проаналізував гру підопічних
у першому таймі, провів незначну перестановку в команді, ввів на поле кількох гравців

із запасу і „Колос” заграв зовсім по-іншому, в своєму атакуючому стилі. Ось передача
з правого флангу у
штрафний майданчик і Андрій Кандоба головою у падінні
направляє м’яч у
ближній кут воріт.
Цей
красень-гол
підбадьорив мотижинців, вселив у них
віру у перемогу. Підтримували улюблену
команду й численні
„фани” „Колоса”. Невдовзі чергова атака
увінчалася успіхом.
Гол на свій рахунок
записав Володимир
Вєрков. Він став
автором і третього голу. Суперник
намагався хоча би
зрівняти
рахунок,
проте надійно грали захисники мотижинців.
Почесний Кубок, золоті медалі й грамоти „Колосу” в урочистій обстановці,
під оплески уболівальників
вручили заступник голови
райдержадміністрації Петро
Левковський
та
голова районної
федерації футболу Анатолій Проценко. Гравці і
тренери
„МКС”
нагороджені срібними медалями й
грамотами.
А Кубок до Дня
фізичної культури
і спорту виборювали команда дублерів „Колос-2”
та макарівський

ДАІ ІНФОРМУЄ, ПОВІДОМЛЯЄ

ДОРОГА НЕ ВИБАЧАЄ
НЕХТУВАННЯ ПРАВИЛАМИ

На дорогах району в поточному році
скоєно 181 дорожньо-транспортну пригоду, в яких 12 чоловік загинуло та 68 поранено. Найсумніші дорожні пригоди - це
ті, в яких жертвами стають діти.
З 20 серпня по 20 вересня проходить
всеукраїнський рейд «Увага! Діти на дорозі». Чому? Бо повернувшись після літнього
відпочинку, діти відвикли від напруженого
руху на дорогах і ще недостатньо орієнтуються.
Та й взагалі питання профілактики
дорожньо-транспортного
травматизму
серед дітей потребує значного поліпшення. В багатьох школах району ще слабка
навчально-методична база з безпеки дорожнього руху та вивчення правил. Куточки та класи безпеки дорожнього руху своєчасно не поновлені свіжими посібниками
та наочною агітацією. В більшості шкіл не
створені і не діють загони юних інспекторів руху. З позитивного боку виглядає Бишівська ЗОШ, яка брала участь у фінальній
частині обласних змагань серед команд
юних інспекторів руху Київської області.
Звичайно, в проведенні усіх заходів повинні взяти участь не лише співробітники
державтоінспекції. Великою має бути роль
педагогів, які вчать дітей дорожньої грамоти. В процесі занять учням допоможуть
бесіди про те, як правильно переходити
вулицю, чому не можна вибігати на дорогу, влаштовувати ігри поблизу неї. Слід по-

дбати і про щоденне чергування у кожній
школі юних інспекторів дорожнього руху,
про оновлення та обладнання автомайданчиків і куточків з безпеки руху. Це стосується учнів молодших класів, особливо
найменших - першокласників. Їм потрібно
показати маршрут, яким вони ходитимуть
до школи. Добре вивчивши цей шлях, діти
зможуть уникнути небезпечні ділянки вулиць та доріг. Про це обов’язково повинні
нагадувати їм батьки.
Певну роботу в цьому плані здійснюють працівники ДАІ. Зокрема, обстеження
ділянки доріг, що прилягають до територій
шкіл та інших дитячих закладів, перевірка
наявності засобів регулювання дорожнього руху. Виявлені недоліки усуваємо.
Складено графік проведення уроків з правил дорожнього руху, в трудових колективах проводимо бесіди з питань запобігання вуличного травматизму серед дітей.
Не будьмо байдужими спостерігачами, зупинімо дітей перед небезпечним
кроком, навчимо їх поважати закони доріг,
правильно переходити вулицю. Дорога не
вибачає нехтування правилами.

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА
СПОРТИВНА ШКОЛА
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на відділення футболу
на 2009/2010 навчальний рік
(хлопців 2000-2003 р.н.).
Набір проводиться щопонеділка,
щовівторка, щочетверга, щоп’ятниці
о 15-00 на районному стадіоні.
При собі мати спортивну форму,
спортивне взуття, свідоцтво про народження (копія).
Відбір проводить тренер з футболу
Литяк Олександр Петрович.
Телефон 8-093-442-88-64.
Дирекція ДЮСШ.

Сергій ШАНЬКО,
старший державтоінспектор
з обслуговування Макарівського
району при УДАІ РУ МВС України в
Київській області,
лейтенант міліції.

„Штурм”. Цей матч проходив
при явній перевазі райцентрівських футболістів. Вони
перегравали своїх суперників на всьому полі, і при першій можливості пробивали
м’яч по воротах „Колоса-2”.
Ось нападник Олександр
Шома вривається у штрафний майданчик мотижинців,
обводить кількох захисників
воротаря і пробиває у порожні ворота. Другий гол він
забиває, перекинувши м’яч
через голкіпера, який вийшов далеко від воріт. А Олександр Богдюк, отримавши
м’яч майже у центрі поля,
обвівши суперника і сильно
пробив м’яч під поперечину.
З рахунком 3:0 команди пішли на відпочинок.
Другий тайм „штурмівці”
провели в атаках. Один на
один з воротарем мотижинців вийшов Олександр
Мусієнко і четвертий м’яч
у сітці. П’ятий гол забив
Сергій Касіч, а шостий –
Олександр Захарченко. Й
у мотижинців була можливість взяття воріт макарівців, але в останню мить їм
бракувало точних завершальних ударів. Переконливу перемогу з рахунком
6:0 здобула одна з кращих
команд Макарівщини –
„Штурм”.
Петро Левковський та
Анатолій Проценко привітали
футболістів, уболівальників
зі святом, вручили команді
„Штурм” Кубок, золоті медалі та грамоти, а „Колосу-2” –
срібні медалі та грамоти.
Петро СУХЕНКО.

ДОПОМАГАЮТЬ
ВЕТЕРАНАМ
ДОБРІ ЛЮДИ

Яж уже повідомлялося в газеті „Макарівські вісті”, районна
рада ветеранів поширює серед
керівників господарських структур лист за підписами заступника голови райдержадміністрації
О.М.Майстренка і голови районної
ради М.Д.Вараницького. В ньому
висловлено прохання надати допомогу районній організації ветеранів України у зв’язку з фінансовоекономічною кризою. На це
прохання відгукнулося чимало людей, які розуміють проблеми ветеранів війни і праці, особливо тих, хто
став практично безпомічним.
Ось і останнім часом на рахунок №260013171 у Макарівському відділенні Ощадбанку 3033
ОБУ МФО 320070, код 02760910
надійшли гроші від О.Б.Писаренка,
О.В.Євтушенка,М.Г.Охріменка,
А.В.Ткаленка, Р.О.Матати. Отже,
світ таки не без добрих людей.
Сподіваємося,що їх число названими не обмежилося.
Рада ветеранів щиро їм вдячна
за допомогу. Як кажуть: рука даючого та не обідніє.
В.ЯНКОВСЬКИЙ,
голова райради ветеранів.

ДО УВАГИ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!

ДПІ у Макарівському районі повідомляє про
проведення семінару з платниками податків на
тему: “Обчислення та сплата податку на додану
вартість, податку на прибуток” за участю директора аудиторської фірми Куліченко О.В. та провідних фахівців ДПА в Київській області.
Просимо платників податків надати пропозиції, запитання, теми, на які хотіли би отримати
роз’яснення на даному семінарі.
Семінар відбудеться 29 вересня 2009 року о 10.30
за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе,32, приміщення кінотеатру “Ольвія”. Вартість — 100 грн. з
одного учасника. Початок реєстрації — 9.30.
Додаткову інформацію можна отримати в ДПІ у
Макарівському районі або за телефонами: 5-2163, 5-11-45, 5-26-58. Запрошуємо на семінар!
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МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

ВИЛУЧЕНІ НАРКОТИКИ

В Макарові по вулиці Фрунзе працівники ДАІ зупинили автомобіль ВАЗ громадянина Р. У його салоні
вони виявили 5 грамів дрібноподрібленої рослинної
маси зеленого кольору, схожої на коноплю. Також
автоінспектори вилучили 200-грамовий пакет з коноплею у салоні автомобіля під керуванням гр. П. з
Ніжилович.
У Макарові по вулиці Кочубея в господарстві гр. К.
виявлено посів коноплі і 25 грамів рослинної маси.
В с. Леонівка під час огляду житлового будинку гр.
Ж. було знайдено паперовий пакет, в якому знаходилося 10 грамів коноплі.

ЗЛОДІЇ ЛІЗУТЬ ЧЕРЕЗ ВІКНА
І ВИЛАМУЮТЬ ДВЕРІ

До будинку гр. О. з Борівки, який мешкає на вулиці Першотравнева, розбивши віконне скло, заліз злодій і викрав DVD - програвач «LG»
В Макарові по вулиці Проектній у квартирі гр. У.,
відкривши двері, крадій поцупив ноутбук і цифровий
фотоапарат.

САМІ СОБІ ЗАПОДІЯЛИ БІДУ

На дорозі поблизу Завалівки двадцятисемирічний
гр. Д. не впорався з керуванням мопеда і з’їхав у кювет. Його з численними тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.
Гр. Д. з Нових Опачич намагався покінчити життя
самогубством і наніс собі ножові поранення в груди.

ГРАБІЖНИЦЬКИЙ НАПАД

10 вересня в с. Леонівка по вулиці Набережній
скоєно грабіжницький напад на будинок гр. О. Нападник вдався до насильства, щоб викрасти гроші.
Дружина господаря отримала численні тілесні ушкодження.

ЗАГИНУЛИ ПІШОХОДИ

15 вересня на 52 кілометрі автотраси Київ-Чоп в
с. Калинівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля “Ауді” не впорався з керуванням
і допустив наїзд на двох пішоходів 1984 та 1989 року
народження. Вони загинули на місці пригоди. Водій
отримав численні тілесні ушкодження, пасажир автомобіля - перелом ключиці.
Л. ОБОРСЬКА,
інспектор по роботі з населенням
та громадськими формуваннями
Макарівського РВ ГУ МВС України в Київській
області, молодший лейтенант міліції.

Щ И Р О В І ТА Є М О !

Профспілковий комітет Червонослобідського спиртозаводу щиросердно поздоровляє із 55-річчям від Дня народження голову профкому
СУБОТУ Тетяну Порфирівну.
Від усього серця зичимо, щоб життя зустрічало Вас лише добром, радувало сонцем, миром і теплом. Гарного Вам настрою, радості щодня і щогодини, усіх земних благ і завжди поруч
вірних друзів. Років довгих, здоров’я міцного і
щастя Вам людського.
Хай будуть сила і здоров’я,
Хай будуть щастя
і достаток,
Повік - безмежної любові
І щоб життя було, як свято!

****

Дирекція та весь колектив Червонослобідського спиртозаводу шлють щирі привітання з нагоди 55-річчя від Дня народження головному технологу підприємства
СУБОТІ Тетяні Порфирівні.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, гарного настрою, щастя, родинної злагоди, миру та затишку. Будьте багаті на хліб та сіль, хай множаться
наші спільні успіхи.
Щоб сонце Долі - чисте
і погоже
Вас зігрівало ще десятки літ.
Нехай ніщо Вас зайве
не тривожить,
В добрі, достатку,
радощах прожить!

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право на земельну частку (пай) серії
КВ №0183148, виданий 2 липня 1997 року на підставі рішення Макарівської райдержадміністрації від 6 червня 1997 року №186 по
Гружчанській сільській раді на ім’я КАРАН Олени Йосипівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на землю серії КВ, виданий на підставі рішення виконкому Королівської
сільської ради №4 від 5 листопада 1996 року на ім’я ЛЕВЧЕНКО
Марії Михайлівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на житловий
будинок, який знаходиться в селищі Макарів по вулиці Чапаєва,
100-а, кВ. №2, видане на підставі рішення виконкому Макарівської
селищної ради від 28 листопада 2002 року за №130 на ім’я ОПАТЕРНОГО Андрія Миколайовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на землю
серії ІІІ-КВ №038593, виданий у травні 1997 року на підставі рішення
виконкому Королівської сільської ради від 5 листопада 1996 року за
№4 на ім’я НИНЬКА Івана Тимофійовича, вважати недійсним.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
ВЛАСНИКА ЗАГУБЛЕНОГО ГАМАНЦЯ
ПРОШУ ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ
8-098-060-88-59. Юлія Володимирівна.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

Наші найсердечніші та найщиріші поздоровлення
адресуємо з нагоди славного ювілею – 80-річчя від
Дня народження
ОРЕЛ Марії Лазарівні з Макарова,
АВРАМЕНКО Марії Дмитрівні з Королівки та
СОЙКУ Івану Карповичу з Ситняків.
Нехай Ваші літа величаво цвітуть в полудневій красі, здоров’я міцного Вам зичим і
радісних днів у житті. Снаги у праці Вам без
ліку, пошани й добра від дітей, щасливого й
довгого віку бажаєм від серця в цей сонячний день.

З повагою президія районної організації ветеранів України.

*****
Коли життєва дорога сягає довжиною у 86 років,

людина мимоволі підсумовує свої добрі справи і здобутки. Є що пригадати в цей день і колишньому редактору районної газети “Макарівські вісті”
Володимиру Яковичу ВІРЧЕНКУ.
Адресуємо Вам, шановний імениннику, з нагоди Дня
народження наші сонячні, найщиріші та найтепліші вітання і побажання міцного здоров’я,
щасливого довголіття, миру, злагоди,
достатку, тепла, добра, бадьорості,
наснаги і сили, щоб біди ніякі Вас не
смутили, щоб з кожним роком до Вас
приходили нові радощі, а негаразди
лишилися за межею минулого.

З повагою колектив редакції.

*****
Колектив Макарівської дитячої школи мистецтв

щиросердечно поздоровляє із 60-річчям від Дня народження ветерана праці, викладача
ТЕРЕЩУК В’ячеславу Володимирівну.
Зичимо Вам, шановна імениннице, міцного
здоров’я, родинного щастя, достатку і
благополуччя, творчих успіхів на педагогічній ниві, усіх земних благ.
Нехай не покидає Вас оптимізм та надія на краще майбутнє.

*****

З прекрасним святом – 55-річчям від Дня народження – найтеплішими привітаннями поздоровляємо
РАДЧЕНКА Анатолія Миколайовича.
До Ваших літ іще додався рік,
Він пролетів зовсім так непомітно,
Мов сонце, що зайшло за горизонт,
Щоб завтра знов всміхнутися привітно.
Та згадувать не будемо його,
Хай обминають всі печалі і незгоди,
А ми бажаєм щастя на сто літ,
Добра, здоров’я, радості і згоди!
Родина ТИНДИКІВ.

*****

Колектив Маковищенського НВО адресує сонячні привітання з нагоди золотого 50-річного ювілею від
Дня народження вчительці англійської мови
ШПОРТАЛЮК Найлі Сабурбаївні.
Сонця й тепла Вам до Вашої хати,
здоров’ям і друзями будьте багаті, у настрою доброму, в радості й згоді сто років живіть, як кажуть в народі! Душу хай
гріє людська доброта, будьте здорові на
довгі літа!

*****

Педагогічний колектив Вільненської ЗОШ щиро
вітає з ювілейним 60-річчям від дня народження
МАЦІЄВСЬКУ Діну Петрівну.
Добра і тепла ми бажаєм багато, хай
дім Ваш минає біда, хай будуть веселими будні і свята, як чиста джерельна
вода. Нехай радісно живеться, щастя
хай рікою ллється, щоб в достатку Ви
жили і здоровими були!

*****

О цій прекрасній осінній порі, 22 вересня, буде відзначати своє 19-річчя від Дня народження рідний внук
і племінник
ПЕТРИК Віктор Вікторович з Фасової.
Тож з такої чудової нагоди бабуся та тьотя адресують йому найтепліші і найщиріші привітання: нехай любов і щастя, й доброта наповнюють життя все до краплини,
а серце щире й думка молода відлуння
знайдуть в люблячій родині. Життя хай
квітне, мов весняний сад, а доля подарує
зорепад здоров’я, миру, успіхів, надії!

ФІРМІ ПОТРІБНА ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ВІКОМ 30-45 РОКІВ.
ОПЛАТА ПРАЦІ ОБГОВОРЮЄТЬСЯ
НА СПІВБЕСІДІ. ТЕЛ. 6-09-00.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 8-067-924-34-34;
8-067-407-21-28; 8-0412-44-97-0 1.

Земля, пісок, щебінь, відсів,
гній, чорнозем… Доставка.
ЦІНИ – ДОГОВІРНІ.
ТЕЛЕФОН - 8-097-230-51-78.

Дистриб’ютор «ТМ Wrigley»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

11
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.

ДОС ТАВИ МО КАМІНЬ, Щ ЕБІНЬ, ВІДС ІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.

ТОРГОВИХ
П Р Е Д С ТА В Н И К І В

з власним автомобілем по Макарову.
Заробітна плата - від 5000 грн.
ТЕЛЕФОН

8-044-232-55-14.

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.

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

ПРОДАЮ: ЕКСКАВАТОР „АТLАS 1302”,
КАМАЗ-САМОСКИД, БУЛЬДОЗЕР „ДТ75”. Т Е Л Е Ф О Н 8 - 0 5 0 - 3 8 5 - 4 2 - 1 1 .

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ
П І Д О Ф І С И , М А ГА З И Н И
В СМТ. МАКАРІВ ПО ВУЛИЦІ ФРУНЗЕ, 20-Б.

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ. 6-06-99.

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

САЛОН КРАСИ „GLAMUR”

(Макарів, вул. Б.Хмельницького 2-А, біля будинку культури)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

перукарів, косметолога та спеціалістів
з манікюру і педикюру.
ТЕЛЕФОН – 8-050-382-19-68.
- Приватизація, переоформлення прав на
землю, присвоєння кадастрових номерів;
- Експертна оцінка майна:
будинки, квартири, земельні ділянки,
майнові комплекси, автомобілі;
- Землевпорядні та геодезичні роботи:
визначення меж на місцевості, тощо;
- Консультація з питань нерухомості.
СМТ. МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23/7
(ПАНСЬКИЙ ПАРК, БІЛЯ БТІ)

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

ДП „ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ
СПИРТОЗАВОД”

реалізує барду за ціною
0,60 грн. з ПДВ за одну тонну
(кількість - не обмежена).
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ.: 9-02-96, 9-01-01
або с.Червона Слобода, вул. Заводська, 3.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
СТВОРЮ сім’ю з серйозною жінкою. Мені 68 років, пенсіонер. Матеріально забезпечений, проживаю у районі. Телефон 8-096-162-76-25.
ПРОДАЮ дитячі багатофункціональні ходунки німецької фірми “Geoby”. Макарів,
вул. Проектна. Телефони: 8-067-716-5415, 8-044-227-60-57.
ЗІПСОВАНИЙ акт про передачу житлового будинку садибного типу з надвірними будівлями, який знаходиться
в селі Мар’янівка по вулиці Калініна, 27, зареєстрований
17 липня 1992 року за №84 Київським міжміським бюро
технічної інвентаризації на ім’я РУДЕНКА Петра Петровича, вважати недійсним.

ВІКНА, ДВЕРІ, БАЛКОНИ

від “ВІЗАЖ”.
м. Житомир.
ВИРОБНИК - НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ.
ПП ХАРЧУК.
ЗНИЖКА ДО 20%.
ВХІДНІ БРОНЕДВЕРІ.

Виїзд на заміри,
консультація - безкоштовно.

ТЕЛ.: 8 (097) 461-96-17; 8 (095)-194-85-62.

Рішенням Макарівського районного суду від 1.07.09 р. справа
№2-242, позовні вимоги Левківського В.І. до Проценка Г.А. у справі
“Про повернення позики” були задоволені в повному обсязі.

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМЦЮ

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ.
ТЕЛЕФОНИ: 8-067-507-53-06; 8-067-368-21-78.

СЕРДЕЧНА ВДЯЧНІСТЬ

Велике горе прийшло у нашу сім’ю. Пішла у вічність
від нас дорога людина КОТОВ Юрій Васильович.
Але кожну біду легше переживати, коли поруч є
добрі та чуйні люди, які підтримали нас морально і допомогли матеріально. Висловлюємо щиру подяку рідним, близьким, сусідам, кумам Леляк з Пашківки, колективу працівників фірми «АФЕ-Інвест», а також усім
небайдужим до чужого горя людям, які прийшли провести покійного в останню путь. Спасибі вам, люди.
Хай допомагає вам у всьому Бог і ніколи ваші родини
не знають зла і горя.
Дружина і дочки.
Колектив КП КОР «Гарнітура» висловлює глибокі співчуття заступнику директора Данилюк Ірині Володимирівні з приводу тяжкої втрати – смерті сестри
Тетяни.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

Ви можете зiштовхнутися
з усвiдомленням того, що
втратили якiсь можливостi,
програли якийсь етап конкурентної боротьби. Але ваш час
прийде незабаром. I поки не варто
особливо напружуватися - планети
не найкращим чином впливають на
ваш знак. Розслабтеся, придiлiть
увагу особистим iнтересам, попрацюйте зi своїм iмiджем. Особливо,
для цього пiдходять вихiднi днi, коли
ви вiдносно заспокоїтеся i вiдчуєте,
що знову починаєте контролювати
ситуацiю.
Сприятливi днi: 24;
несприятливi: 25.

Максимальна
увага - дiтям. Це важливий
перiод для того, щоб дiйти
визначеностi в якомусь
важливому питаннi, що стосується ваших взаємовiдносин. Ви
можете i себе вiдчути дитиною.
Особливо, якщо вiдчуваєте почуття образи або ревнощiв. Не робiть
поспiшних дiй до недiлi, щоб не
наробити помилок. У недiлю до
вас вже повернеться впевненiсть
i ясне розумiння ситуацiї.
Сприятливi днi: 26;
несприятливi: 22.

РАК (22.06-22.07)
Приведiть
до
ладу
свiй будинок i позбавтеся
непотрiбних речей. Тиждень сприятливий i для
очисних оздоровчих заходiв, дiєт.
Розташування планет примусить
вас дiйти визначеностi стосовно
своїх найближчих перспектив. Це
може бути нова iнформацiя, лист,
телефонний дзвiнок або зустрiч.
Осiннi мiсяцi будуть насичені
справами й емоцiями, тому не
забувайте про вiдпочинок i розслаблення.
Сприятливi днi: 21, 24;
несприятливi: 23.

ЛЕВ (23.07-23.08)

ДIВА (24.08-23.09)

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
У вас є можливiсть для
втiлення ідеальних планів.
Для цього ви можете почати новий цикл навчання
або вiдправитися в поїздку. Розширюйте канали для притоку нової
iнформацiї, готуйте матерiали для
того, чим займетеся вже наступного тижня. У вихiднi можна робити
покупки, займатися оформленням
свого житлового простору в нових,
осiннiх, тенденцiях. Для вiдпочинку
в цi днi добре пiдбирайте компанiю.
Сприятливi днi: 24;
несприятливi: 22.

НАЙ-НАЙ

Знімальна група телеканалу
ВПС виявила у джунглях Папуа
- Нової Гвінеї гігантського щура
завдовжки близько 82 см під час
зйомок документального фільму
про вулкани цієї острівної держави в Океанії, повідомляє The
Guardian.
Щур, який мешкає у кратері
вулкана Босаві на висоті приблизно 1000 метрів, не боїться людей. За словами доктора
Крістофера Хелгена, теріолога
зі Смітсонівського національного музею природної історії, який
супроводжував знімальну групу,
він є одним з найбільших у світі,
причому схожий на тих, що мешкають у міській каналізації.

Картоплину вагою 2 кілограми 100 грамів виростив на своїй присадибній ділянці мешканець Макарова, пенсіонер Микола Гаврилович Коцюба. У бесіді він розповів, що сорт картоплі “Слав’янка” він
вирощує уже не перший рік, але токої величини бульби ще не мав.
Удобрював город пенсіонер
виключно органікою. Картопля вродила
щедро.
Але
цей сорт порадував особливо. Городній
гігант він зберігає. Подивитися на чудокартоплину
сходяться
й
сусіди.

ЗНАЙДЕНО
ЩУРА-ВЕЛЕТНЯ

Вибухова
речовина

'

У Біблії злий дух

'

Ріка в
Росії, Китаї
- впадає в
Балхаш

Викрадення
людей

'

'

Толстой,
ініціали
Форма
психічного
розладу

Почуття
міри,
дипломатичність

'

'

Фізичні
сили,
енергія

'

Хижі риби
родини
хрящуватих
(троп.)

Укр. поет
(“Сива
ластівка“,
поема
“Доля“)

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність викладених фактів відповідальність несе автор, за достовірність інформації в оголошеннях рекламодавець. Листування з читачами - на сторінках газети. Редакція не рецензує матеріалів і рукописів не повертає.
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БогиняВсесвіт,
матір богів
Гамоподібний пасаж

'

'

'

Храм у
євреїв

Актор (“Дні
Турбіних“,
“Гараж“)

Порода
службових
собак

Великий
князь
Герой
Київський “Енеїди“
Одиниця Котляревдовжини
ського
(Дал. Схід.)

'

Витягнутий
круг

'
'

Явища у
мистецтві
ХІХ-ХХ ст.

Духовний
чин (церк.)

'
'

“Оцеола - во- Вироби з
ждь семіно- непрозорого
лів“ (автор)
Система багатошароарабського вого скла з
віршування різьбою

Гостроверха
вершина
гори
Тривалість
діяльності

'

Тепер є хороша можливiсть обговорити проблеми i залишити їх у минулому. Спiвпрацю доведеться
будувати за новими правилами,
але поки не поспiшайте укладати
угоди. Це буде краще зробити в
жовтнi. Спостерiгайте за тим, що
вiдбувається,
будуйте
плани,
бiльше часу придiляйте здоров`ю i
особистим захопленням. У вихiднi
можна робити покупки.
Сприятливi днi: 27;
несприятливi: 26.

'

'

РИБИ (20.02-20.03)

ГОРОДНІЙ ГІГАНТ

СКАНВОРД

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Ви можете вiдчувати тиск
конкуренцiї i обмеженiсть
в можливостях просунути
якiсь зi своїх нових iдей. З
наступного тижня тенденцiї помiтно
змiняться на краще. А поки потрiбно
зосередитися на поточних справах
i проявити високу працездатнiсть,
щоб не залишити “хвостiв” i боргiв.
У вихiднi ви вже вiдчуєте, що до вас
повертаються везiння, iнтерес i любов оточуючих. Проведiть цей час з
тими, хто вам дорогий.
Сприятливi днi: 25;
несприятливi: 23.

*

Спати на спині шкідливо для
легенів, спати на животі шкідливо для кишечника, спати на
лівому боці шкідливо для серця,
спати на правому боці шкідливо
для печінки.
Журнал “Здоров’я” бажає вам
приємних снів.

ДИВА ПРИРОДИ

'

Ще один ключовий тиждень в роцi. Сприятливий
час для повного розкриття
потенцiалу, який ви ще не
ризикнули розкрити. Не пропустiть
цей час, iнакше потiм знову все
може повернутися на круги своя.
До п`ятницi приведiть до ладу всi
справи, розрахуйтеся з боргами,
позбавтеся непотребу в будинку. На цьому тижнi не поспiшайте
розпочинати щось нове, але вже в
недiлю починається сприятливий
перiод i можна брати прискорення.
Сприятливi днi: 21, 27;
несприятливi: 25.

У вас з`явиться можливiсть для витка професiйної
активностi. Але не поспiшайте - є вiрогiднiсть необачних рiшень. Можна вести переговори, укладати угоди, але
придiляйте належну увагу деталям i
порадьтеся з тими, кому довiряєте.
В особистому життi теж поки краще залишити все, як є, i не квапити
подiї. Пiсля суботи добре почати
новий цикл оздоровчих вправ i стежити за споживаними калорiями.
Сприятливi днi: 21, 27;
несприятливi: 23.

*

Молоду жінку, яка “голосувала” на шосе, підібрав літній пан.
Він поглядав на неї збоку і довго
роздумував, з чого б почати розмову. Нарешті запитав:
- Чого б ви побажали, якби
були моєю нареченою?
- Цю машину й іншого водія...

Лідери найбільшого японського мафіозного клану наказали всім бандитам, що входять
у нього, скласти іспит на знання
законодавства. Як повідомляє
японське видання The Mainichi
Daily News, мова йде про клан
Ямагуті-гумі, чия штаб-квартира
знаходиться у префектурі Сіга на
острові Хонсю, повідомляє Lenta.
ru.
За даними поліції, бандитам
треба детально вивчити текст закону про протидію організованій
злочинності. У цьому законі прописаний механізм, за допомогою якого японська влада може
притягнути вищих членів мафіозних кланів до відповідальності за проступки рядових якудза.
Злочинні лідери, як вважають у
поліції, хочуть, щоб їх “підлеглі”
засвоїли, чого не можна робити,
щоб не піддавати переслідуванню своє “керівництво”.
Для оцінки знань бандитів
складено письмовий тест з 12
питань, який, як вважає японська
влада, вже розісланий членам
Ямагуті-гумі по всій країні. Одне
з питань стосується видів злочинної діяльності, якими не можна займатися членам клану. Зокрема, їм забороняється брати
участь у похованні промислових
відходів і телефонному шахрайстві. Зразок тесту поліцейські вилучили під час обшуку в підозрюваного бандита.

'

Складнi ситуацiї, що виникли, одержать розв`язку.
Залишайтеся на своєму
мiсцi, спокiйно виконуйте поточнi обов`язки. Далеко не
все зараз залежить вiд вас, але
за можливiстю робiть правильний вибiр, якщо така необхiднiсть
виникне. Операцiї з власним
сумлiнням можуть коштувати вам
дорого. В особистому життi приділяйте більше уваги вашому партнеру, проявляйте щедрiсть.
Сприятливi днi: 25;
несприятливi: 24.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)

ПОСМІХНІТЬСЯ

'
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СКОРПIОН (24.10-22.11)

Кохання стане прекрасним стимулом i для iнших
якiсних полiпшень у вашому життi. Зараз ви схильнi
творчо пiдходити до вирiшення всiх
питань i отримувати користь навiть
зi складних обставин. Успiх i везiння
завжди поряд, якщо ви вiдкритi для
змiн. Доведеться ухвалити рiшення,
результати якого стануть очевидними через два мiсяцi.
Сприятливi днi: 24;
несприятливi: 27.

Конкурс перших красунь країни “Міс Україна2009” виграла 20-річна
мешканка Дніпропетровська Євгенія Тульчевська.
У фіналі, який відбувся у
неділю, 6 вересня, вона
виступала під номером 5.
Найкрасивіша
українка вже заявила, що тепер хоче підкорити світовий подіум. Саме Євгенія
представить Україну на
конкурсі Miss World 2009.
Зріст переможниці - 178
сантиметрів, параметри 89-64-92.
За титул “Міс Україна
2009” змагалися двадцять
шість дівчат. Першою віцеміс стала Анастасія Сеніна
з Харкова, другою віцеміс - Евеліна Волошина
з Алчевська, а титул “Міс
глядацьких симпатій” дістався Анні Пославській з
Одеси.

'

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)

В УК РА Ї Н І - НО В А “М ІС ”
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Ще трохи - i стримуючi
моменти залишаться позаду, i
ви почнете набирати обороти.
Цей тиждень присвятiть наведенню
ладу в тих аспектах свого життя, якi
цього потребують. У понедiлок будуть
корисними зустрiчi, де ви зможете
обговорити з партнерами спiльнi
плани, скоординувати дiяльнiсть.
Але новi справи починайте не ранiше
недiлi. В цей час ви вже вiдчуєте
притiк нових сил i ентузiазму. Але перед цим варто добре вiдпочити.
Сприятливi днi: 22;
несприятливi: 21.
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ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

До п`ятницi спробуйте
привести до ладу справи,
свiй будинок i робоче мiсце.
Цей час вiдкриває для вас новий цикл подiй, пов`язаних з роботою й iншими вашими обов`язками.
Не створюйте собi проблем самi, а з
неминучими труднощами зараз вам
допоможуть впоратися партнери.
Навантаженням i вiдповiдальнiстю
поки краще подiлитися, оскiльки
попереду у вас час великих звершень, i потрiбно берегти сили.
Сприятливi днi: 21, 27;
несприятливi: 25.

ТЕСТУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНІ
ПРОЙТИ ВСІ!
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ОВЕН (21.03-20.04)

НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

'
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