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Губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК:
“РОЗБАЗАРЮВАННЯ ЗЕМЛІ
- ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”
Київська область на карті країни на особливому рахунку: у неї немає обласного центру, зате в числі її жителів
- усі чотири Президенти незалежної України, включаючи
діючого, практично увесь Кабінет Міністрів і навіть лідер
опозиції. При цьому показник добробуту інших жителів
виявився далеко не на рівні не те що вищого політикуму, але навіть сусідніх областей. Але цю проблему тепер
належить розв’язувати новому губернаторові Київщини
Анатолію Присяжнюку, і він налаштований досить оптимістично.
- Анатолію Йосиповичу, з
якими із проблем в області ви
стикнулися в першу чергу?
- Несанкціонована роздача земель. На першій же зустрічі Президент поставив завдання взяти на
контроль усі резонансні земельні
справи - колишня влада встигла
роздати тисячі актів на землю,
причому частину скасувати. Одні
земельні ділянки продавалися,
інші купувалися, кадастрові книги
знищувалися, і цьому сприяла некомпетентність місцевих чиновників. Розбазарювання землі за
останні роки в Київській області
набрало загрозливі масштаби. За
інформацією правоохоронних органів, понад 30 тис. гектарів землі
було приватизовано з порушенням
чинного законодавства. Зараз відкриті сотні кримінальних справ по
фактах видачі незаконних актів на
землю, незаконного відбору землі, у тому числі через суди, і ряду
інших
Ще одна найгостріша проблема - мільйонні борги із заробітної
плати. У області опинилося більше 500 підприємств, які до травня
працювали із збитками. Неповернених кредитів - понад 200 млн.
грн. Боргів за газ теж близько 200
млн. У сумі за усіма напрямками
борги області складають близько
1 млрд. грн.: положення досить
складне навіть порівняно з іншими
регіонами України. Цю ситуацію
слід виправити, і якнайшвидше.
Навести лад у земельній сфері,
підняти соціальні стандарти, скоротити безробіття і забезпечити
людей роботою, одним словом,
відродити довіру громадян до
влади, - це тільки частина тих питань, над якими сьогодні ми повинні працювати. На це нас націлює
і Президент України Віктор Федорович Янукович.
Скажу так: ми пояснимо жителям, як ми діятимемо, куди йдемо,
разом з ними оптимізуємо витрати, разом працюватимемо і шука-

тимемо засобів. Причому, якщо
пошукати, ці засоби для відродження муніципальних соціальних
програм, для цільового розвитку
районів області є в наявності - це
й інвестиції, у тому числі від європейських інвесторів, і субвенції з
бюджету.
- Ви першим з губернаторів
вирішили скликати в області
форум інвесторів - чи багато
охочих взяти в нім участь?
- Так, 25 червня в Київській області відбудеться Перший інвестиційний форум. Ніхто не винаходив
велосипед, він давно винайдений:
інвестори сьогодні потрібні усім,
просто я щиро хочу створити для
наших інвесторів найпривабливіші
умови і сподіваюся залучити для
участі в цьому форумі бізнес - еліту країн СНД і зарубіжжя. Адже яка
сьогодні загальна ситуація: тільки
близько 20% продукції аграріїв,
тваринників області переробляється на місцях, інша частина йде
за безцінь як сировина. У Європі ж
принципово інша ситуація, до якої
сьогодні прагнемо і ми. Причому
хотів би, щоб кожен район вирішував сам для себе - кому потрібний
тваринницький комплекс, кому
птахоферма, кому завод металовиробів. Ми вже провели переговори з німецькою компанією, вона
готова будувати у Васильківському районі завод з вироблення картопляного крохмалю, корейська
фірма має намір узяти в оренду
від 50 до 100 гектарів землі для
вирощування овочів і побудувати
холодильник для їх тривалого зберігання.
Також
німецькі
інвестори
вкладають 50 млн. евро в розвиток логістики у Васильківському і
Києво-Святошинському районах.
Залучатимемо інвестиції і для будівництва житлових будинків, шкіл,
садків, будинків культури і т. д.
Є перспективні пропозиції від
європейських бізнесменів з будівництва суперсучасної гусячої фер-

ми і хутряної ферми з розведенням
норок - насправді число пропозицій вже сьогодні обчислюється не
в десятках, а в сотнях. Активність
досить велика, у тому числі і місцевих підприємців - сьогодні це саме
той напрям, який дасть можливість
з часом забезпечити і зайнятість
жителів області роботою у своєму
районі, а не в столиці.
Власне, це і є давня і відома
проблема Київщини: її жителі в
більшості своїй працюють в столиці, туди ж, відповідно, відраховуються і податки з їх заробітних
плат, до того ж це єдина в Україні
область, що існує з 1932 року і досі
не має власного обласного центру…
Окремий від Києва центр області дійсно потрібний: це ж самостійність у вирішенні багатьох
життєво важливих питань, що
цікавлять жителів області. Ним
може бути Бориспіль, а може
бути і Вишгород. Тут треба виходити з можливостей виділити
землю і почати адміністративне
будівництво. Ми вивчимо пропозиції обох міст і найбільш доцільні - приймемо. У мене була
попередня розмова про це і з
Прем’єром, і з Президентом, і
ми знаходимо у них підтримку у
вирішенні цих питань. Що ж до
найбільш наболілих проблем області, думаю, з цим впораємося.
Сьогодні ми створили Центр законодавчих ініціатив і через нього
впроваджуватимемо і просуватимемо проекти законодавчих актів
для внесення їх у Верховну Раду.
Це насущна необхідність: уявіть
собі, на сьогодні 85 населених
пунктів Київської області не газифіковано, причому як у найближчому до Києва районі Вишгородському, так і в Богуславському,
найбільш віддаленому. В містах
Іванкові і Борисполі вимагають невідкладної реконструкції
каналізаційно-очисні системи.
Причому без вирішення цієї
проблеми неможлива і здача
терміналів
Бориспільського
аеропорту до Євро-2012.
Та що перераховувати, на
жаль, можу констатувати: Київська область сьогодні за рівнем
розвитку інфраструктури знаходиться у кінці загальноукраїнського списку. І це притому, що
в області живе основна частина
політичної еліти країни.
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БУДЬТЕ З НАМИ – ЧИТАЙТЕ
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

Продовжується передплата „Макарівських вістей” на друге півріччя 2010 року.
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, пода-

СТОР. 2.

ватимемо корисні поради в господарських
справах. До вашої уваги 7 програм телебачення, реклама.
Щоб отримувати газету, то завітайте до
найближчого відділення зв’язку й оформіть передплату.
Передплатна вартість:
на один місяць - 6.57 грн.;
на три місяці – 19.71 грн.;
на шість місяців - 39.42 грн.
Наш індекс: 61291.

ДОРОГІ ШКОЛЯРІ,
ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ!

Настав хвилюючий день Останнього дзвоника. Для одних
- це крок уперед у здобутті знань й усвідомленні вагомої ролі
освіти в людському житті. Для інших - це щемлива пора прощання зі школою.
Позаду уроки й перерви, змагання й екскурсії, вимогливий
погляд учителя й підбадьорливий потиск руки однокласника.
Попереду час переосмислення й рішень, вибору й утвердження, нових зустрічей і звершень.
Тож нехай новий етап у вашому житті стане бажаною реалізацією одного з найважливіших положень програми Президента
України Віктора Януковича «Україна для людей» - «набуття молодими людьми впевненості у завтрашньому дні, отримання
освіти до першого робочого місця».
Цього року свято Останнього дзвоника зустрічає близько
180 тисяч школярів Київщини. Прощальним воно є для 25 з
половиною тисячі випускників 9-х класів і понад 14-ти тисяч
випускників-старшокласників. Пліч-о-пліч зі своїми учнями долали труднощі й раділи успіхам 17 тисяч педагогів.
Випускнику, на омріяних полустанках свого життя не розгуби
дорогоцінних миттєвостей свого дитинства і юності та хвилин
спілкування з друзями й учителем, що сформувалися і набули
значущості саме в школі!
Батьки, будьте опорою своїм дітям на шляху їхніх сумнівів і
переконань, розчарувань і пріоритетів, змагань із труднощами, в часи перемог і поразок!
Учителі, самовіддані працелюби на ниві освіти! Хай не міліє
душа ваша на доброту і справедливість, на щирість і мудрість!
Нехай свято Останнього дзвоника стане початком нового
сходження до втілення найзаповітнішої мрії, найблагороднішої
мети!
Молодь повинна жити в щасливій країні, а ми допоможемо
їй!
Анатолій ПРИСЯЖНЮК,
голова Київської обласної державної
адміністрації.
Олександр КАЧНИЙ,
голова Київської обласної ради.

*****

ДОРОГІ ЮНІ ДРУЗІ!
ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ ТА БАТЬКИ!

Сердечно вітаємо вас зі святом Останнього дзвоника, що
ознаменовує веселу пору канікул та відкриває дорогу в незвіданий світ самостійності та зрілості.
Школярам ми бажаємо продуктивно відпочити, набратися
яскравих незабутніх вражень, духовних і фізичних сил перед
початком нового етапу навчання.
Для випускників цей шкільний дзвоник справді останній.
Його малиновий передзвін виряджає їх у самостійну життєву
дорогу. Ми твердо віримо, що вам, шановні випускники, не
забракне сміливості та наполегливості, ви твердо крокуватимете до обраної цілі і зможете взяти на себе відповідальність
за власну долю та долю країни. Повсякчас пам’ятайте: і ваші
батьки, і наставники, і Вітчизна покладають на вас великі сподівання. Ваші успіхи стануть найвищою винагородою вашим
учителям та рідним людям, які вкладали у вас усю свою любов,
доброту, щедрість своїх гарячих сердець.
Від імені районної державної адміністрації та районної ради
висловлюємо глибоку вдячність усім педагогам Макарівщини.
Силою вашої думки та теплом душі твориться майбутнє країни.
Щиро бажаємо випускникам загальноосвітніх навчальних
закладів району знайти свою життєву стежину, а головне - стати гідними громадянами нашої держави. Адже саме від ваших
ідей, творчості думки, працьовитості залежить майбутнє України, рідного краю. Щасливої життєвої долі вам та вагомих успіхів!
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова райдержадміністрації.
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

ЗРІС ПРОЖИТКОВИЙ
МІНІМУМ – ЗРОСЛИ
МІНІМАЛЬНІ ПЕНСІЇ
Законом України «Про Державний бюджет України
на 2010 рік» збільшено розмір прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність.
Перерахунок пенсій з урахуванням нових розмірів
прожиткового мінімуму відбувається за матеріалами
пенсійних справ без подання пенсіонерами заяв та
СТОР. 10.
будь-яких додаткових документів.
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(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
- Приступаючи до роботи на новій посаді, ви перший з губернаторів зібрали на
нараду редакторів районних газет, обговорили з ними насущні проблеми, а зараз ви опинилися в першій десятці списку
“душителів преси” в Україні.
- Знаєте, не можу зрозуміти ні тих, хто
складав цей список, ні те, чому туди потрапив. У мене ніколи не виникало проблем з пресою, і я завжди був доступний
для журналістів, де б не працював. І зараз
я зацікавлений в постійному інформуванні
жителів області про реальну ситуацію в регіоні і кроках облдержадміністрації з врегулювання ситуації на місцях саме через ЗМІ.
Я відвожу районній пресі роль громадської
приймальні. Журналісти - посередники між
народом і владою, вони можуть передавати
побажання жителів і ініціювати обговорення ініціатив місцевої влади, принципово
необхідні нам сьогодні. Тому в перший же
тиждень свого губернаторства я зустрівся
з усіма керівниками районних газет і ввів
головних редакторів до складу колегій районних і міських адміністрацій.
- А як у вас вибудовуються стосунки
з представниками опозиції в обласній
раді?
- Я не відчув, що в області є протистояння новим владним ініціативам, незважаючи
на те, що в обласній раді більшість представників БЮТ. При цьому 25 депутатів”бютівців” сьогодні вже увійшли до створеної в облраді більшості “За розвиток
Київщини”. Я сказав так: “Досить шукати
ворогів там, де їх немає. Люди втомилися
від ваших розбирань. Я готовий приймати
ваші пропозиції”. Вважаю, що на сьогодні
порозумівся і з депутатом-”бютівцем” Богданом Губським, чиї бізнес-інтереси безпосередньо пов’язані з нашою областю. З
багатьох питань ми з ним вже знайшли розумний компроміс.
Вже майже чверть століття проблемна

точка Київської області - Чорнобильська
зона. І зараз все наполегливіше точаться
розмови про те, що частину земель вчені
рекомендують повернути в користування.
Найближчим часом буде створена урядова комісія, яка повинна провести перевірку територій, що опинилися в зоні відчуження. На сьогодні без проведення таких
робіт неможливе залучення інвесторів у ці
райони області.
- Як ви вирішуєте кадрові питання,
неминучі при зміні керівництва регіону?
- Ми дуже зважено підходили по кожній
кандидатурі на керівні посади в області.
Іноді, перш ніж призначити того або іншого голову районної адміністрації, минав не
один тиждень. На сьогодні вже можу відповідально заявити, що ні влада, ні опозиція
не можуть пред’явити претензій до проведених призначень.
І передусім тому, що практично усім, хто
захотів продовжувати роботу в структурах
області, були запропоновані варіанти посад. Скажу так: сьогодні треба мати силу
волі і професіоналізм, щоб встояти від різного роду політичних впливів на процеси,
які є в першу чергу управлінськими. Я вважаю, що губернатор - це, передусім, менеджер у владі.
- У перші ж дні роботи губернатором ви звернулися до Прем’єр-міністра
з пропозицією, щоб при формуванні
бюджету-2010 врахували потреби області в коштах, зокрема на ремонт доріг, і залишили області 50% податків. У
прийнятому бюджеті враховано ваше
побажання?
- Так, цього року, на відміну від попереднього, 50% податків у середньому буде
повернено в область. Але, сподіваюся, це
буде не лише наша преференція: на Раді
регіонів ми прийняли рішення розглянути проект нового Податкового кодексу, де
буде порушено питання повернення податків у регіони для їх подальшого розвитку.

РОЗМІРИ ДЕРЖАВНИХ
СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ ПІДВИЩЕНІ
Прийнятий Закон України “Про Держаний бюджет України на 2010 рік”. Згідно
з ним виплата державної допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям,
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам підвищені з урахуванням того, що статтею 45 Закону про державний бюджет установлено, що у 2010 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям” збільшується до затвердженого на 2009 рік для працездатних осіб – на 37 відсотків, непрацездатних осіб – на 42 відсотки, інвалідів – на 47 відсотків. Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім’ї, в
якій виховується троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються
за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних,
вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до 23 років), рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить 50 відсотків, встановленого для дитини
відповідного віку. При цьому розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може бути більше, ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
СТОР. 10.
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ВИНАГОРОДА
БАГАТОДІТНИМ МАТЕРЯМ

Районна державна адміністрація на численні
звернення багатодітних
матерів району щодо виплати одноразової винагороди жінкам, яким у
2009 та 2010 роках присвоєно почесне звання
України «Мати-героїня»
та відповідно до листа
обласної державної адміністрації від 29.04.2010
р. №11-22-12435 повідомляємо, що в проекті Закону України «Про державний бюджет на 2010
рік» Міністерству України
у справах сім’ї, молоді
та спорту за відповідною
бюджетною
програмою
передбачені видатки на
виплату зазначеної винагороди в обсязі 236164,5
тис. грн. Зазначений обсяг асигнувань дозволить
забезпечити виплату винагороди понад 2 100 жінкам, яким почесне звання
України «Мати-героїня»
присвоєно у 2009 році, та

8531 жінці, якій почесне
звання присвоєно у 2010
році.
Виплата
винагороди розпочнеться після
затвердження Міністерством фінансів України розпису асигнувань
Державного
бюджету
України на 2010 рік та затвердження
Кабінетом
Міністрів України відповідного Порядку використання коштів державного
бюджету.
Згідно з Положенням
про почесні звання України, затвердженим Указом
Президента України від
29.06.2001 р. №476/2001,
почесне звання України
«Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили
та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше
дітей, у тому числі дітей,
усиновлених у встановленому
законодавством
порядку, враховуючи вагомий особистий внесок

у виховання дітей у сім’ї,
створення
сприятливих
умов для здобуття дітьми
освіти, розвитку їх творчих
здібностей, формування
високих духовних і моральних якостей.
Відділом у справах сім’ї
та молоді протягом 2008
року підготовлено та надіслано до Київської облдержадміністрації 120 справ, у
2009 році – 22 справи та
10 справ у 2010 році для
подальшого
клопотання
про присвоєння почесного звання України «Матигероїня» багатодітним матерям району.
Указами
Президента
України у 2008 році нагороджено 2 жінки, у 2009
році – 88 жінок, у поточному році – 21 багатодітну
матір нашого району.
Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО,
начальник відділу у
справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації.

ДОПОМОЖЕМО
ХВОРИМ ДІТЯМ

“СЕРЦЕ
ДО СЕРЦЯ”

Київська область завжди була зоною рекреації для столиці, славилася своїми оздоровчими базами і пансіонатами.
Якби ви разом зі мною проінспектували
зони відпочинку в Ірпені і Ворзелі, у вас би
волосся дибки стало! У Ворзелі відомі колишні здравниці стоять без вікон і дверей.
Колишніх піонерських таборів вже просто
немає: понад 80% цих об’єктів виявилися
повністю розграбовані, практично знищені.
Але ми зараз розглядаємо питання про відродження дитячого відпочинку в Київській
області. Це першочергове завдання, кошти
як районних, так і обласного бюджетів вже
виділені, і цього року діти зможуть оздоровлюватися неподалік столиці.
- Повернемося до земельного питання: що область вже зробила, щоб
зупинити беззаконня по роздачі ділянок
киянам?
- Я своєю постановою ввів мораторій на
видачу актів на землю, поки не проаналізуємо ситуацію. Ті рішення, які були необгрунтовані, переглядатимемо і відмінятимемо в
законному порядку.
- Як довго триватиме цей процес,
тобто коли безземельні кияни зможуть
отримати свої, що вважаються згідно із
законом, ділянки?
- Ця робота вже почалася. По нашому
клопотанню прокуратура області подала
протест до обласного Господарського суду
- і вже перші 400 га землі в Глевасі, які колишній голова сільради розподілив між “потрібними” людьми, повернені колишньому
хазяїну, Національній академії наук України,
тобто державі. Аналогічні справи розглядаються і щодо села Щасливе Бориспільського району, і в населених пунктах КиєвоСвятошинського району та інших. Думаю,
що впродовж року земельні питання будуть
відрегульовані, хоча, на жаль, не все залежить від мене.
Олена ГРОМНИЦЬКА,
Марія СТАРОЖИЦЬКА.

- ЦЕ НЕ БУТИ
БАЙДУЖИМИ

В Україні пройшла акція Всеукраїнського благодійного фонду “Серце
до серця”. В цьому році вона була
присвячена новонародженим дітям.
50 тисяч волонтерів в усіх містах
України збирали гроші на обладнання в неонатальні центри.
На 12 годину першого дня вже
було зібрано 100 тисяч гривень.
До речі, п’ять років тому, коли
акцію було вперше проведено, зібрали лише 78 тисяч гривень, а
минулого року - вже 2,8 млн. В попередні роки гроші збирали для дітей з вадами слуху (2 роки) та зору
(2 роки).
Головний
неонатолог
МОЗ
України Єлізавета Шунько висловила задоволення від того, що ювілейна акція присвячена підтримці
новонароджених дітей. За її словами, щороку в Україні народжується
понад 20 тисяч недоношених дітей і
завдання суспільства - “допомогти
їм здобути якість життя, щоб ці дітки були поруч з нами”.
Яна ЛЕМЕШЕНКО.
(УКРІНФОРМ).

Для всіх бажаючих взяти участь
у акції „Серце до серця” друкуємо єдиний розрахунковий рахунок для благодійних внесків з
метою закупівлі медичного обладнання в обласні дитячі лікарні
України: ЄДРПОУ 34354227, р/р
2600901011888 в КФ ВАТ „КРЕДОБАНК” м.Київ, МФО 321897.
Найменування платежу: „благодійний внесок на придбання медичного обладнання для
____________________ області (міста) від ______________”.

ГРАФІК

особистих виїзних прийомів громадян керівниками
райдержадміністрації в населених пунктах району в другому кварталі
2010 року (на виконання Указу Президента України від 7.02.2008 №109/2008)
№ Прізвище, ім’я, по батькові,
посада керівника,
який веде прийом

квітень

травень

червень

Липівка
12.05
Мостище
26.05

Яблунівка
9.06
Козичанка
Чорногородка
28.04
23.06
Соснівка
2 Прунцев С.Є. - керівник
4.06
апарату адміністрації
Маковище
Вільно
21.05
18.06
Лишня
Небилиця
Ніжиловичі
3 Майстренко О.М. 13.04
11.05
8.06
заступник голови
Наливайківка
Комарівка
Рожів
адміністрації
27.04
25.05
22.06
Андріївка
Людвинівка
Колонщина
5 Гуменюк О.М. - заступник
5.04
3.05
7.06
голови адміністрації
Новосілки
Копилів
Пашківка
19.04
17.05
21.06
Дату проведення виїзного прийому визначає голова села, керівник підприємства за
погодженням з головою райдержадміністрації або його заступниками.
Інформація про кількість відвідувачів, порушені питання і вжиті заходи передається на
другий день після виїзного прийому громадян в юридичний відділ апарату адміністрації
для узагальнення.
1

Добрянський Я.В. - голова
райдержадміністрації

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівниками
райдержадміністрації
Прізвище,
ім’я, по Посада керівника,
Години
Дні
тижня
№
який веде прийом
батькові керівника
прийому
з/п
1. Другий, четвертий Гуменюк Олександр заступник голови
10.00-13.00
райдержадміністрації 14.00-18.00
понеділок щомісяця Миколайович
2. Перший, третій
Майстренко
10.00-13.00
заступник голови
райдержадміністрації 14.00-18.00
вівторок щомісяця Олег Миколайович
3. Перша, третя
Добрянський
10.00-13.00
голова
Ярослав Вікторович райдержадміністрації
середа щомісяця
4. Друга, четверта
Прунцев Сергій
10.00-13.00
керівник апарату
14.00-18.00
райдержадміністрації
п’ятниця щомісяця Євгенійович
Місце прийому: смт Макарів, вул.Фрунзе, 30, райдержадміністрація.
Перша субота
Прунцев С.Є.
10.00-13.00
Друга субота
Майстренко О.М.
10.00-13.00
Третя субота
Гуменюк О.М.
10.00-13.00
Жінки, яким присвоєно звання “Мати-героїня”, Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни приймаються позачергово.
Сергій ПРУНЦЕВ,
керівник апарату адміністрації.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 21 28 травня 2010 р.

ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ У ФАСОВІЙ

Святкування зранку розпочалось Богослужінням у
храмі Святого Миколая, яке очолив єпископ Васильківський, вікарій Київської митрополії преосвященнійший
Пантелеімон спільно з настоятелем храму, благочинним
Макарівського церковного округу архімандритом Кирилом (Білан) за участю настоятеля Свято-Введенського
монастиря м. Києва архімандрита Даміана настоятеля храму Преподобної Параскеви Сербської сіл Лишня
і Осикове, депутата районної ради ігумена Філарета,
котрий прибув на свято прямо з аеропорту Бориспіль,
повернувшись після двотижневого перебування в Італії;
кліриків Макарівського благочиння. За внесок у розвиток
Української Православної Церкви преосвященнійший
Пантелеімон вручив від імені Блаженнійшого Володимира, митрополита Київського і всієї України нагороди
клірикам і меценатам.
Естафета свята перейшла з храму на сільську площу. Сільський голова Іван Оніщенко тепло вітав односельців і гостей. Начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації Ліна Факторович вручила почесну
грамоту сільському голові за активне сприяння розвитку культурного життя села. Приєдналась до привітань
голова районної організації партії «Сильна Україна» Ліда
Расюк, голова молодіжного крила сільського осередку
партїї «Сильна Україна» Андрій Негрішний подарував
місцевій команді футбольні м’ячі. Зворушливо розпочалась концертна програма з виступу малечі місцевого
дитячого садка. Змістовну програму показали глядачам
аматори сцени сільського будинку культури: жіночий
та чоловічий ансамблі, дитячий танцювальний колектив, окремі виконавці. Вітальні слова і пісні адресували
глядачам ансамбль «Любисток» Бишівського сільського
будинку культури (художній керівник Валентина Ступак)
та чоловічий гурт «Козацькі джерела» з Макарова при
громадській організації «Культура і дозвілля» (художній
керівник Анатолій Демянчук, музичний керівник Олександр Сніжко).
Святкувала Фасова до пізнього вечора. Всіх гостей
і мешканців села пригощали українськими народними
стравами: варениками, кулешем, картопляниками, узваром. Окрасою завершення урочистостей став фейєрверк в честь його працьовитих жителів. Таке яскраве
дійство було проведене завдяки зусиллям сільської
громади на чолі з головою села Іваном Оніщенком,
його однодумців і колег по роботі. Всі учасники були
запрошені на дискотеку, відлуння свята було чути до
сходу сонця…

*****
Архімандрит Кирило (БІЛАН), благочинний Макарівського церковного округу, настоятель храму Святого Миколая села Фасова цими днями нагороджений орденом Святителя Димитрія Ростовського за
заслуги перед Українською Православною Церквою
та з нагоди 35-річчя з дня народження.
Віруючі Макарівського благочиння УПЦ щиро
вітають отця Кирила і бажають Божого благословення!
Веніамін ВІТКОВСЬКИЙ.
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ЮНІ СКРИПАЛІ
ОТРИМАЛИ НАЙВИЩУ
НАГОРОДУ

Музика, як і саме життя - це невичерпне джерело
радості та натхнення. Щасливо та піднесено почували
себе учасники ансамблю скрипалів Макарівської дитячої школи мистецтв на київській сцені, адже отримали
на обласному фестивалі дитячої творчості „Дебют” в
номінаціях струнно-смичкових інструментів і естрадноінструментального мистецтва найвищу нагороду — перше місце. А солісти, скрипалі Антон Зозуля та Еміль Алієв
посіли третє місце.
Це не перша перемога ансамблю. Він добре показував себе виконавцем на різних сценах: Київська державна філармонія, Український дім, Будинок спілки композиторів, Київський Державний театр опери та балету
ім. Т.Г. Шевченка, театр опери. Протягом історії школи
змінювалися учасники ансамблю, але незмінними залишаються викладачі: Ольга Степанівна Кузьменко та концертмейстер Михайло Васильович Кузьменко. Чарівний
світ музики та гармонії протягом 30 років наполегливо
відкриває в душах своїх вихованців Ольга Степанівна.
Різноманітний репертуар, уміло та зі смаком перекладений для ансамблю, гідно був оцінений вимогливим журі
щорічних конкурсів. Переможцями-лауреатами були
учасники ансамблю на обласних конкурсах „Дебют”, на
міжнародному конкурсі „Золоті зернята України”, „Веселі
канікули осені”, „Духовні джерела”, „Музичні відкриття”
та на „ІІ Всеукраїнському фестивалі камерної музики”.
Київське управління культури присвоїло ансамблю
звання „Зразковий аматорський колектив” за високий
художній рівень та виконавську майстерність, за вагомий
внесок у розвиток культури українського народу.
Світлана ХОДАКІВСЬКА.

НОВІ КНИГИ

МИ ПАМ’ЯТАЄМО!..

Днями побачила світ збірка віршів «Мы помним...»,
присвячена 65-річчю Перемоги. Видана вона у Києві за
сприяння міжнародного альманаху «Ренесанс», редактор Віктор Шлапак. У збірку увійшли твори понад 170
авторів із України (Києва, Харькова, Херсона, Одеси, Запоріжжя та ін.), Росії, Білорусі, російського зарубіжжя.
Читач знайде у книзі вірші відомих поетів Бориса Олійника, Алли Потапової, Юлії Балаховської, Василя Дробота,
Свгенія Євтушенка, Андрія Вознесенського, Олександра
Сорокіна, Леоніда Вишеславського, Юрія Каплана, Євдокії Ольшанської. В збірці представлена багаточисельна
когорта і сучасних поетів України, серед яких є і наш земляк - член Міжнародної асоціації письменниюв і Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» Ігор
Годенков. До книги увійшли два вірші Ігоря Леонідовича
„Простите” і „Распродажа”.

ПРОСТИТЕ
Простите нас, погибшие со славой
На той, в века впечатанной, войне,
Где был рассвет и был закат кровавым,
И хищно смерть бродила по земле...
Простите нас, погибшие от пыток
В концлагерях, застенках и в плену,
От голода в Блокаде позабытой...
Простите нас, погибшие в войну!
Простите те, кого добили раны
Войны проклятой, но после войны,
В себе носящие железа граммы,
Те, кто на смерть - и в мир обречены...
Простите все, прошедшие страданья,
И муки смертные, и боя адский рев,
За то, что редко к нам приходит осознанье:
Ведь мы лишь вам благодаря живем!

ПИТАННЯ ЧАСУ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТРЕБУЄ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Розуміючи актуальність проблеми, Президент України Віктор
Янукович доручив Головдержслужбі підготувати на кінець червня
спеціальне засідання Ради регіонів з головним питанням порядку
денного: “Про стратегію державної кадрової політики”. Одночасно
відомство отримало доручення
Президента і Прем’єр-міністра підготувати й Державну цільову програму реформування державного
управління та державної служби
на 2011-2015 роки з відповідним
державним фінансуванням. А до 1
вересня Кабінет Міністрів має внести до Верховної Ради вже готовий проект Закону “Про державну
службу”.
За останні п’ять років, на думку
начальника Головдержслужби Тимофія Мотренка, в Україні створені
умови, що дають можливість для
таких змін. Є система управління
державною службою. Накопичено

досвід, зосереджено кадровий потенціал. Маємо потужну фінансову
інтелектуальну підтримку закордонних партнерів.
Важливим елементом є електронізація і інформатизація владних структур - світ без цього вже не
працює. В Україні створено модель
електронного міністерства на базі
Головного управління державної
служби. Електронний документообіг сьогодні складає близько 90
відсотків. Усі відповідальні працівники мають електронний цифровий
підпис, і з територіальними підрозділами до кінця року буде налагоджено 100-відсоткове спілкування.
Але суттєвою проблемою в державі залишається корупція влади.
Начальник Головного управління
державної служби України повідомив
про те, що нове антикорупційне законодавство в зв’язку з необхідністю
доопрацювання буде впроваджено
тільки з 1 січня наступного року.

В ньому йдеться, по-перше, про
серйозне посилення контролю за
державними службовцями під час
їх прийому на роботу. Це перевірка
кримінального або безкримінального минулого, освіти, податків (доходи, видатки, декларації - правдивість їх заповнення). Передбачена
також спеціальна перевірка СБУ, яка
з’ясовуватиме, чи притягався за корупцію кандидат на посаду в минулому.
Дуже серйозним кроком, вважає начальник Головного управління державної служби України,
є створення Національного антикорупційного бюро - спеціального
органу, уповноваженого на виконання функцій боротьби з корупцією, який буде незалежним. Сьогодні ці функції виконують міліція,
прокуратура і СБУ. Хоча їх треба
зосередити в одному місці і поза
цими відомствами, де також трапляються випадки корупції. Таке

завдання теж поставлено.
І, звичайно, прозорість і перехід на он-лайн послуги (спілкування
через Інтернет або поштою) - надзвичайно серйозний і дієвий метод
боротьби з корупцією та хабарництвом. Ця практика довела свою
ефективність. В усьому світі прагнуть
звести до мінімуму фізичні контакти чиновника і клієнта. Наприклад,
в Англії таке спілкування вже майже
100-відсоткове.
Суттєвим кроком уперед є деполітизація і департизація держслужби. Без цього решта компонентів
реформи багато в чому втрачає свій
сенс, оскільки міністерства останнім
часом почали перетворюватися на
філії політичних партій.
Яким чином деполітизувати державну службу? В законі є декілька
конкретних норм. По-перше, заборона на зайняття політичною діяльністю під час перебування на посаді.
В демократичному форматі органі-

зації державного управління це абсолютно два різні види діяльності.
Або ти займаєшся політичною діяльністю, або державною службою.
По-друге, за статусом політичні і
адміністративні посади потрібно чітко розмежувати. Державною службою повинен управляти державний
службовець, а не політик.
В якості ілюстрації хибності
практики втягування держслужби
в політичну діяльність, що існувала, Тимофій Мотренко нагадав, як в
2004 році під час зміни влади майже 10 тисяч державних службовців
вищого корпусу було звільнено. У
2005 році - ще 3600 осіб. Потім знову 3800 фахівців. І тільки зараз прийшло розуміння того, що політичний
і управлінський виграш від того, що в
міністерствах працюють “свої люди”
набагато менший, ніж коли там залишаються справжні професіонали.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ
(УКРІНФОРМ).
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Макарівські вісті
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Макарівські
ОСТАННІ ДНІ В ДИТЯЧОМУ САДКУ

№ 21 28 травня 2010 р.
ВИПУСКНИКАМ
Перед вами
незвідані далі
І попереду ціле
життя.
В нім стежинок
легких не буває.
Хай добром
простягається шлях.

У найстарших вихованців
Макарівського центру розвитку дитини «Пролісок» на
цьому тижні відбулися випускні бали. Всі вихованці гарно
вбрані: у дівчаток – вишукані сукні та чарівні зачіски, а
хлопчики всі, немов джентльмени, – у строгих костюмах з
краватками чи метеликами.
Дітки стали вже дорослими,
вихователі навчили їх усьому
й прийшла пора залишити
стіни «дитячої домівки». Невдовзі перед випускниками
дошкільного закладу відкриються двері школи, де вони
продовжать отримувати знання й радувати своїх рідних.

На шкільному
подвір’ї тополі
Постійно чекатимуть
вас.
Не забудьте
стежинку до школи,
Яка привела
в перший клас.

... І ШКОЛІ

МАКАРІВЩИНА
МАЄ ТАЛАНТИ
Минулої суботи у Білій Церкві позашкільники області зі-

бралися на заключне свято обласного фестивалю дитячої
та юнацької творчості «Таланти твої, Київщино!», а також
– 10-річчя позашкільної освіти Київщини. Свою творчість
дарували глядачам вихованці позашкільних закладів Білої
Церкви, Переяслава-Хмельницького, Іванкова, Таращі, Василькова, Броварів, Борисполя, Кагарлика, Вишневого. На
площі біля центрального входу Палацу культури «Росава»
під барабанний супровід червоною доріжкою для церемонії
нагородження проходили вихованці позашкільних закладів
Київщини, серед яких і талановита молодь з Макарівщини.
Переможцем обласного конкурсу науково-технічного
напрямку “Наш пошук і творчість - тобі, Україно!” став вихованець гуртка «Умілі руки» при Забуянській ЗОШ І-ІІІ ст. Тарас Мудренко (керівник О.В.Домбровський). Його роботи:
кубок «Слава України», нічний світильник «Мереживна кулька», скринька «Романтичний секрет» вибороли І місце.

У
Всеукраїнському
етапі
конкурсу
екологонатуралістичного напряму «Ліси для нащадків» перше
місце здобули члени Ніжиловицького лісництва (керівник
С.В.Кокот).
Почесне ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу молоді з інформаційних технологій у номінації
«Веб-програмування» виборов учень Макарівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів №3 Максим Мосуренко (на фото). Переможців вітали дипломами та подарунками.
Галина ГЕРАСИМЕНКО.

Як клас, ми виникли 10 років тому. Минали роки.
Ми змінювалися, ставали сильнішими, розумнішали,
вдосконалювалися, і ось настав час, коли нам потрібно покидати рідну школу. Світлим променем, пронизаним щирою любов’ю вчителів, вона буде жити серед нас .
У всьому світі є подібні навчальні заклади, де здобувають загальну освіту учні. І від того, якими всі ми
станемо, залежить майбутнє Землі.
Наша школа - це цілий світ, маленька незалежна
держава зі своїми законами, традиціями, яких необхідно було дотримуватися. Сьогодні ми не уявляємо
свого життя без неї. Але, стоячи на її порозі, знаємо,
що вона завжди буде з нами, у злетах і падіннях, всюди ми будемо чути її легкий подих.
З роками ми наберемося поваги до непомітних у
дитинстві речей. Бо знаємо, що на всіх них відбилася
дбайливість учительських рук.
Тож безмежно вдячні вам, шановні, і від щирого
серця бажаємо щастя, добробуту, окрилених мрій,
любові, здоров’я та успіхів!
Валентина ЛІСНІЧЕНКО,
учениця 11 класу Липівського НВО.

Дуже важко
в земнім круговерті
Своє місце
під сонцем знайти.
Будьте мужні!
Рішуче і вперто
Добивайтесь
своєї мети.
Пам’ятайте якого
ви роду,
На якій ви землі
живете.
Тож цінуйте життя
і свободу.
Пам’ятайте,
прошу вас, про те.
Олена ЛІМАНСЬКА.
с. Ясногородка.

ПРАВОВІ ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ
- ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПРОФІЛАКТИКИ
ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ
Серед актуальних проблем, що їх висунуло сьогодення незалежної України перед педагогами, юристами, психологами та працівниками різних державних і
громадських інституцій, - правова освіта та виховання
дітей і молоді, як складова комплексної програми національної системи освіти.
Правова освіта та виховання молоді мають
державне значення, а тому
вони повинні реалізувати
не лише освітню функцію,
але й обов’язково мати
практично-виховну спрямованість. Адже кожен
четвертий злочин в Україні
здійснюється неповнолітніми. У кримінальній міліції
у справах дітей Макарівського РВ ГУ МВС України
у Київській області знаходяться 16 неповнолітніх на
профілактичному обліку та
3 на спеціалізованому. До
кримінальної відповідальності притягнуто 2 неповнолітніх, до адміністративної відповідальності - 6
неповнолітніх, 4 - за перебування у громадських
місцях у нетверезому стані, 1 - за дрібне хуліганство
та 1 – за зберігання наркотичних засобів.
Неповнолітні
правопопорушники є резервом
злочинності в майбутньому. Як свідчить статистика, близько 80-90 відсотків злочинців (дорослих
людей) мали протиправні
та кримінальні правопорушення в підлітковому віці.
Байдужість до проблеми
підлітків з боку державних
і громадських інститутів,
відсутність реальної можливості зайняти цю категорію молоді роботою,
навчанням,
доступним,
змістовним і легальним

дозвіллям є основними
причинами зростання неповнолітньої злочинності.
Необхідно відзначити,
що протиправна поведінка
неповнолітніх, яка згодом
призводить до злочинів,
залежить від сукупності таких факторів: незнання законів молоддю, негативного впливу на неї оточення,
соціально-економічного
розвитку суспільства.
Ситуація з дитячою та
підлітковою злочинністю
тривожна. Аналіз причин
правопорушень засвідчує,
коли діти, покинуті напризволяще тими, хто має про
них турбуватися, змушені красти з метою поїсти,
одягнутися. 80 відсотків затриманих дітей “полюють”
за продуктами харчування
та одягом. У таких випадках варто використовувати
ст. 184 АК України, яка передбачає відповідальність
батьків від ухилення від
виховання своїх дітей. Так
Макарівським РВ ГУ МВС
України у Київській області
у поточному році було притягнуто за цією статтею
5 батьків та 3 - за насильство у сім’ї (стаття 1732 АК
України). Правда, є і зворотний бік даної проблеми. Економічна криза, переоцінка цінностей, втрата
ідеалів, розпад дитячих і
юнацьких організацій, падіння престижу освіти, а
також, на жаль, боротьба

за фізіологічне виживання
спонукають неповнолітніх
до правопорушень.
Правова освіта та виховання повинні стати одним
із основних напрямів у роботі вчителів, вихователів,
правників, представників
силових структур та правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. При
цьому їхня робота має базуватися на правових нормах, принципах гуманізму
та демократизму. З метою
ефективного розв’язання
даної проблеми необхідно
застосовувати комплексну
систему, що поєднує в собі
оптимальний вибір змісту,
форм, методів, принципів,
шляхів та засобів її реалізації.
Правове навчання і
виховання
мають
бути
взаємопов’язаними. У підлітковому віці учні повинні
усвідомити, що здійснення певних прав неможливе
без певних обов’язків перед
людьми, що їх оточують.
У досягненні мети правового навчання і виховання добрими помічниками мають бути засоби
масової інформації, а також навчально-популярна
література. Також дієвим
методом правового виховання є і такі форми
ознайомлення, вивчення
і роз’яснення правових і
нормативних документів
та консультування, як правові лекторії, юридичні
всеобучі, юридичні служби
“Центрів соціальної служби для молоді”, зустрічі з
юристами, правоохоронцями та тими, хто побував
у виправно-трудових колоніях, гуртки і клуби юних

правознавців,
тематичні
бесіди, круглі столи і т. п.
Протягом 2009 року
разом з відділом реєстрації актів цивільного стану
Макарівського районного
управління юстиції, Кримінальною міліцією у справах
дітей РВ ГУ МВС Макарівського району Київської
області управлінням юстиції проведено 9 зустрічей з
учнівськими колективами
Ситняківської, Небилицької, Наливайківської, Макарівської №2, Макарівського НВК, Комарівського
НВО, Борівського НВО,
Андріївського НВО, Липівського НВО. У цьому році
5 зустрічей з учнівськими
колективами Фасівської,
Бишівської, Пашківської,
Колонщинської та Копилівської ЗОШ, Маковищанському НВО було прочитано цикл лекцій: „Трудові
відносини неповнолітніх”;
„Конвенція ООН про права
дитини”; „Адміністративна, кримінальна та інші
види відповідальності неповнолітніх”, „Цивільне та
шлюбно-сімейне законодавство”.
Ми закликаємо всі конструктивні політичні сили
долучитися до збагачення і
участі в реалізації програми
правової освіти населення.
Ця проблема є політичною,
суспільна вага її зростає.
Правова освіта та правове
виховання молоді мають перебувати в центрі уваги не
тільки педагогів і правників,
а й держави та суспільства.
Альона КОРНЄЄВА,
головний спеціаліст
районного
управління юстиції.
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Сто років - досить солідний вік. Вже є, що згадати, підбити підсумки.
Сторіччя – значний етап
в історії. Саме цю круглу
дату відзначило днями
Ніжиловицьке лісництво.
На іменини з’їхалося
багато гостей. Серед них
представники відомств
та установ, ЗМІ, трудівники лісової галузі, учні
шкільного
лісництва,
друзі, знайомі.
Привітав усіх лісничий Анатолій Бернацький. Анатолій Цезарович
згадав історію лісництва,
відзначив здобутки, наголосив на важливості
цієї дати в житті колективу і села.
– Ваше господарство
є одним з найстарших
лісництв на теренах області. Дуже добре, що є
такі стабільні осередки,
де колективи працюють
на благо лісового господарства, – відзначив
перший заступник голови Київського обласного управління лісового

•

господарства
Віталій
Карман. - Макарівський
район один з найлісових
в області, а це добре для
фінансового та екологічного стану району та для
місцевого бюджету.
Від імені товариства
лісівників він побажав
працівникам лісу натхненної праці.
Голова районної ради
Микола
Вараницький
нагородив працівників
підприємства-ювіляра
грамотами за багаторічну сумлінну працю в
галузі лісового господарства та за високий
професіоналізм.
Директор Макарівського держлісгоспу Володимир Рижук з вдячністю згадав людей, які
працюють зараз і працювали раніше, подякував
їм за їхню роботу, за те,
що навіть, незважаючи
на фінансові труднощі,
в галузі не зменшуються обсяги посадки лісу.
Володимир Сергійович
також відзначив пер-

спективність діяльності
шкільного лісництва. За
високі досягнення в праці та у зв’язку з ювілеєм
лісництва
нагородив
грамотами держлісгоспу
та грошовими преміями
профспілкового комітету
працівників організації.
До привітань приєдналися голова райкому
профспілки працівників
АПК Віктор Стеценко та
лісничий Небилицького
лісництва Євген Очеретюк.
А школярі на додачу
показали ще й чудовий
концерт з піснями, віршами та танцями. Директор Ніжиловицького
НВО Валентина Шевченко попрохала прийняти до лав лісництва
майбутніх лісників.
Свято завершилося. Попереду ще багато
роботи. Підрозділ розвивається динамічно.
Побажаємо колективу
не зменшувати обертів,
досягати нових вершин.

З ІСТОРІЇ

•

ДЕНЬ СЬОГОДНІШНІЙ

Ось уже 23 роки лісництво очолює Анатолій Цезарович Бернацький. За час роботи колективу під його керівництвом в лісництві повністю поновлені господарські приміщення, збудована контора лісництва і шишкосушарка. Закладено 4 тимчасові розсадники, на яких працівники лісу вирощують основні лісоутворюючі породи дерев та
чагарників, серед яких сосна, дуб, ялина звичайні та дуб червоний. Також вирощують
нетрадиційні для нашого регіону породи дерев, так звані “інтродуценти” - кедр, бук,
модрину сибірську, ялицю білу та бархат амурський.

Як свідчить історія, основна частина
лісів нашого регіону належала княгині Браницькій. Призначався лісничий, за рекомендацією вибиралися об’їзники і лісники
з освічених селян. На той час це були найбільш освічені люди. Вони займалися охороною і захистом лісів від пожеж, захистом
від шкідників і хвороб лісу, самовільних порубок. До їх обов’язків також входила організація і проведення мисливських ловів.

•

Загальна площа земель лісового фонду становить 4445 гектарів. У цьому році посаджено лісових
культур на площі 30,1 гектара. В лісництві постійно діє
лісовий розсадник на площі 3,7 га. Цього року посіяно 0,67 га сосни звичайної, яка являється головною
лісоутоворюючою породою та 0,27 га інших порід.
Штат лісової охорони складається з лісничого, його
помічника, чотирьох старших майстрів та майстрів.

•

2 січня 2008 року на базі Ніжиловицького лісництва утворене шкільне лісництво, сформоване з
учнів 8, 11 класів місцевої школи під керівництвом
педагога Світлани Кокот. Школярі залюбки беруть
участь у всіх екологічних акціях, відновлюють та
збільшують лісовий фонд. Старанно і дружно допомагають садити молоді саджанці.

•

Перший лісничий Григорій Порфирович
Старов закінчив Московський лісотехнічний
інститут в 1910 році. Тоді лісництво знаходилось за 5 км від села. Це було фактично невеличке село, де жили помічник лісничого,
об’їзники, пожежники і робітники лісництва.

•

До осені 1918 року лісове господарство
у районі було в занепаді. Ні ревком, ні управа лісовим господарством не займались, а
тільки політикою. Ліс розкрадався. Громада
Ніжилович обрала лісовий комітет, старшим
- Миколу Петровича Зубенка. Його так і називали - голова лісового комітету села. Збереглися матеріали лісовпорядкування, що було дуже важливо. Громада села відбудувала контору лісництва та
інші господарські приміщення. У короткий час відновили поголів’я коней. Люди
самі віддали все те, що забрали в лісництва.

•

Макарівський лісгосп був створений у 1936 році на базі Комарівського лісництва і лісництва Пеньки села Ніжиловичі.
У 1964 році з Бородянського і Макарівського лісгоспу та Тетерівського ліспромгоспу сформували Тетерівський дослідно-виробничий лісгоспзаг, який
почав займатися лісовим господарством і лісовою промисловістю.
Після аварії на ЧАЕС на базі Новошепелицького держлісгоспу створили
Макарівський держлісгосп, куди ввійшла частина лісів Ніжиловицього і Комарівського лісництв, а також
ліси Агролісу.
Першого січня
2000 року Ніжиловицьке лісництво ввійшло до складу Макарівського держлісгоспу.

•

За лісничого Семена
Давидовича
Варницького
розпочалося перше, після
жовтневої революції, лісовпорядкування, було організовано Київську комплексну
лісовпорядкувальну експедицію.
Під час Великої Вітчизняної війни Семен Варницький
вів активну роботу в підпільній організації “Іскра”, яка
проіснувала під його керівництвом 635 днів. Третього
липня 1943 року лісництво
оточили карателі, всіх жителів лісництва стратили.

•

Робітники лісництва спільно з громадськістю проводять у районі акції з озеленення. Тільки цього року
на території Макарівського НВК посаджено саджанці
дуба червоного, горобини лікарської та берези повислої, в райцентрі закладена Алея Ветеранів.
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субота, 29 травня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.50 Крок до зiрок.
7.20 Студента потрiбно любити.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.15 Доки батьки сплять.
9.45 ПКЄ-2010. Щоденник.
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Наша пiсня.
11.05 “Тиждень моди”.
11.35 Парламент.
12.30 Кубок свiту. Зворотний вiдлiк.
12.45 Футбол. Кубок Свiту-1974.
Пiвфiнал. Нiдерланди Аргентина.
14.35 Кiльця часу.
15.20 Коло Олiмпiади.
16.00 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Шлях до Кубка свiту
з футболу-2010. Чилi Парагвай.

17.40 Шлях до Кубка свiту з
футболу-2010. Японiя - Гана.
18.30 Кубок свiту. Зворотний
вiдлiк.
18.45 Футбол. Кубок Свiту-1974.
Фiнал. ФРН - Нiдерланди.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Свiт спорту.
21.30 ПКЄ-2010. Фiнал.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Пiдсумки дня.
2.00 Кубок свiту. Зворотний
вiдлiк.
2.15 Футбол. Кубок Свiту-1974.
Пiвфiнал. Нiдерланди Аргентина.
3.45 Телевистава “Чорна Пантера та Бiлий Ведмiдь”.
5.05 “Надвечiр`я”.
5.30 Коло Олiмпiади.

* * *

1+1

6.05 “Судовi справи. Злочин i
кара”.
7.50 “Свiтське життя”.

УТ-1

18.15 Футбол. Кубок Свiту1978. Фiнал. Аргентина
- Нiдерланди.
20.30 Точка зору.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Регбi ЧЄ. Вiдбiрковий
етап. Огляд.
22.10 Регбi ЧЄ. Вiдбiрковий
етап. Фiнал.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Оперативний об`єктив.
23.50 Кориснi поради.
0.15 “Острiв скарбiв”.
Профiлактика.

1+1

6.15 М/ф “Дарю тобi зiрку”.
6.25 Х/ф “Чарiвна подорож”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Смакуємо”.
11.40 “Шiсть кадрiв”.
12.00 Комедiя “Джордж iз
джунглiв 2”.

понеділок, 31 травня
УТ-1

Профiлактика
13.55 Погода.
14.00 “Сiльська правда” з
Т.Метерчук.
14.35 Вiкно до Америки.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.40 Погода.
15.50 Наша пiсня.
16.35 Погода.
16.45 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
17.00 Футбол. Кубок свiту 1982. Iталiя - Бразилiя.
18.15 Дiловий свiт.
19.30 Питання влади. Телемiст.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Дiловий свiт.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Про головне.
22.00 Погода.
22.10 Регбi. ЧЄ. Вiдбiрковий
етап. Огляд.
22.40 Погода.

22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Акваторiя бiзнесу.
23.40 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 Дiловий свiт.
1.40 Благовiсник.
2.10 Класiк-прем`єр.
2.35 Д/ф “Хранителi зерна”.
3.05 “Сiльська правда” з Т.
Метерчук.
3.35 Хто в домi хазяїн?
3.55 Х/ф “Вершники”.
5.25 М/с “Веселий коледж”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

Профiлактика
10.50 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.35 Т/с “Район Мелроуз”.
12.20 Комедiя “Твої, мої i нашi”.
13.40 Т/с “Руда”.
14.40 Т/с “Маргоша”.
15.50 “ТСН”.

вівторок, 1 червня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Державна пiдсумкова
атестацiя з української
мови. 9-й клас (диктант).
9.15 Питання влади. Телемiст.
10.55 До Дня захисту дiтей.
Мати. Народний телероман.
11.25 Д/ф “Маленькi моделi
великого свiту”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
12.45 Футбол. Кубок свiту 1982. Iталiя - Бразилiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.40 Телемарафон “Скiльки
коштує життя дитини?”
17.00 До Дня захисту дiтей.
Всеукраїнська премiя
“Диво-дитина”.
18.00 Новини.
18.05 Дiловий свiт.
18.10 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
18.15 Футбол. Кубок свiту-1982.
Пiвфiнал. ФРН - Францiя.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Дiловий свiт.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Про головне.

ІНТЕР

6.00 М/ф.
6.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”.
Г.Сукачов.
10.00 “Городок”.
11.10 “Позаочi”. Н. Бабкiна.
12.15 “Найрозумнiший”.
14.10 Х/ф “Самотнiм надається
гуртожиток”.
16.10 Концерт, присвячений
40-рiччю НД “Україна”.

18.00 Х/ф “Стерво”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Вечiр пам`ятi М.Танича
“Не забувай”.
23.10 “Кличко. Свiтло у вiкнi”.
23.50 Бокс. Вiталiй Кличко Альберт Сосновський.
0.55 “Подробицi” - “Час”.
1.35 Т/с “Коп”.
2.20 “Позаочi”. Н. Бабкiна.
3.05 “Формула кохання”.

ICTV

5.35 Факти.
6.05 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.35 Х/ф “Зграя акул”.
8.00 Погода.
8.05 Добрi новини з Є.Фроляк.
8.15 Х/ф “Ланцюгова реакцiя”.
10.30 Козирне життя.
11.00 “Смак”.
11.40 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.40 Квартирне питання.
13.35 Спорт.
13.40 Наша Russia.
14.05 Х/ф “Будинок Великої
Матусi 2”.

16.05 Провокатор.
17.05 Пiд прицiлом.
18.05 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.05 Наша Russia.
19.30 Велика рiзниця.
20.25 Х/ф “Стирач”.
22.55 Прожекторперiсхiлтон.
23.40 Третiй тайм.
0.05 Х/ф “Нафта”.
3.05 Х/ф “У пеклi”.

СТБ

5.20 М/ф “Доктор Айболить”.
6.30 “Руйнiвники мiфiв”.
7.30 Х/ф “Тобi, справжньому”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.05 Х/ф “Кидали втiкають”.
13.10 “Україна має талант!”
Гала-концерт.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Вiй”.
20.45 “Вiй”. Невiдома версiя.
21.45 “Моя правда. Олександр
Домогаров. Наодинцi iз
звiром”.

22.45 “Зоряне життя. Самота
перших красунь”.
23.45 “Росiйськi сенсацiї. Владислав Галкiн. Недогране
життя”.
0.40 “Паралельний свiт”.
1.35 Х/ф “Клiнч”.
3.05 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Х/ф “Перехрестя свiтiв”.
6.55 Х/ф “Джек Хантер i пошуки
могили Ехенатона”.
8.55 М/с “Дональд Дак”.
9.35 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
9.55 Зорянi драми.
10.55 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
13.50 Даєш молодь.
14.25 Хто проти блондинок?
15.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.05 Фабрика. Суперфiнал.
Повтор.
19.35 Х/ф “V означає Вендета”.
22.10 Х/ф “Я, знову я i Iрен”.
0.25 Спортрепортер.
0.30 Х/ф “Невiрна”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

неділя, 30 травня
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.15 Софiя.
6.30 DW. Новини Європи.
7.00 Ера Здоров`Я.
7.20 Наркоманiя вилiковна.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.05 ПКЄ-2010. Фiнал.
12.05 Євробачення-2010.
“Конкуренти Альошi”.
13.05 Погода.
13.10 Автошанс.
13.20 Кубок свiту. Зворотний
вiдлiк.
13.35 Футбол. Кубок Свiту-1974.
Фiнал. ФРН - Нiдерланди.
15.35 Шлях до Кубка свiту з
футболу-2010. Уругвай Нiгерiя.
16.15 В гостях у Д.Гордона.
17.10 Дiловий свiт. Тиждень.
18.00 Кубок свiту. Зворотний
вiдлiк.

9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 М/ф “Найменший гном”.
11.45 “Суперзiрка”.
14.55 Комедiя “Вiдьмочкиблизнючки”.
16.45 “Анатомiя слави”.
17.45 Комедiя “Твої, мої i нашi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Мелодрама “Розумна та
вродлива”.
0.20 “ДАЇшники”.
2.25 Бойовик “Самоволка”.
4.05 Х/ф “Темний лiс”.
5.30 “Судовi справи. Злочин i кара”.
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22.05 “Попередження” з
М.Вереснем.
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Д/ф “Стратегiя перемоги”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Пiдсумки дня.
1.50 Дiловий свiт.
2.00 Погода.
2.05 Класiк-прем`єр.
2.35 Телевистава “Хазяїн”.
4.00 Х/ф “Том Сойєр”.
5.25 М/с “Веселий коледж”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф: “Завтра буде завтра”,
“Хитра ворона”.
7.35,8.05,9.05 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.50 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
12.05 Т/с “Район Мелроуз”.
13.00 “Справжнi лiкарi”.
14.00 Т/с “Тiльки кохання”.
14.55 Т/с “Руда”.
16.00 Т/с “Маргоша”.
17.10 “ТСН”.
17.25 “Справжнi лiкарi”.

13.50 “Мiняю жiнку”.
15.05 Мелодрама “Розумна та
вродлива”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Криве дзеркало”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 Бойовик “Швидкiсть”.
1.50 Драма “Жорстокий”.
3.35 “ТСН-Тиждень”.
4.15 Т/с “Хто в домi господар?”
5.55 М/ф “Пригоди Мюнхгаузена”.

ІНТЕР

6.10 Х/ф “Том i Гек”.
7.35 “Кличко. Свiтло у вiкнi”.
8.15 Бокс. Вiталiй Кличко Альберт Сосновський.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
11.20 Х/ф “Грiхи нашi”.
13.05 Х/ф “Спокуса”.
15.00 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 “БУМ”.
18.00 Т/с “Сiмейний будинок”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Т/с “Сiмейний будинок”.
16.05 “Анатомiя слави”.
17.00 “Криве дзеркало”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку”.
21.55 “Мiняю жiнку - життя пiсля
обмiну”.
22.55 “ТСН”.
23.20 “Проспорт”.
23.25 Бойовик “Крикуни”.
1.30 “Документ”.
2.30 Драма “Жорстокий”.
4.05 Т/с “Хто в домi господар?”
5.15 Т/с “Руда”.

23.00 “Тiло Мерiлiн Монро”.
0.10 “Подробицi тижня”.
Профiлактика.

ICTV

6.05 Факти.
6.20 Х/ф “Зграя акул”.
7.50 Погода.
7.55 “Смак”.
8.35 Анекдоти по-українськи.
9.00 Прожекторперiсхiлтон.
9.45 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
12.05 Iнший футбол.
12.40 Спорт.
12.45 Пiд прицiлом.
13.20 Провокатор.
14.20 Х/ф “Хто я?”
17.00 Наша Russia.
17.30 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня з
О.Соколовою.
19.40 Максимум в Українi.
20.05 Країна повинна знати!
20.30 Х/ф “Вiд колиски - до
могили”.
22.45 Помилаандерсон.
23.20 Голi i смiшнi.
21.30 Т/с “Сiмейний будинок”.
23.40 “О. Майорова. Остання
весна”.
1.05 Найзагадковiшi мiсця свiту.
2.05 Подробицi.
2.40 Т/с “Монк”.
3.25 Т/с “Сусiди”.
3.55 “Знак якостi”.

ICTV

Профiлактика
14.00 Х/ф “Американська
дочка”.
15.55 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Завжди говори “завжди” 4”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.

5.00 Х/ф “Щоденники волi”.
7.00 Країна повинна знати!
7.35 Факти тижня з Оксаною
Соколовою.
8.30 12 найкращих шахраїв
України.
14.00 Т/с “Зграя”.
15.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.55 Х/ф “Сестри”.
17.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Литейний 2”.
22.00 Т/с “Зграя”.
23.00 Свобода слова з
А.Куликовим.

18.25 “Мiняю жiнку - життя пiсля
обмiну”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка. Галаконцерт”.
22.55 “ТСН”.
23.20 “Проспорт”.
23.25 Мелодрама “Принцеса
Аврора”.
1.20 “Документ”.
2.20 Мелодрама “Принцеса
Аврора”.
3.50 “Телевiзiйна Служба
Новин”.
4.10 Т/с “Хто в домi господар?”
4.30 Т/с “Руда”.
5.20 Т/с “Тiльки кохання”.

18.10 Т/с “Завжди говори “завжди” 4”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Сiмейний будинок”.
23.40 “Нi за якi грошi”.
1.05 “Мiста пiдземного свiту”.
“Рим. Гладiатори: кривавий
спорт”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.30 Т/с “Монк”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.

6.00 “О.Майорова. Остання
весна”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.05 Судовi справи.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.

6.10 Погода.
6.15 Факти.
6.30 Дiловi факти.
6.45 300 сек/год.
6.55 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.10 Дiловi факти.
8.15 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.

ІНТЕР

ІНТЕР

ICTV

23.50 Х/ф “Корабельпримара”.
1.40 Iнтерактив. Тижневик.
1.55 Х/ф “Зграя акул”.

СТБ

5.25 М/ф: “Чипполiно”, “Рiккi
Тiккi Тавi”.
6.25 “Руйнiвники мiфiв”.
7.15 Х/ф “Тобi, справжньому”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
14.05 “У пошуках iстини. Таємницi
кремлiвських смертей:
отрути для вождiв”.
15.05 “Слiдство вели.
Кримiнальний дует”.
16.05 “Правила життя. Битва дiєт”.
17.05 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
20.15 Х/ф “Чужi душi”.
22.10 Х/ф “Iгри дорослих
дiвчаток”.
1.05 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.00 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
1.30 Спорт.
1.35 Погода.
1.40 Х/ф “Трикутник”.
4.05 Факти.
4.30 Погода.
4.35 Свобода слова з
А.Куликовим.

СТБ

Профiлактика.
14.00 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “У пошуках iстини. Катерина Велика: Пристрасть
i влада”.
20.10 “Слiдство вели. Щелепи”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Переможець”.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Т/с “Зграя”.
14.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15 Т/с “Литейний 2”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Литейний 2”.
21.55 Т/с “Зграя”.
22.55 Comedy Club.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.15 Спорт.
1.25 Х/ф “Щоденники волi”.
3.20 Факти.
3.55 Надзвичайнi новини.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Медова пастка”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Приборкувачка
тигрiв”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.40 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
13.55 “Слiдство вели. Щелепи”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Правила життя. “Е”:
ознака смертi”.
20.15 “Слiдство вели. Банда
санiтарiв”.

2.50 Третiй зайвий.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Зiрка Вавiлова.
4.40 Жили собi були.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Невiдома Україна.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 “Iсторiя України”.
7.30 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.30 “Вайп Аут”.
9.30 Т/с “Полювання на генiя”.
11.30 “Король рингу”.
13.20 Д/ф “Великi авантюристи.
Ольга з каменя”.
14.30 Х/ф “Смiттяр”.
16.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
19.00 Х/ф “Замовлення”.
20.40 Х/ф “Сто мiльйонiв рокiв
до нашої ери”.
22.30 Х/ф “Останнiй воїн”.
0.40 Х/ф “Метаморфози”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.25 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

* * *

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф “Уайлдер на прiзвисько
Напалм”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.15 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
9.35 Даєш молодь.
10.15 Х/ф “Я, знову я i Iрен”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.10 Т/с “Батьковi дочки”.
18.20 М/ф “Бiлоснiжка i сiм
гномiв”.
20.10 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка гробниць”.
22.10 Файна Юкрайна.
22.55 Спортрепортер.
23.00 Х/ф “Бiйцiвський клуб”.
1.50 Третiй зайвий.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 Де ти, Україно?
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 З iм`ям єдиним.

НОВИЙ КАНАЛ

Профiлактика.
14.00 Репортер.
14.05 М/с “Му i Цiпа”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання
2”.
15.45 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.15 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.40 Репортер.
1.00 Спортрепортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Кризалiс”.
2.35 Третiй зайвий.
3.25 Студiя Зона ночi. Культура.
3.30 Kairos.
4.20 Золоте намисто України.
Козелець.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Х/ф “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Мiчман Панiн”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.35 Т/с “Колишня”.
6.20 Т/с “Крузо”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання
2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.20 Т/с “Воронiнi”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.25 Info-шок.
0.40 Репортер.
1.00 Спортрепортер.
1.10 Т/с “Кадети”.
2.40 Третiй зайвий.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.

4.35 Знак божої iскри.
4.55 Зона ночi.
Профiлактика.

НТН

6.00 “Бокс. Найкращi бої”.
6.40 “Iсторiя України”.
8.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.00 “Вайп Аут”.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
12.25 “Легенди бандитського
Києва”. Справа “вальтера”.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.50 “Самооборона”.
15.25 “Речовий доказ”.
Мисливцi за валютниками.
16.00 Т/с “Виклик”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Тихе сiмейне життя”.
21.00 Х/ф “Стiльниковий”.
23.00 Х/ф “Дракула-3000”.
1.15 Х/ф “Останнiй воїн”.
3.05 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Невiдома Україна.

НТН

Профiлактика.
14.00 “Правда життя”. Стрибнути вище голови.
14.35 Х/ф “Тихе сiмейне життя”.
16.45 Х/ф “Перш, нiж розлучитися”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Водяра. Жорстокий
бiзнес”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 Х/ф “Урок виживання”.
3.10 “Свiдок”.
3.40 “Мобiльнi розваги”.
3.55 “Речовий доказ”.
4.20 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.40 “Свiдок”.
5.55 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.50 Моя Марiя Заньковецька.
4.15 Бачу тебе, Буковино.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Невiдома Україна.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.35 Х/ф “Перш, нiж розлучитися”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Водяра. Жорстокий
бiзнес”.
15.25 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.30 Х/ф “Успiх”.
18.35 “Речовий доказ”. Крiтубивця.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Водяра. Жорстокий
бiзнес”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 “Карнi справи”.
2.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 21 28 травня 2010 р.
середа, 2 ЧЕРВня
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Про головне.
9.45 Прес-анонс.
9.50 Легко бути жiнкою.
11.00 Всеукраїнська премiя
“Диво-дитина”.
12.00 Новини.
12.05 Дiловий свiт.
12.10 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
12.15 Футбол. Кубок свiту - 1982.
Пiвфiнал. ФРН - Францiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.50 Крок до зiрок.
16.35 Книга.ua.
17.20 Весняний родинний бал
“Квiткова казка Шопена”.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.30 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
18.45 Футбол. Кубок свiту 1982. Фiнал. ФРН - Iталiя.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.15 Свiт спорту.

21.25 Про головне.
21.55 2-й Київський
Мiжнародний
кiнофестиваль. Вiдкриття.
22.30 Прес-анонс.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Д/ф “Стратегiя перемоги”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Пiдсумки дня.
1.45 Дiловий свiт.
1.55 Класiк-прем`єр.
2.20 Книга.ua.
3.05 Легко бути жiнкою.
4.00 Х/ф “Дiти капiтана Гранта”.
5.25 М/с “Веселий коледж”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Сiрий вовк і Червона
Шапочка”.
7.35,8.05,9.05 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

четвер, 3 чЕРВня
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Про головне.
9.45,22.40 Прес-анонс.
9.50 ПКЄ-2010. Перший пiвфiнал.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
12.45 Футбол. Кубок свiту 1982. Фiнал. ФРН - Iталiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Хай щастить.
16.15 Полiгон.
16.50 Шлях здоров`я академiка
Авакяна.
17.35 2-й Київський Мiжнародний
кiнофестиваль. Щоденник.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.30 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
18.45 Футбол. Кубок свiту 1986. Фiнал. Аргентина
- ФРН.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Дiловий свiт.

21.20 Свiт спорту.
21.30 Про головне.
22.10 Право на захист.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Д/ф “Стратегiя перемоги”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Пiдсумки дня.
1.50 Дiловий свiт.
2.00 Погода.
2.05 Класiк-прем`єр.
2.35 Телевистава “Матинаймичка”.
4.25 Х/ф “За щучим велiнням”.
5.25 М/с “Веселий коледж”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф: “Чучело-мяучело”,
“Три банани”.
7.35,8.05,9.05 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район БеверлiГiллз”.
11.10 Т/с “Район Мелроуз”.

П’ятниця, 4 чЕРВня
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Про головне.
9.45 Прес-анонс.
9.50 ПКЄ-2010. Другий пiвфiнал.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
12.45 Футбол. Кубок свiту - 1986.
Фiнал. Аргентина - ФРН.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.50 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.
16.25 Пазли.
17.35 2-й Київський Мiжнародний
кiнофестиваль. Щоденник.
18.00 Новини.
18.15 Магiстраль.
18.30 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
18.45 Футбол. Кубок свiту 1990.
Фiнал. ФРН - Аргентина.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Дiловий свiт.
21.20 Свiт спорту.

21.30 Про головне.
22.00 Знайдемо вихiд з
Н.Розинською.
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Д/ф “Стратегiя перемоги”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Пiдсумки дня.
1.50 Дiловий свiт.
2.05 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
2.20 Футбол. Кубок свiту 1990.
Фiнал. ФРН - Аргентина.
4.05 Х/ф “По-модньому”.
5.25 М/с “Веселий коледж”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф: “Бобик у гостях у
Барбоса”, “В порту”.
7.35,8.05,9.05 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

субота, 5 чЕРВня
УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.15 М/ф.
6.25 Свiт православ`я.
6.50 Крок до зiрок.
7.30 Талантам вхiд без черги.
8.10 Нерухомiсть з Iриною
Кiлко.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Прес-анонс.
9.15 Д/ф “Артек: учора,
сьогоднi, завтра”.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 “Тиждень моди” з
Д.Шаповаловою.
11.05 Парламент.
11.55 Погода.
12.05 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
12.10 Футбол. Кубок свiту 1994. Фiнал. Бразилiя
- Iталiя.
15.15 Погода.
15.30 Наша пiсня.
16.15 Книга.ua.

17.05 В гостях у Д.Гордона.
18.05 2-й Київський
Мiжнародний
кiнофестиваль. Щоденник.
18.30 Погода.
18.40 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
18.45 Футбол. Кубок свiту 1998. Пiвфiнал. Францiя
- Хорватiя.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Свiт спорту.
21.30 Погода.
21.40 Фольк-music. Пiдсумки
сезону.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.25 Персона.
0.00 Д/ф “Стратегiя перемоги”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Погода.
1.50 Кубок свiту ФIФА:
Зворотнiй вiдлiк.
1.55 Футбол. Кубок свiту 1994.
Фiнал. Бразилiя - Iталiя.
4.40 Право на захист.
5.00 Хто в домi хазяїн?
5.25 М/с “Веселий коледж”.

11.15 Т/с “Район Мелроуз”.
12.05 “Справжнi лiкарi”.
13.05 Т/с “Тiльки кохання”.
14.00,4.30 Т/с “Руда”.
15.00 Т/с “Маргоша”.
16.10,19.30,22.50 “ТСН”.
16.25 “Справжнi лiкарi”.
17.25 Мелодрама “Дочка”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Суперзiрка. Як це було”.
23.15 “Проспорт”.
23.20 Трилер “Убити священика”.
1.35 “Документ”.
2.35 Мелодрама “Дочка”.
4.05 “Телевiзiйна Служба Новин”.
5.20 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.00 “Нi за якi грошi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.05 Судовi справи.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Завжди говори “завжди” 4”.
11.50 “Справжнi лiкарi”.
12.50 Т/с “Тiльки кохання”.
13.45,4.30 Т/с “Руда”.
14.45 Т/с “Маргоша”.
15.50,19.30,22.00 “ТСН”.
16.05 “Справжнi лiкарi”.
17.05 “ДАЇшники”.
19.25 “Погода”.
20.10 Х/ф “Мiраж”.
22.25 “Проспорт”.
22.30 Х/ф “Народ проти Ларрi
Флiнта”.
1.10 “Документ”.
2.10 Трилер “Убити священика”.
4.00 “Телевiзiйна Служба Новин”.
5.20 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.10 “Драма Тетяни Пельтцер”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.05 Судовi справи.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
11.15 Т/с “Район Мелроуз”.
11.55 “Справжнi лiкарi”.
12.55 Т/с “Тiльки кохання”.
13.50,4.20 Т/с “Руда”.
14.50 Т/с “Маргоша”.
15.55,19.30 “ТСН”.
16.10 “Справжнi лiкарi”.
17.10 Мелодрама “Шепiт помаранчевих хмар”.
19.25 “Погода”.
20.00 Бойовик “Швидкiсть 2”.
22.30 Бойовик “Подвiйний удар”.
0.50 Трилер “Посланцi”.
2.20 Х/ф “Народ проти Ларрi
Флiнта”.
5.10 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.05 “Секретнi iсторiї. Реальна
фантастика”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.05 Судовi справи.

1+1
6.05 М/ф “Таємниця третьої
планети”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 М/ф “Мауглi”.
12.05 “Суперзiрка. Галаконцерт”.
14.50 Комедiя “Вiдьмочкиблизнючки 2”.
16.35 “Анатомiя слави”.
17.30 Мелодрама “Ромео,
Джульєтта i пiца”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Коханий по найму”.
22.15 Мелодрама “Кохання без
правил”.
0.25 “ДАЇшники!”
2.25 Бойовик “Подвiйний удар”.
4.10 Мелодрама “Шепiт помаранчевих хмар”.
5.50 М/ф “Пригоди барона
Мюнхгаузена”.

ІНТЕР
5.45 М/ф.
6.45 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”.
В.Тализіна.

19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Сiмейний будинок”.
23.40 “Драма Тетяни Пельтцер”.
0.55 “Ударна хвиля”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Служба Розшуку дiтей.
2.30 Т/с “Монк”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.
4.50 Т/с “Монк”.

ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.30,8.10 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Свiтанок.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.15 Дiловi факти. Грошi.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.35 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55,19.15,1.10 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Зграя”.
18.10 Т/с “Завжди говори “завжди” 4”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Сiмейний будинок”.
23.40 “Секретнi iсторiї. Реальна
фантастика”.
1.00 “Воїни. Самураї”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Служба Розшуку дiтей.
2.30 Т/с “Монк”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.
4.50 Т/с “Монк”.

ICTV

6.10 Погода.
6.15 Факти.
6.30,8.10 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Свiтанок.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.00,8.55,12.45,19.15,1.15 Спорт.
8.15 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Завжди говори “завжди” 4”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
0.00 “БУМ”.
1.25 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Т/с “Монк”.
2.35 Т/с “Сусiди”.
3.00 “Знак якостi”.
3.55 “Судовi справи”.
4.35 Т/с “Монк”.

ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.30,8.10 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Свiтанок.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.00,8.55,12.55,19.20,1.20 Спорт.
8.15 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
10.00 “Городок”.
11.00 “Позаочi”. Г.Делiєв.
12.00 “Найрозумнiший”.
13.50 “Нескiнченний Єралаш”.
14.50 Х/ф “Три напiвграцiї”.
17.30 Мюзикл “Козаки”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Юрмала 2009”.
22.30 Х/ф “Сафо”.
0.30 “Подробицi” - “Час”.
1.15 Т/с “Монк”.
2.00 “Позаочi”.
2.45 Х/ф “Воїн шайєннiв”.
4.15 Знак якостi.
5.10 Т/с “Монк”.

ICTV

4.20 Погода.
4.25 Факти.
4.50 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
5.20 Х/ф “Гольфклуб”.
6.55 Погода.
7.00 Добрi новини з Є.Фроляк.
7.05 Козирне життя.
7.35 Х/ф “Свiдок”.
10.00 “Смак”.
10.35 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.35 Квартирне питання.
12.40 Наша Russia.
13.05 Х/ф “Дев`ять ярдiв”.

14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Литейний 2”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,3.15 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Литейний 2”.
21.55 Т/с “Зграя”.
22.50 Comedy Club.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.25 Х/ф “Сестри”.
2.45 Факти.
3.45 Т/с “Солдати”.

СТБ

6.05,0.50 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Сльози ката”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Чужi душi”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Слiдство вели. Банда
санiтарiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
17.00,18.10 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.10 “Зоряне життя. Самота
перших красунь”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Сонечка i Аллочка проти всiх”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Зграя”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.30 Т/с “Литейний 2”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,3.20 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Литейний 2”.
22.00 Т/с “Зграя”. Фiнал.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.25 Х/ф “Кобра”.
2.50 Факти.
3.55 Т/с “Солдати”.

СТБ

6.00,0.50 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Проклятi скарби”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Правда лейтенанта
Климова”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Сонечка i Аллочка проти всiх”.
14.55 “Давай одружимося”.
17.00 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Моя правда. В.Пресняков”.
11.40,17.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Зграя”. Фiнал.
15.30 Т/с “Литейний 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.25,0.55 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
19.55 Наша Russia.
20.10 Х/ф “Дев`ять ярдiв”.
22.25 Comedy Club.
23.20 Голi i смiшнi.
0.20 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.30 Х/ф “Свiдок”.
3.20 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.

СТБ

6.20,0.45 “Бiзнес +”.
6.25 Д/ф “Дамокл меч”.
6.50 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.20 Т/с “Зимова вишня”.
18.10 “Вiкна-новини”.
18.20 Х/ф “Вечори на хуторi
поблизу Диканьки”.
20.00 “Україна має талант!”
Невiдома версiя.
15.10 Ти не повiриш!
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.10 Наша Russia.
19.30 Велика рiзниця.
20.35 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
22.55 ПрожекторПерiсхiлтон.
23.40 Третiй тайм.
0.10 Х/ф “Змiї на борту лiтака”.
2.15 Х/ф “Нестерпнi ведмедi”.
5.15 Помилаандерсон.

СТБ

5.55 М/ф “Крокодил Гена i
Чебурашка”.
7.00 Х/ф “Людина народилася”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.55 М/ф: “Вовка в
Тридев`ятому царствi”,
“Вiннi-Пух i його друзi”,
“Мауглi”.
13.55 Х/ф “Невiрнiсть”.
15.55 “Україна має талант!”
Невiдома версiя.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Вечори на хуторi
поблизу Диканьки”.
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22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Одруження
Бальзамiнова”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.35 Т/с “Колишня”.
6.15 Т/с “Крузо”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00,0.45 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.25 Info-шок.
1.05 Спортрепортер.
1.15 Служба розшуку дiтей.

1.20 Т/с “Кадети”.
2.50 Третiй зайвий.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Українцi Надiя.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Невiдома Україна.
5.30 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.40 Х/ф “Успiх”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Водяра. Жорстокий
бiзнес”.
15.30,21.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.35 Х/ф “Щасливчик”.
18.35 “Правда життя”. Королi
вулицi.
19.00,21.30,1.00,3.25 “Свiдок”.
19.20 “Повернення Турецького”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.30 “Карнi справи”.
2.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

23.20 Info-шок.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Кадети”.
2.50 Третiй зайвий.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Українцi Надiя.
4.55 Студiя Зона ночi.
5.00 Невiдома Україна.
5.20 Зона ночi.

5.35 Т/с “Колишня”.
6.15 Т/с “Крузо”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.30,15.45 Teen Time.
14.35 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання 2”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00,0.45 Репортер.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.

6.00 “Iсторiя України”.
6.40 Х/ф “Щасливчик”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 “Повернення Турецького”.
15.20,21.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.20 Х/ф “Випробний термiн”.
18.35 “Вчинок”.
19.00,21.30,1.00 “Свiдок”.
19.20 “Повернення Турецького”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.25 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25,5.10 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.20 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

20.15 “Росiйськi сенсацiї.
Товариство вiдомих
алкоголiкiв”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Божевiльний день”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Невiрнiсть”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Тридцять три”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Т/с “Колишня”.
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15 Т/с “Крузо”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30,19.00,23.35 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.15,23.55 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.40 Т/с “Воронiнi”.
22.05 Iнтуїцiя.
0.10 Х/ф “Перевертнi”.
1.50 Третiй зайвий.
20.40 “Вечори на хуторi поблизу Диканьки”. Невiдома
версiя.
21.40 “Моя правда. Володимир
Пресняков”.
22.45 “Зоряне життя. Самота
перших красунь”.
23.45 “Паралельний свiт”.
0.45 Х/ф “Декiлька примарних
днiв”.
2.25 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф “У пошуках улюбленця”.
7.05 Х/ф “Джек Хантер i небесна
зiрка”.
9.05 М/с “Дональд Дак”.
9.45 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
10.05 Зорянi драми.
11.05 Iнтуїцiя.
12.20 Info-шок.
13.25 Файна Юкрайна.
14.50 Даєш молодь.
15.25 Хто проти блондинок?
16.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.10 Х/ф “Обладунок бога”.
20.00 Х/ф “Параграф 78”.
22.00 Х/ф “Бiблiотекар”.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Її серце”.
2.05 Третiй зайвий.

НТН

2.55 Студiя Зона ночi. Культура.
3.00 Втрачений рай.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Пристрастi навколо
символiки.
4.10 Справа про возз`єднання.
4.40 Студiя Зона ночi.
4.45 Невiдома Україна.
5.35 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.35 Х/ф “Випробний термiн”.
8.40,19.00,21.30,1.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00,0.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 “Повернення Турецького”.
15.20 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.20 Т/с “Полювання на генiя”.
18.35 “Самооборона”.
19.20 Х/ф “Ведмежа шкура”.
21.55 Х/ф “Кров i шоколад”.
1.30 “Карнi справи”.
2.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25,4.50 “Свiдок”.
3.55 “Речовий доказ”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.15 “Легенди бандитської Одеси”.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.15 Українцi. Любов.
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
4.15 Козак - душа правдива.
4.30 Козацькi могили.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Невiдома Україна.
5.35 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 “Iсторiя України”.
7.35 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.35 “Вайп Аут”.
9.35 Т/с “Полювання на генiя”.
11.35 “Король рингу”.
13.25 Д/ф “Великi авантюристи.
Король червоних валетiв”.
14.25 Х/ф “Ведмежа шкура”.
16.40 Т/с “Каменська”.
19.00 Х/ф “Мечоносець”.
21.15 Х/ф “Скаженi акули”.
23.20 Х/ф “Роккi”.
1.40 Х/ф “Офiцер убивчого
вiддiлу”.
3.10 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПІД КОНТРОЛЕМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ

«КАПІТОЛІЙ» - ПОРЯТУНОК ЧИ ЖАХ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ?
Антимонопольний комітет України
розглянув питання про захист громадян
від недобросовісних дій з боку приватного підприємства «Капітолій», які полягали у введенні громадян в оману при
наданні послуг позики коштів на придбання житла, транспортних засобів,
побутової техніки тощо.
При рекламуванні своїх послуг у
ЗМІ, підприємство обіцяло споживачам
вигідні для них умови, а саме: отримання «коштів у борг». У тому числі у рекламі зазначалось про спрощену форму
отримання коштів на придбання товарів
(від побутової техніки до житла):
- без довідки про доходи;
- при наявності лише паспорта та
ідентифікаційного коду;
- сума позики від 5 000 до 300 000
гривень;
- строк сплати позики від 3 до 15
років;
- річні витрати - від 1,0% до 1,7%.
При ознайомленні з такою рекламою, у простого споживача виникає
враження, що йому надається «унікальна» можливість отримати необхідну
йому суму коштів на придбання товарів,
автомобілів, нерухомості під мінімальні
проценти, з можливістю виплати позики протягом 15 років. Зацікавившись
такою пропозицією, громадяни приходили до офісу (консультаційних центрів)
ПП «Капітолій», де їм пропонували підписати договір.
Спеціалістами органів Антимоно-

польного комітету України проведено
аналіз договору, який укладали громадяни. Слід зауважити, що він сам по собі
дуже об’ємний, надрукований дрібним
шрифтом, складений таким чином, що
зрозуміти його людині, яка не має юридичної або економічної освіти не можливо. При цьому слід підкреслити, що
на таку пропозицію «ведуться» прості та
довірливі люди.
Що в дійсності представляє ця, так
звана «Позика» ПП «Капітолій»?
Фактично, громадянин, який хоче
отримати позику, стає учасником однієї з програм підприємства. З декількох учасників підприємство створює
групу. В рамках однієї програми функціонує декілька груп. «Капітолій» виступає в ролі адміністратора. Участь
у програмі передбачає оплату учасником щомісячно визначеної суми коштів, яка складається з двох частин:
чистого внеску та адміністративних
витрат. З отриманих учасниками чистих внесків формується фонд групи,
який в подальшому використовується
на позику для одного учасника групи.
Для отримання позики позичальник
зобов’язаний одноразово сплатити реєстраційний та адміністративний платежі і щомісячно – загальні платежі.
Зокрема, учасник повинен укласти ще ряд договорів (позики, застави,
поруки, страхування об’єкта позики),
деякі з них також припускають внесення визначених коштів. Право на

отримання позики в учасника групи
виникає лише після того, як фонд групи становиться достатнім. При цьому
питання, який з учасників групи отримає позику, вирішує лише підприємство. Фактично строки від підписання
договору до отримання позики можуть
бути довгострокові, а конкретна дата
надання позики при укладанні договору підприємство не визначає. Слід
зазначити, що умови договору прописані так, що при бажанні учасника групи розірвати договір, фактично стає
неможливим отримати назад внесені
їм кошти. Це також підтверджується
зверненнями потерпілих громадян, які
надало Міністерство Внутрішніх Справ
України органам Антимонопольного
комітету України.
Комітет визнав дії ПП «Капітолій» неприпустимими, такими, що вводять в
оману споживача. Але в ході розгляду
справи органи АМКУ зіткнулись з такою
проблемою: діяльність таких компаній
не регулюється діючим законодавством
України і не контролюється державними
органами.
Київське обласне територіальне
відділення звертається до всіх громадян із проханням бути уважними
та обережними!!!
У разі виявлення таких реклам,
прохання звернутися до Відділення
для подальшого реагування за адресою 01196, м. Київ, пл. Л.Українки, 1
або за телефоном (044) 286-85-21.

У МОЛОЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ СКЛАЛАСЯ
НЕГАТИВНА СИТУАЦІЯ, ПОДОЛАННЯ ЯКОЇ
ПОТРЕБУЄ ВЖИТТЯ РЯДУ ЗАХОДІВ

Проблемними і такими, що викликають численні нарікання з боку населення
та сільськогосподарських товаровиробників залишаються питання впорядкування закупівлі молока для промислової
переробки в регіонах, створення рівних
умов приймання молока від населення та
сільськогосподарських товаровиробників, проведення однакових обов’язкових
досліджень щодо визначення якості молочної сировини, встановлення одного
порядку оплати за молоко як єдиний товар, що дозволить забезпечити застосування єдиних підходів при встановленні
закупівельних цін на молоко для промислової переробки та усуне дискримінаційні підходи при формуванні закупівельних
цін на молоко для промислової переробки, а також посилення за якістю сировини
для виробництва молочних продуктів.
Кабінет Міністрів України своєю постановою (надалі Постанова №1248)
встановив мінімально допустимий рівень цін на продукцію тваринництва,
який використовується як база для
розрахунку дотацій, а також для розрахування ціни при закупівлі продукції
тваринництва, а саме: на молоко незбиране екстра та вищого, першого і
другого ґатунків у розмірах відповідно
2600, 2500 і 2120 гривень за 1 тонну
(без урахування ПДВ). Таким чином,

закупівельні ціни на молоко незбиране
мають бути не нижче затверджених Постановою №1248 мінімально допустимих рівнів цін. За підсумками розгляду
справ у 2009 році та I кварталі 2010 року
з’ясовано, що молокопереробні підприємства встановлювали низькі закупівельні ціни на молоко. Зазначений процес набув більш масового характеру в
квітні 2010 року, коли сезонно зростають
обсяги пропозиції молочної сировини,
що спричиняє зниження закупівельних
цін на молоко. Таким чином, норми Постанови №1248 в частині встановлення
і застосування закупівельних цін на молоко незбиране молокопереробними
підприємствами не виконуються. Фактично такі дії призводять до вкрай негативних наслідків – ущемлення інтересів здавачів молока – населення, яке
є основним постачальником молочної
сировини. Закупівельні ціни на молоко
впродовж року завжди коливаються, це
явище природнє. Цінова політика формується кожним молокопереробним
підприємством самостійно і зміни закупівельних цін відбуваються у різні періоди часу. Це призводить до усунення
конкуренції між суб’єктами господарювання, і таким чином узгоджені дії в цей
період часу на ринку молока набувають
антиконкурентного характеру.

Київське обласне територіальне
відділення Антимонопольного комітету
України буде і надалі здійснювати дослідження ринку. З метою запобігання
покарань Відділення рекомендує всім
суб’єктам господарювання утримуватись від дій, які можуть призвести до виникнення порушень закону про захист
економічної конкуренції. Окрім цього,
Відділення звертає увагу, що у разі виявлення порушень законодавства з боку
учасників ринку, кожен громадянин має
право звернутися до Відділення із заявою за адресою: 01196, м. Київ, пл.
Л.Українки,1.
Відділення
рекомендуватиме
та вимагатиме від суб’єктів господарювання, що здійснюють свою
діяльність на ринку молока, запроваджувати економічно обґрунтовані
ціни при закупівлі молочної сировини для подальшої промислової
переробки, а протиправні дії будуть
припинені шляхом застосування
штрафних санкцій згідно чинного законодавства.
Ніна ДОКТАРЕНКО,
голова Київського
обласного територіального
відділення Антимонопольного
комітету України.

ОПЛАТА ПРАЦІ — ПРІОРИТЕТНИЙ
НАПРЯМОК НАГЛЯДОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ РАЙОНУ

Прокуратура району з початку року провела ряд перевірок щодо додержання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, державного контролю,
підприємствами, установами та організаціями вимог
законодавства України у сфері оплати праці. З метою
відновлення порушених прав найманих працівників на
отримання винагороди за працю було внесено 6 приписів та принесено 1 протест, за результатами розгляду
яких працівникам відшкодовано заборгованість із виплати заробітної плати на загальну суму 153, 2 тис. грн. та до
дисциплінарної відповідальності притягнуто 6 посадових
осіб, які допустили порушення вимог законодавства у
сфері оплати праці.
За результатами розгляду звернень жителів району
було внесено 2 приписи суб’єктам господарювання, на
виконання яких було погашено заборгованість із виплати
заробітної плати в загальній сумі 3,3 тис.грн. та двох посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Євгеній ШАБАНОВ,
помічник прокурора району.

ЗАПИТУВАЛИ
- ВІДПОВІДАЄМО
ПІСЛЯ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ПРОДОВЖУЮ ПРАЦЮВАТИ ВЖЕ ПРОТЯГОМ 7 РОКІВ. ЧИ МОЖУ Я РОЗРАХОВУВАТИ НА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ
“ВЕТЕРАН ПРАЦІ”? І ЯК ПРИ ЦЬОМУ
ЗМІНИТЬСЯ РОЗМІР МОЄЇ ПЕНСІЇ?
Згідно з Законом України “Про основи соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку
в Україні”, ветеранами праці визнаються ті, хто має стаж
роботи на підприємствах, в установах і організаціях 40
років - для чоловіків і 35 років - для жінок. Для отримання статусу ветерана праці необхідно подати в Управління
праці і соцзахисту населення заяву, паспорт, пенсійне посвідчення і фото 3x4. Оскільки ви продовжуєте працювати
після призначення пенсії, то маєте право на перерахунок
пенсії у бік збільшення. Але доплати за статус ветерана
праці законодавством не передбачені. Зате передбачені
деякі пільги. Наприклад, безкоштовний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту і автомобільним транспортом загального користування у сільській
місцевості (в обох випадках виключається таксі).

У КВАРТИРІ ВСТАНОВЛЕНИЙ ЛІЧИЛЬНИК ДЛЯ ОБЛІКУ ВОДОСПОЖИВАННЯ. КИМ І З ЯКОЮ ПЕРІОДИЧНІСТЮ ПРОВОДИТЬСЯ МЕТРОЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА ТАКИХ
ПРИЛАДІВ?
Перевірка здійснюється посадовими особами територіальних органів і метрологічних центрів - атестованими держперевіряючими. Детальніше про перевірку водолічильників можна дізнаватися у своєму ЖЕКу.
Інтервал між перевірками встановлений Указом Держкомітету України з питань техрегулювання і споживчої
політики. Міністерства промполітики України, Держкомітету України з питань житлокомгосподарства від 15 червня 2005 року №141/212/91 “Про врегулювання питання
щодо збільшення міжперевірочних інтервалів лічильників
холодної і гарячої води”, в пункті першому якого вказано:
“Встановити міжперевірочний інтервал лічильників холодної і гарячої води номінальних діаметрів DN10-DN20,
результати вимірів яких використовуються при розрахунках у сфері побутових і комунальних послуг, 3 роки”.
(УКРІНФОРМ).

ПІДСУМКИ РОБОТИ КРУ

БЮДЖЕТНІ КОШТИ – ПІД НАДІЙНИМ КОНТРОЛЕМ

Днями відбулося засідання колегії КРУ в Київській області, на якому з аналізом роботи управління виступив начальник О.Слива
Діяльність управління протягом першого кварталу поточного
року була спрямована на забезпечення належного рівня фінансовобюджетної дисципліни в області.
Особлива увага приділялась проведенню ревізій окремих питань
фінансово-господарської
діяльності Головного управління Держкомзему в Київській області, в т.ч.
використання коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлень та
видачі громадянам України державних актів на право власності на
земельні ділянки; ревізії фінансовогосподарської діяльності 11 підприємств та установ, що перебувають в оперативному управлінні
Державного управління справами;
ревізії дотримання законодавства
та нормативно-правових актів при
обслуговуванні державного бюджету за видатками та доходами в
Головному управлінні державного
казначейства в Київській області та
фінансово-господарської діяльності установ і організацій, підпорядкованих Державній службі з охорони
прав на сорти рослин та інші.
Працівники управління виявили

фінансових порушень, що призвели до втрат, - 20,75 млн. грн., 11,82
млн. грн. - фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок
неефективних управлінських дій.
Забезпечено наповнення державного бюджету в сумі 1,2 млн. грн.
та місцевих бюджетів – 5,6 млн.
гривень.
У звітному періоді на особливому контролі в Управлінні
знаходилося питання щодо забезпечення належної взаємодії з
правоохоронними органами: проведено 61 спільну перевірку. Керівництво управління взяло участь
у навчально-практичному семінарі для прокурорських та слідчих
працівників прокуратури області
щодо виявлення, розкриття та
розслідування злочинів про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання
службовим становищем. З метою
повного відшкодування винними
особами заподіяних державі або
юридичним особам матеріальних
збитків перед органами прокуратури, об’єктами контролю та їх
органами ініційовано 56 цивільних
позовів, з яких 26 - перед органа-

ми прокуратури, решта - перед
об’єктами контролю.
Протягом звітного періоду застосовано 49 фінансових санкцій,
а саме: призупинено бюджетних
асигнувань у 4 випадках, зупинено
26 операцій з бюджетними коштами, на 19 зменшено бюджетних
асигнувань розпорядникам бюджетних коштів. Крім того, на керівників та інших службових осіб
об’єктів контролю, якими вчинено
фінансові чи бюджетні правопорушення, накладались адміністративні штрафи. 291 особу притягнуто
до адмінвідповідальності, 12 - до
адмінвідповідальності за вчинені
бюджетні правопорушення та 4 - за
порушення тендерного законодавства.
Пріоритетними
напрямками
було проведення операційного
аудиту та оперативного контролю
у сфері державних закупівель.
Працівники управління залучені
до проведення державного фінансового аудиту окремих господарських операцій ДК „Укргазвидобування”, ДПЗД „Укрінтеренерго” та
ДП „Міжнародний аеропорт „Бориспіль”. За результатами його

засвідчено низку ризикових операцій (які в подальшому можуть
мати наслідки неефективного чи
незаконного використання ресурсів, або призвести до допущення
інших фінансових порушень) на
загальну суму 574,3 млн. грн., на
19,6 млн. грн. попереджено втрат
фінансових і матеріальних ресурсів, виявлено втрат на 458 млн.
грн. фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок порушень законодавства, в сумі 458
млн. грн., надано 21 пропозицію
щодо ефективного використання
ресурсів, усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських
операцій.
Інший пріоритетний напрямок
роботи – запровадження ефективного попереднього контролю за
державними закупівлями. Протягом січня-березня 2010 року проведено 10 перевірок державних
закупівель, якими попереджено порушень в сумі 1,6 млн. гривень.
Не залишалась поза увагою взаємодія з місцевими органами влади та самоврядування. Налагоджене їх постійне інформування щодо

дотримання фінансово-бюджетної
дисципліни розпорядниками коштів. У цілому впродовж І кварталу 2010 року на адресу облдержадміністрації,
обласної
ради,
райдержадміністрацій та місцевих
рад направлено низку пропозицій.
За результатами їх розгляду видано
35 розпорядчих документів, в т.ч. 2
- Київською обласною державною
адміністрацією. 12 територіальних контрольно-ревізійних відділів
ініціювали розгляд питання щодо
зміцнення
фінансово-бюджетної
дисципліни на засіданнях колегій,
нарадах, за результатами розгляду яких місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування прийнято 15
управлінських рішень.
Контрольно-ревізійне
управління в Київській області й надалі
вживатиме заходи щодо посилення фінансового контролю за цільовим і ефективним використанням
бюджетних коштів, дотриманням
фінансово-бюджетної дисципліни
підприємствами, установами та
організаціями області.
Прес-служба КРУ
в Київській області.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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СЕКРЕТИ СМАЧНИХ ПИРОГІВ

•
•
•
•
•

На 1 кг борошна для приготування прісного тіста слід давати 30 г
дріжджів, до здобного – 100 г, до тіста жирного, солодкого, де багато
яєць – 150 г.
Молоко чи воду вливайте
в борошно поступово.
Жир для тіста має бути
теплим, але не гарячим.
Не місіть довго пісочне
тісто, бо воно затужавіє.
Посудина, в якій збивають білки, повинна бути абсолютно чистою. Білки з краплинами жиру не зіб’ються.
Білки краще збиваються, якщо в них додати трохи
лимонного соку чи щіпку цукрової пудри, а можна й кілька краплин оцту. Охолоджені
білки збиваються швидше.
Якщо тісто замішують на маргарині, сіль не додають, бо маргарин
підсолений.
Не слід збивати білки в алюмінієвому посуді – вони стануть сірими.
Соду і ванілін краще недосипати, інакше пироги будуть несмачні.
Черстві пироги можна відсвіжити, якщо їх злегка побризкати водою і поставити на кілька хвилин у духовку.
Щоб швидше збити вершки й сметану на пухкий крем, їх слід охолодити.
Якщо печете пироги з фруктами, розкачане тісто слід посипати сухарями з булки, тоді покласти фрукти. Сухарі вберуть вологу.
Не ставте пиріг відразу в духовку – дайте йому протягом 15-20 хв
підійти.
Дріжджове тісто не липнутиме до рук, якщо змазати їх олією.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

У НОГУ З МОДОЮ

ЧАС КУПУВАТИ ЩЕ ОДНУ ПАРУ ДЖИНСІВ
До них мода прихильна завжди. Тому що джинси - це зручно, затишно і модно! Чоловікам дозволяється одягати їх навіть з класичним піджаком, білою сорочкою і краваткою. Жінкам - у прохолодний
час зі светром, блейзером, піджаком. Навесні і влітку - з блискучими
топами, всілякими розлітайками, маєчками, навіть із сарафанами і
сукнями!
Але які моделі джинсів найактуальніші цього року?
У цьому сезоні на піку моди джинси-кльош. До речі, чи знаєте
ви, що кльош візуально подовжує
ноги! До того ж широка штанина врівноважує надмірну ширину
стегон і додає стрункості, якщо
такі джинси носити навипуск, закриваючи високий каблук.
А взагалі моделі найрізноманітніші - від “дудочок”-стрейч,
бриджів до мішкуватих “труб”
із заниженою талією. Сучасна мода активно використовує
розшиті джинси, прикрашає їх
стразами. Альтернативний варіант - подерті джинси. Вважається, що дірки, потертості, смуги,
плями фарби додають їм індивідуальності. Носять такі джинси
із взуттям на низькому підборі
або на суцільній підошві - з кросівками, мокасинами, сандалями, туфельками-балетками.
До речі, грамотно розташовані

потертості, роблять фігуру дуже
стрункою.
Джинси можна носити з чобітьми, якщо у тих вузькі халяви.
Але заправляти їх у чоботи або
черевики - поганий смак. Підкачати джинси теж можна, але
не валиком, а один раз та це візуально робить ноги коротшими. Елегантний вигляд мають на
джинсах ремені. Їх можна міняти
залежно від того, куди ви збираєтеся. Шкіряний - на роботу,
блискучий - для парадного виходу.
Але все-таки найголовніше
- вибрати свій варіант! Основне
правило: не женіться за останніми тенденціями - купуйте тільки
ті моделі, які дійсно підкреслюють достоїнства вашої фігури і
приховують її недоліки. Якщо вирішили серйозно витратитися на
джинси, шукайте модель стри-

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

ЯКЩО У ВАС ШАРУЮТЬСЯ НІГТІ?
Практично кожна жінка стикається з цією дуже неприємною проблемою. Найчастіше розшарування нігтів має сезонний характер, загострення спостерігається
зазвичай у зимовий період і навесні, коли нашому організму не вистачає вітамінів.
Але не лише. Чому так відбувається і як з цим боротися ми спробуємо роз’яснити за
допомогою лікаря-дерматолога Вадима ФЕДОТОВА. Йому - слово.
- Розшарування нігтів
- не лише естетична катастрофа. Це сигнал про
те, що в організмі щось не
в порядку. За Аюрведою,
ламкі нігті сигналізують
про те, що “хворіє” одна з
семи тканин організму, яка
відповідає за кістки і сполучні тканини, еластичні
волокна і хрящі. І тоді нігті
ламаються, волосся випадає і січеться, зуби руйнуються, а суглоби стають
слабкими.
Розшарування нігтьової пластини відбувається
з кількох причин, що свідчить про хворобливий стан
нігтів унаслідок неправильного харчування або авітамінозу.
Найпоширеніша
- брак основних мікроелементів, наприклад, кальцію і кремнію. Крім того,
розшарування нігтів може
бути і результатом нестачі
заліза в організмі. Поповнювати дефіцит цих елементів можна вітамінними
комплексами і правильно
підібраним харчуванням.
Нестачу кальцію можна
компенсувати, пройшовши
курс “Кальцій плюс вітамін
D”. Якщо такого не знайдете, можна приймати просто кальцій у пігулках, але
обов’язково з вітаміном
D. У чистому вигляді пити
кальцій не раджу, оскільки
він погано засвоюється організмом.
Є спосіб отримання

кальцію тваринного походження у домашніх умовах,
який легко засвоюється
організмом. Для цього
потрібно промити і висушити яєчну шкаралупу. Не
дуже дрібно розмолоти і 10
хвилин прожарити в духовці. Після цього розтерти
шкаралупу в порошок і висипати в банку, що щільно
закривається.
Порошок
зберігати у темному і прохолодному місці. Приймати протягом 2-х тижнів по
чайній ложці.
Багато жінок захоплюються різними дієтами, позбавляючи себе багатьох
продуктів, необхідних для
здоров’я всього організму
і, зокрема, нігтів. Перш за
все, при боротьбі з цією
проблемою,
необхідно
приділити увагу своєму раціону. В повсякденне меню
потрібно включати молоко
і кисломолочні продукти,
боби, мигдаль, інжир, фініки, хліб з цілого зерна,
капусту, а також продукти, що містять вітамін А і
бета-каратин - олію, печінку, яєчний жовток, моркву,
гарбуз, обліпиху, солодкий
і гіркий перець. Для зміцнення нігтів і при розшаровуванні нігтьової пластини
рекомендується приймати також желатин 1 раз
на день протягом місяця.
Чайну ложку розводять у
теплій воді, настоюють 1015 хвилин і випивають.

Що стосується “зовнішніх” причин розшарування
нігтів, то можна назвати
дію миючих засобів або
часте перебування у вологому середовищі. Якщо
руки часто контактують з
водою, спробуйте ванни
з морською сіллю тричі на
тиждень. Для цього розчиніть у теплій воді чайну
ложку солі і тримайте руки
20 хвилин, важливо підживлювати нігті олією або
кремом для кутикули. Це
оздоровляє зону росту нігтя, покращуючи її живлення і дихання - у результаті
ніготь росте більш міцним і
еластичним.
Одним з найкращих
засобів від розшарування нігтів є оливкова олія.
Вона хоча й дорога, проте
дуже корисна. В оливковій олії міститься багато
вітамінів, вона має дивну
властивість
провідника
для корисних нігтю речовин, які в ній містяться. Наносьте її 1-2 рази
на тиждень на нігті на ніч
з кількома краплями лимонного соку і вдягайте
зверху бавовняні рукавички. Крім того, обов’язково
стежте, щоб під час миття
посуду або прання на ваших руках були гумові рукавички.
Корисно втирати у нігтьову пластину столовий
оцет, лимонний сік, сік журавлини, червоної і чорної

смородини. До речі, лимонний сік не лише укріплює нігті, а й освітлює їх.
Його потрібно використовувати, коли нігті пожовтіли. Добре укріплюють
нігті компреси з розчином
такого складу: 70 грамів
води, 5 грамів галунів, 25
грамів гліцерину.
А от що категорично
не рекомендується, так це
ванни з содою. Інколи до
цього засобу вдаються,
щоб вичистити грязь з-під
нігтів. Але у такому разі
нігті стануть просто “ватними”! Правда, ця процедура корисна для рук, але
стежте, щоб нігті не торкалися води.
І останнє, красиві, доглянуті руки мають велике
значення для сучасної жінки, а нігті це найкрасивіше,
що можна на них побачити.
Доглянуті руки цінуються
не менш ніж ідеальний макіяж чи правильно підібрана зачіска. Тому доглядати
за нігтями, безумовно, потрібно, незважаючи на те,
що вони шаруються. При
знятті лаку використовуйте
рідину, що не містить ацетону, який дуже висушує
нігтьову пластину. Нігті повинні відпочивати від лаку
2 дні через кожних 5 днів.
Не користуйтеся металевою пилочкою - вона дряпає ніготь і утворює дрібні
тріщини, внаслідок чого ніготь починає шаруватися.
Правильно у такому разі
користуватися спеціальною скляною пилочкою.
Щоб нігті не ламалися, їм
надають овальну або напівквадратну форму.

ДІМ ТА ІНТЕР’ЄР

ОБИРАЄМО КОЛІР І МАЛЮНОК ШПАЛЕР

Весна – пора відродження й
оновлення не тільки в природі,
а й у наших душах, домівках.
Хтось замислюється про новий
гардероб, а хтось про кардинальний або косметичний ремонт квартири. Вибираючи колір і малюнок шпалер для стін і
стелі, варто знати деякі закономірності.

•

Шпалери з дрібним малюнком

створюють враження простору, а з
великим малюнком – оптично зменшують кімнату.
Поздовжні смуги на стінах підкреслюють висоту приміщення і наче
збільшують його, і а поперечні – роблять кімнату ширшою й нижчою.
Світлі, особливо блакитні, тони
створюють оптичну ілюзію збільшення обсягу приміщення. Темні ж
– роблять кімнату меншою, а стелю
нижчою.

•

•
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Теплі тони з відтінком червоного
візуально наближають стіни.
Заходячи до кімнати, ми спочатку бачимо підлогу, і лише потім наш
погляд переходить на стіни на рівні
очей. Тому для підлоги у всіх приміщеннях бажано обирати один колір,
наприклад, коричневий відтінок лінолеуму, паркету або покриття.
Широкі смуги на підлозі подовжують занадто короткі передпокій або
кімнату.

•

маного крою без яскравої фурнітури, що дуже запам’ятовується,
- актуальність пройде з сезоном,
а класичні джинси ви зможете
носити кілька років. Пам’ятайте,
що джинси за необхідності
можна підкоротити, а от на талії і стегнах вони мають сидіти
ідеально. І забудьте про те, що
світлі тони повнять. Повнить не
колір, а крій. І кожного - свій.
Міряючи джинси, тягніть їх за
поясні петлі вгору доти, доки вони
легко піддаються. По черзі притисніть до живота зігнуті в колінах
ноги - джинси сядуть так, як сіли б
через кілька днів носіння. Оцініть
вигляд ззаду - якщо нижня частина спини дуже оголена, джинси
вам або вузькі, або короткі. Походіть трохи по магазину: так ви
зможете зрозуміти, наскільки вам
комфортно в них. Сядьте на кілька хвилин. Якщо джинси давлять
на стегна або живіт - приміряйте
модель більшу на один розмір. А
якщо надто морщаться в паховій
зоні - на розмір меншу.
Й останнє, періть джинси, вивернувши їх навиворіт, у холодній воді. Перше прання - через
тиждень носіння.

ГОТУЄМО РАЗОМ

КУРЯЧИЙ БУЛЬЙОН
З СИРНИМИ ГАЛУШКАМИ

Необхідно: 0,5 курки, 2 морквини, 1 цибулина, по 1
кореню петрушки і селери, сіль, перець, зелень.
Для галушок: 50 г панірувальних сухарів, 2 яйця, 100 г
твердого сиру, сіль, перець.

Курку помийте, залийте водою, доведіть до кипіння і,
знявши піну, відваріть. За 20 хвилин до готовності опустіть у бульйон почищені овочі (моркву і корені, порізані
кружальцями або шматочками, цибулю додайте цілою).
Бульйон посоліть, поперчіть, вийміть цибулину і у киплячу рідину ложкою опустіть тісто для галушок. Варіть, поки
галушки не спливуть на поверхню. Подавайте бульйон
густо притрусивши зеленню. Для приготування галушок
збийте яйця з сіллю і перцем і додайте натертий на дрібній тертці сир і сухарі. Масу старанно перемішайте.

МЛИНЦІ ВІД БАБУСІ

Необхідно: 50 г дріжджів, 0,5 л теплої води, 1 ч. л. солі,
4-5 шт. сирої картоплі, 2-3 скл. борошна.
Дріжджі залийте теплою водою та розітріть у воді, додайте борошно. Тісто поставте в тепле місце та накрийте чистим рушником. Коли тісто підійде, додайте сіль та
картоплю (натерту як на деруни), все добре вимішайте і
дайте ще раз підійти. Тісто готове до смаження млинців.
Подавайте зі сметаною або смаженим салом.

ВІДВАРНЕ М’ЯСО З ЯБЛУКАМИ
І ЗАПЕЧЕНЕ В МОЛОЧНОМУ СОУСІ

Нежирне м’ясо варять і розрізують на
1-5 тоненьких кусочків.
З молока й борошна
готують соус середньої густоти. Яблука
обчищають, видаляють
серцевину з насінням і
розрізують на маленькі
кружальця.
На дно змащеної
маслом сковороди укладають кружальця яблук, потім
упереміж з яблуками - м’ясо, заливають соусом, збризкують розтопленим маслом і запікають у духовці.
На 800 г яловичини – 5-6 яблук, 1 ст. ложку пшеничного борошна, 1,5 склянки молока, 2 ст. ложки вершкового
масла, сіль – за смаком.
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РОЗМІРИ ДЕРЖАВНИХ
СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ ПІДВИЩЕНІ

Закінчення. Поч. на 2 стор.
Рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2010
році становитимуть: для працездатних осіб
- 182,21; для непрацездатних - 266,25; для
інвалідів - 294; для дітей у багатодітних
сім’ях: віком до 6 років з січня - 377,50, з
квітня - 383,50, з липня - 385,50, з жовтня 393,50, з грудня - 399,50; віком від 6 до 18
років з січня - 450,50, з квітня - 458,50, з липня
- 460,50, з жовтня - 470,50, з грудня - 478,50,
віком від 18 до 23 років (за умови навчання) з січня - 434,50, з квітня - 442,00, з липня 444,00, з жовтня - 453,50, з грудня - 461,00.
Звертаємо увагу, що Законом про державний бюджет передбачена нова норма щодо
встановлення для дітей віком від 18 до 23 років
з багатодітних сімей рівнів забезпезпечення
прожиткового мінімуму на рівні 50 % прожиткового мінімуму.
Статтею 45 Закону про державний бюджет
установлено, що допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
та Закону України “Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” призначається і здійснюється в розмірах і
порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 13 Порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми передбачено, що допомога при народженні дитини
надається у розмірі 12240 гривень – на першу
дитину, 25000 гривень – на другу дитину, 50000
гривень – на третю і наступну дитину. Виплата
допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 гривень,
другої дитини – 4840 гривень, третьої та наступної дитини – 5000 гривень, решта суми на
першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців (620 гривень щомісяця), на другу дитину – 24 місяців (840 гривень щомісяця),
на третю і наступну дитину – 36 місяців (1250
гривень щомісяця) рівними частинами.
Пунктом 22 зазначеного Порядку передбачено, що з 1 січня 2010 року допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується у розмірі, що дорівнює
різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб,
та середньомісячним сукупним доходом сім’ї
в розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців, але не менше як 130 гривень.
Статтею 52 Закону про державний бюджет установлено у 2010 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на
місяць у розмірі: з 1 січня – 825 гривень, з 1
квітня – 839 гривень, з 1 липня – 843 гривні, з 1
жовтня – 861 гривня, з 1 грудня – 875 гривень та
для тих, хто відноситься до основних соціальних
і демографічних груп населення: дітей віком
до 6 років: з 1 січня – 755 гривень, з 1 квітня –
767 гривень, з 1 липня – 771 гривня, з 1 жовтня
– 787 гривень, з 1 грудня – 799 гривень; дітей
віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 901 гривня, з
1 квітня – 917 гривень, з 1 липня – 921 гривня, з
1 жовтня – 941 гривня, з 1 грудня – 957 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня – 869 гривень, з
1 квітня – 884 гривні, з 1 липня – 888 гривень, з
1 жовтня – 907 гривень, з 1 грудня – 922 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня –
695 гривень, з 1 квітня – 706 гривень, з 1 липня
– 709 гривень, з 1 жовтня – 723 гривні, з 1 грудня
– 734 гривень.
Розміри державних соціальних гарантій
на 2010 рік, що визначають залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, цим Законом та
нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Враховуючи зазначене, у 2010 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть (гривень):

Допомога при усиновленні дитини призначається у розмірі та в порядку, що встановленні для виплати допомоги при народженні першої дитини (12240 грн.).
Управлінням праці та соціального захисту населення здійснюється перерахунок та
доплата розмірів допомог до законодавчо встановлених норм.
Нагадуємо, що довідки та консультації щодо призначення допомог можна отримати
за телефонами нашої гарячої лінії 5-25-86.
Світлана ШАБАНОВА,
начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації.

ЗАГУБЛЕНУ довідку форми 4-ОПП про взяття на облік платника податків (реєстраційний обліковий номер
2307020807), видану 20 січня 2006 року за №12 Державною податковою інспекцією в Макаріському районі на
ім’я ЗАЄЦЬ Світлани Сергіївни, вважати недійсною.

ЗНИЖКИ 20%

ВІКНА, ДВЕРІ, БАЛКОНИ

з високоякісного 6-ти камерного німецького профілю.
Макарів, вул. Фрунзе, 20. Телефони: 6-07-60,
050-447-87-08, 036-851-65-91, дом. 5-22-82.

ПП “НАТАЛ-ТРЕЙД“

ЗАГУБЛЕНИЙ диплом серії КВ №32282460, виданий 26 червня 2007 року
Київським Вищим професійним училищем №33 за
спеціальностями: оператор комп’ютерного набору, контролер ощадного
банку, касир в банку на ім’я
МАНЧЕНКО Наталії Володимирівни,
вважати
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ студентський квиток серії КВ №04413963,
виданий 1 вересня 2006 року Національним аграрним університетом на ім’я ЄВТУШЕНКА Сергія Валерійовича,
вважати недійсним.

ЗРІС ПРОЖИТКОВИЙ
МІНІМУМ – ЗРОСЛИ
МІНІМАЛЬНІ ПЕНСІЇ
Закінчення. Поч. на 1 стор.
Завдяки збільшенню прожиткового мінімуму насамперед зріс
розмір мінімальної пенсії. Відповідно до ст.28 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмірі пенсії за віком, за наявності у чоловіків 25 років страхового стажу, а у
жінок 20 років, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність.
За кожен рік понад 25 років для
чоловіків та 20 років для жінок розмір
пенсії збільшується на 1% від розміру
пенсії, яка обчислена відповідно до
ст.27 Закону, але не більше ніж на 1%
від прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність.
Якщо до прийняття Закону України
«Про Державний бюджет України на
2010 рік» мінімальний розмір пенсій
визначався виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 573грн., то:
з 01.01.2010 року – 695,00грн.,
з 01.04.2010 року - 706,00грн.,
з 01.07.2010 року – 709,00грн.,
з 01.10.2010 року – 723,00грн.,
з 01.12.2010 року – 734,00грн.
За новими нормами також перераховані виплати, що базуються на
величині прожиткового мінімуму. Зокрема, це пенсія за особливі заслуги
перед Україною, підвищення ветеранам війни, доплата у зв’язку з закриттям ЧАЕС, додаткова пенсія за шкоду,
заподіяну здоров’ю та компенсаційна
виплата за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус
та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», підвищення жертвам
нацистських переслідувань, державна
соціальна допомога на догляд інвалідам війни, доплата шахтарям до мінімального розміру.
Пенсіонерам, у яких основний
розмір пенсії перевищує визначений мінімальний розмір, перерахунок проводиться шляхом збільшення
доплати за понаднормативний стаж,
виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму.
Слід зазначити, що встановлене
постановою КМУ від 11.03.2009 №198
підвищення до пенсії в розмірі 28,40
грн. та надбавка, встановлена постановою Кабінету Міністрів України від
23.12.2009р. №1375, з 01.01.2010 р.
не виплачуються. Тому непоодинокі
випадки зменшення розміру пенсій
після проведеного перерахунку.
Але згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2010
року №331, у разі коли розмір пенсії
або допомоги (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги, пенсії
за особливі заслуги перед Україною
індексації та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством) після
перерахунку зменшується, виплата
пенсії або допомоги здійснюється у
раніше встановлених розмірах.
У травні пенсіонери одержали
перераховану пенсію за травень та
різницю між новим розміром пенсії і
розміром, одержаним у січні-лютому
2010 року.
Як передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2010
року №336, виплата недоотриманих
сум пенсії за березень і квітень буде
проведена у червні цього року.

Тетяна ТУРЯНИЦЯ,
начальник УПФУ
у Макарівському районі.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні спільно з Службою у справах дітей Макарівської районної державної адміністрації проводить набір персоналу
(соціальні працівники, вихователі) для роботи
в Центрі соціальної підтримки дітей та сімей
„Промінь надії”.
При відборі персоналу перевага буде надаватись
особам, що мають середню-спеціальну або вищу освіту, володіють навичками толерантного спілкування,
мають бажання і вміння працювати з дітьми, можуть
бути позитивним прикладом для інших, дотримуються
в своєму житті високих моральних принципів.
Кандидати, які пройдуть відбір, обов’язково проходять навчання.
За детальною інформацією звертатися за тел.
050-931-04-40.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ

Щиро поздоровляємо із ювілейною датою - 80річчям від Дня народження
КРАМАРЕНКО Олену Іванівну з Макарова,
ГОРДІЄНКО Ганну Олександрівну з Бишева,
АНАНЧЕНКО Надію Миронівну з Забуяння,
ПОТАПЕНКО Лідію Степанівну з Королівки,
ОРЛЮК Ольгу Онисимівну з Карашина та
КУЧЕРЕНКО Катерину Петрівну з Колонщини.
Шановні іменинники! Прийміть сердечні
вітання та побажання щедрот земних, доброго здоров’я, родинного щастя. Довгих Вам
років життя у достатку, мирі та злагоді. Щоб
Ваші рідні завжди дорожили Вами, щоб сонце
усміхалось на зорі, щоб не один ще ювілей зустріли і за прийдешній щиро пораділи!
З повагою президія
районної організації ветеранів України.

*****

Щедрі віншування та найкращі і найтепліші побажання адресуємо з нагоди Дня народження Ясногородському сільському голові
СЕМЕНОВІЙ Тетяні Миколаївні.
У день Вашого особистого свята, шановна імениннице, зичимо Вам щасливих та довгих років життя у радості, мирі, злагоді та достатку. Хай і в подальшому доля
дарує Вам нові надії, успіхи в роботі, хай благополуччям
та щедротами земними буде повна
чаша вашого життя. Щоб при доброму здоров’ї, у колі щасливої родини
та з друзями відзначили ще не один
день народження.
Ясного неба зичим та тепла
Й щоб доля завжди світлою була!
З повагою виконком
Ясногородської сільської ради.

*****

Сьогодні, 28 травня, від усієї душі та щирого серця,
якнайтепліше поздоровляємо з 55-річчям від Дня народження найкращу та найближчу нам людину, дорогого
чоловіка, батька та дідуся
КРАМАРЕНКА Дмитра Миколайовича
і усім теплом наших сердець зичимо йому довголіття,
щастя та благополуччя.
Якби в словах була пророча сила,
А в серці полум ‘я цвіло,
То ми б для Тебе все зробили,
Щоб дня в житті сумного не було.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі на світі квіти
Даруємо Тобі в цей день.
Достатком хай хатина буде повна,
Нехай скликає друзів і дітей,
А Ти - красивий, гордий і щасливий,
До сотні літ щоб зустрічав гостей.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь!
З любов’ю дружина, дочка, син, внук Діма,
зять та невістка.

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ.
Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ автомобіль
“САЗ-3507” - самоскид у хорошому стані, після кап. ремонту,
нова гума. Село Маковище. Телефон - 067783-45-86.

ПРОДАЮ новий будинок
(115 кв. м) у Макарові по
вулиці Свердлова, 80-А
(житлова площа - 74
кв. м, кухня - 9,5 кв. м),
євроремонт, всі комунікації, земельна ділянка
7,5 сотки, огороджена.
Тел. 050-334-99-19.

ПРОДАЮ 3-кімнатну
квартиру, 3 поверх.
Село Калинівка, вул.
Київська, 45. Тел.
097-00-99-471.

НАЙМУ будинок у районі на тривалий термін
для кількох осіб (особи
без шкідливих звичок).
Телефони: 063-689-7056; 093-571-99-44.

ПРОДАЮ 3-кімнатну
квартиру
(індивід.
опалення) в Макарові по вул. Проектна,
7 або ОБМІНЯЮ на
1-кімнатну квартиру з
доплатою. Тел.: 3-3227 (село Мар’янівка);
096-810-58-87.

головний інженер та електрик
з досвідом роботи.

Тел. 067-503-57-75. Валентин Валентинович.

Усім теплом наших сердець, щиро і з любов’ю поздоровляємо з Днем народження дорогу іменинницю
– маму, бабусю
МІСЮРУ Олександру Титівну з Веселої Слободи.
Матінко наша, вечірня зоря ще не впала, квітне ромашками поле життєве Твоє, уклін Тобі, рідна,
за все, що Ти з нами пізнала, за все, що
дала нам, за все, що тепер у нас є.
Від щирого серця бажаєм здоров’я.
Без нього немилі всі інші діла,
В здоров’ї багатство і радість, і сила,
І більшого щастя на світі нема!
Дочки, внуки і зяті.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 097-742-20-80.

ЗАВІТАЙТЕ ДО ЮВЕЛІРНОГО МАГАЗИНУ

“ЛУННЫЙ СВЕТ”

у Макарові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2 пов.).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ, ПОМІРНІ ЦІНИ.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ

*****
З нагоди ювілейної дати – 45-річчя від Дня народження адресуємо найщиріші та найтепліші поздоровлення дорогій матусі та бабусі
ЖИГАЛЮК Валентині Андріївні
та даруємо їй такі слова:
Спасибі, матусе, спасибі, бабусе,
за ночі недоспані й сльози непрохані!
За руки Твої золоті –
Велике спасибі й уклін до землі!
Щоб серце Твоє зігрівалось теплом,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Хай сива зозуля сто літ накує,
Спасибі, рідненька, що Ти у нас є!
З любов’ю та шаною чоловік, син,
дочка, зять, внуки Діма та Владислав.

(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.

ТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ:

В АСОРТИМЕНТІ, РІЗНІ
ФОРМИ - ВІД ВИРОБНИКА
(Є В НАЯВНОСТІ).
ДОСТАВКА. МОНТАЖ.
ДЕМОНТАЖ.
ТЕЛЕФОНИ: 066-440-60-65;
096-960-20-87.

П О Т Р І Б Е Н В О Д І Й - К РА Н І В Н И К
Н А А В Т О К РА Н “ Г Я ” .
ТЕЛЕФОН - 050-526-71-60.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34;
067-407-21-28; 0412-44-97-01 .

РЕАЛІЗУЄМО ТРОЯНДИ.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

допоможе позбавитися назавжди
від алко- та наркозалежності.
ТЕЛЕФОНИ: 063-689-70-56, 093-571-99-44.

КАФЕ “КАЛИНІВСЬКИЙ МІСТ“
(с. Калинівка, 51 км траси Київ-Чоп)

Звертатися: Макарів, вул. Лазурна, 11.

ТЕЛЕФОН - 099-334-54-64.

ВИГОТОВЛЯЄМО МЕТАЛОВИРОБИ: (огорожі,
ворота, козирки, віконні грати, перила та ін.).
Ш В И Д К О ТА Я К І С Н О . Д О С ТА В К А .
ТЕЛЕФОНИ: 5-25-75; 066-978-42-40.

П І Н О Б Л О К И 480 грн. – куб. м;
ПЛИТКА ТРОТУАРНА - від 60 грн. кв. м.

ПРОПОНУЄ СМАЧНО
ТА ПРИЄМНО ПРОВЕСТИ ЧАС

В меню блюда кавказької,
української та європейської кухні.

Вл аш т о ву є мо б ан кет и , ко р п о р ат и ви ,
з ван і о б іди , го т о ви мо екс кл ю з и вн і
с тр ави н а з амо вл ен н я .

ТЕЛ.: 097-651-51-51, 095-651-51-51.

Телефони: 044-592-58-31; 067-238-41-92.
НАДАЄМО ВСІ ВИДИ БУДПОСЛУГ.
ТЕЛЕФОНИ: 097-836-74-80; 066-358-54-90.

РЕМОНТ СКУТЕРІВ.

ТЕЛ. - 063-729-26-68.

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ.

ГАРАНТІЯ.

Тел.: 095-840-40-00; 067-421-54-44.

ГІНЕКОЛОГІЯ. ВАКУУМРЕГУЛЯЦІЯ
м. Київ. Тел. (044) 463-86-37.
ліцензія МОЗУ №АБ 292158 від 30.09.05

ПРИЧЕПИ

ВСІХ ВИРОБНИКІВ
УКРАЇНИ

і
Кращ
!
ціни

ТЕЛ. 067-402-78-59.

Пр-т Палладіна академіка, 44

ПРОДАЮ “ВАЗ-21011”,
зеленого кольору, 1980
р. випуску, після кап. ремонту, коробка передач
- 5 ст., двигун “трійки” за 14 тисяч гривень. Телефон - 050-358-78-96.
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Академмістечко

ДП “МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”
ПРОДАЄ АВТОМОБІЛЬ

“ГАЗ 33021”, 1997 р. в., об’єм
двигуна - 2445 куб. см. Фургон
малотоннажний, бензин/газ.
НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

оператор виробничих печей.
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5-27-85.

ЗАГУБЛЕНИЙ витяг про реєстрацію права власника на
нерухоме майно №23410919, виданий 27.07.2009 р.
на ім’я ШАРАБАРОВА Олександра Васильовича, реєстраційний номер 27199993, адреса об’єкта Макарів,
вул. Ворошилова, буд. 16-А, вважати недійсним.

Виконком Липівської сільської ради висловлює
глибоке співчуття завідуючій сільською бібліотекою, депутату сільської ради Терещенко Зінаїді Олексіївні з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті чоловіка
ТЕРЕЩЕНКА Івана Григоровича.

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. ТЕЛЕФОН - 096-647-82-07.
Колективи управління ветеринарної медицини в Макарівському районі та Макарівська районна державна лікарня ветеринарної медицини висловлюють глибоке співчуття водію
Заїнчковському Володимиру Миколайовичу з приводу тяжкої
втрати - передчасної смерті його дружини
ЛАЗНЮК Олени Петрівни.
Колективи управління ветеринарної медицини в Макарівському районі та Макарівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини висловлюють глибоке співчуття
завідувачу Забуянської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини Кіцуну Сергію Івановичу з приводу тяжкої втрати - смерті його батька
КІЦУНА Івана Романовича.
Адміністрація, профком та колектив поліклінічного відділення Макарівської ЦРЛ висловлюють глибоке співчуття лікарютравматологу Марчуку Андрію Григоровичу з приводу тяжкої
втрати – смерті матері
СИДОРЕНКО Зосі Яківни.
Адміністрація, профком та колектив клініко-діагностичної
лабораторії Макарівської ЦРЛ глибоко сумують з приводу
смерті колишнього лаборанта
МАЗЕПИ Раїси Миколаївни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної.
Адміністрація, профком та весь колектив філії Макарівське
відділення №3033 ВАТ «Ощадбанк» висловлюють щирі співчуття контролеру філії №012 с. Королівка ЮРЧЕНКО Олені
Василівні з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
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ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
На цьому тижнi у Овнiв
активно i яскраво може заявити про себе дар передбачення. Вам в цi днi може
вiдкритися те, що нiякий оракул
не зможе передбачити. Понедiлок
i вiвторок можуть бути присвяченi
коротким, але важливим заходам.
У п`ятницю вiрогiдне знайомство
з людьми, яким будуть цiкавi вашi
проблеми. В недiлю постарайтеся зберiгати холоднокровнiсть
i витримку i не пiддаватися на
провокацiї, яких може бути в надлишку.
ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)
На цьому тижнi ви будете
схильнi ускладнювати становище i заплутувати стосунки з людьми. Можливо,
варто поговорити з тим, кому ви
довiряєте: не виключено, що вам
пiдкажуть простий i правильний
шлях рiшення цiєї проблеми. Вас
чекає перiод важливих справ. У
понедiлок остерiгайтеся чужої поради - не виключено, що її даватимуть не з найкращих спонук. В середу ваша легкiсть на пiдйом буде
незвичайною. Але якраз цього дня
краще велику частину часу присвятити завершенню невiдкладних
справ. У п`ятницю подумайте, щоб
ви хотiли змiнити в найближчому
майбутньому.
БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)
Не варто наперед переживати з приводу подiй,
що насуваються. Будьте
уважнiшими i турботливішими до коханої людини, оскiльки їй,
швидше за все, бракує вашого душевного тепла. Бажано наперед запланувати справи на цей тиждень.
Починаючи з суботи, є вiрогiднiсть
надходження цiнної для вас
iнформацiї - у тому числi iз абсолютно несподiваного джерела. Недiля
- сприятливий день для завершення
незавершених i вiдкладених в довгий ящик справ. Розвиток подiй
багато в чому залежатиме вiд вашого погляду на проблему, тому не
будьте песимiстами.
РАК (22.06 - 23.07)
На цьому тижнi варто
кiлька разiв подумати, чому
саме присвятити свiй час.
На все, що вимагає вашої
уваги, його явно не вистачить, так
що чимось доведеться жертвувати. Особливо невдалим буде вибiр
спiлкування з друзями в збиток
сiм`ї. У понедiлок ви можете приємно здивувати начальство простим рiшенням складного питання, постарайтеся надалi так само
вдало справлятися з дiловими
проблемами. У четвер перед вами
несподiвано можуть вiдкритися
новi перспективи, ваш авторитет
помiтно зросте, i ви користуватиметеся пошаною у людей. Вихiднi
присвятіть вiдпочинку на природi.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Вам необхiдно зосередитися на одній, дуже
важливiй
справi,
яку
повиннi самостiйно визначити. Краще знизити темп
роботи, щоб уникнути перевтоми. Постарайтеся зрозумiти
опонентiв, прислухайтеся до їх
думки - це може змiнити сприйняття ситуацiї, що виникає. Порадують зустрiчi з друзями. Не
забудьте заглянути у вихiднi в
найближчi магазини для того,
щоб купити щось давно потрiбне.
Найсприятливiшим для вас днем
на цьому тижнi буде понедiлок,
невдалим може стати четвер.
ДIВА (24.08 - 23.09)
Закличте на допомогу свою оригiнальнiсть i
непередбачуванiсть, тодi на
вас неодмiнно звернуть увагу. Родичi можуть вiдволiкати вiд
справ i навiть викликати роздратування. Але перш, нiж виказати їм
все, що ви про них встигнете подумати, розмiркуйте про наслiдки
цього безвiдповiдального кроку це допоможе зберегти мир в сiм`ї
i гарний настрiй. У четвер увечерi
видiліть час на побудову планiв на
майбутнє. У вихiднi постарайтеся
вiдновити втраченi сили.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
31 ТРАВНЯ - 6 ЧЕРВНЯ
ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)
Ви схильнi вважати, що
мир не оцiнив всi вашi таланти i здiбностi
гiдно?
Дуже може бути, що так
воно i є, але це ще не причина зациклюватися на своїх
претензiях до оточуючих. Добитися визнання i пошани вам
допоможе не демонстрацiя образи, а коректнiсть, терпiння i
тактовнiсть. У суботу особливо
корисно буде попрацювати в
саду. В недiлю зосередьтеся на
головному, iнакше через дрiбницi
ви можете упустити золоту рибку.

№ 21 28 травня 2010 р.
ЗАХОПЛЕННЯ МОЛОДІ

ОБ’ЄКТИВ ФОТОКАМЕРИ – ЦЕ СЕРЦЕ І ДУША
Фотографією захоплююся вже
впродовж трьох років. Намагався
знайти себе в багатьох жанрах, але
до душі припав репортаж, пейзаж і
трішечки портрет. Більшість знімків
роблю спонтанно. Коли фотографую,
забуваю про теорію й просто насолоджуюся процесом. Але з великої кількості отриманих кадрів, тих, які приваблюють погляд, залишається лише
кілька. Я вчуся на своїх помилках, щоб
стати професійним фотографом. На
думку приходять слова великої людини, на жаль, не пам’ятаю прізвища:
“Чтобы стать настоящим фотографом, надо учиться смотреть глазами души, ибо настоящие объективы
фотокамеры – это сердце и душа”.
Микола ШКІТ,
19 років.
Фото автора.
Макарів.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11)
Щоб успiшно просуватися вперед, вам доведеться вдатися до допомоги
iнтуїцiї. Прислухавшися до
неї, ви зрозумiєте, якi саме кроки
слiд зробити. Можливий варiант
вiдрядження або дiлової подорожi.
Навiть найекстравагантнiшi iдеї знайдуть позитивний вiдгук i можуть
принести несподiванi результати. У
понедiлок не проявляйте вiдкрито
дружнiх вiдчуттiв, хоча вас i може
потягнути на вiдвертiсть. Збережiть
сили, оскiльки вони можуть стати в
нагодi вже у вiвторок, i як слiд прислухайтеся до себе. Не квапте подiї
i не поспiшайте втiлювати задумане
в життя, не продумавши дрiбниць.
СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)
Пора зайнятися зміною
iмiджу - або хоча б приведенням себе в порядок з косметичної точки зору. На цьому
тижнi вам доведеться ухвалювати важливi рiшення i пожинати їх
плоди. Спiвпраця з партнерами з
iнших мiст поступово налагоджується, можлива поїздка, зустрiч i
важливi домовленостi. У вiвторок
ваше заповiтне бажання здійсниться, якщо ви не заважатимете долi.
У п`ятницю будьте уважнiшими до
дiтей i рiдних, стримуйте напади
дратiвливостi. В недiлю дозвольте
собi маленькi слабкостi.
КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01)
Тиждень може виявитися для вас вельми сприятливим, i навiть мiнiмальнi
зусилля здатнi принести
iстотнi результати. Вам належить
вчиняти
неординарнi
вчинки,
втiм, вони, напевне, виявляться
правильнi. У другiй половинi тижня вам доведеться розбиратися
з проблемами друзiв. У п`ятницю
взаєморозумiння з оточуючими
може виявитися вельми проблематичним та спотворена iнформацiя
або її недолiк може ускладнити
справу.
ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02)
Вам необхiдно навчитися
жити в свiтi з собою i оточуючими. Небажано в поривi праведного гнiву розмазувати
по стiнцi близьких людей. Розсудіть
- адже вони вам ще стануть в нагодi.
Вашi енергiя i натиск вплинуть на
всiх, з ким спiлкуватиметися. Прагнення видiлитися i досягти бажаного приведуть вас до заповiтної мети.
Якщо вiдпустка вже закiнчилася,
то пiсля того, як ви вiдпочили i набралися сил, поклопочiться про
те, щоб пропозицiї про перехiд
на нову роботу пiдкреслили вашу
соцiальну
значущiсть.
Середина тижня хороша для рiшучих дiй
на роботi. Ближче до кiнця тижня
займiться впорядкуванням будинку.
Завдяки невеликим змiнам, створеним вашими руками, вiн стане
ще затишнiшим i привабливiшим. У
вихiднi вiрогiднi розбiжностi з друзями.
РИБИ (20.02 - 20.03)
На цьому тижнi вам,
ймовiрно доведеться докласти немало зусиль, щоб утримати ситуацiю пiд контролем.
Всьому виною, напевно, виявиться
зайва емоцiйнiсть. Спокiйнiше реагуйте на сюрпризи i несподiванi
вчинки оточуючих. Середа обiцяє
пiдняти настрiй настiльки, що позитивних емоцiй вистачить до кiнця
тижня. На суботу не варто планувати нiчого серйозного - розважтеся. Недiля - вiдмiнний день для
зустрiчi з друзями.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
Перший туман літа - перша
грибна прикмета.
Зацвіли калина, шипшина і
суниці - скоро з’являться сироїжки.
Якщо у молодика круті роги,
то на негоду, а положисті - на
гожу днину.
Ластівки ввечері літають високо - завтра буде ясна погода,
а якщо низько - хмарно.
Горобці зранку купаються у
пилюці - по обіді буде дощ.
Від дощу на воді бульбашки на тривалу негоду.
Вранці трава пахне дужче, ніж
завжди, - на дощ.
Лист на дубі розвернеться добре ловляться щуки.
Рясно зацвіла акація - на врожайний рік.
Пізнє цвітіння горобини - на
пізню осінь.
НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
2 червня - Талагія. На Талагія
- велика надія, казали, спостерігаючи за погодою, яка мала
запрогнозувати сприяння урожаю овочевих культур.
3 червня - Костянтина. Уважно спостерігали, яким буде
день - сонячним чи дощовим, то так піде й на осінь.

ПОСМІХНІТЬСЯ
У лікаря на прийомі страждаючий безсонницею:
- От моя порада. Якщо не можете заснути, випийте келишок
вина.
- А якщо не допоможе?
- Якщо не допоможе, випийте
ще один. І через п’ять хвилин ще один.
- А якщо й це не допоможе?
- Тоді вам буде однаково, спи-

те ви чи ні.

* * *
Якщо ваші підопічні задоволені
зарплатою – значить вони крадуть…

* * *

Я люблю тебе, ЖИТТЯ! Правда
не так жорстоко і збоченно, як ти
мене...

* * *
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- Я працюю у вас на півставки, тому попросив би кричати на
мене у півголоса.

* * *

Я з’їв масло “President”, але
президентом так і не став. Викурив пачку сигарет “Attache”, але
аташе з мене так і не вийшло. І
лише коли випив пиво “Kozel”,
то відчув, що начебто починає діяти...
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