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Олександр КАЧНИЙ: «МИ ПОЗБАВИМО
ІНВЕСТОРА НЕОБХІДНОСТІ
СПІЛКУВАТИСЯ З ЕКОЛОГАМИ,
ПОЖЕЖНИКАМИ, САНСТАНЦІЄЮ»
Новий голова Київської обласної ради Олександр Качний практично ідеально вписується у новий типаж вітчизняних чиновників, умовно названий «молодий Янукович».
Вдало вписавшись в образ «міцного господарника», щойно вступивши на посаду, він демонструє чудеса активності, ініціативності та заповзятливості. Якщо зуміє зберегти вибраний темп – має усі шанси
стати одним з провідних експертів з місцевого самоврядування в країні і потрапити в кадровий резерв
Партії регіонів як претендент на більш високі посади.
У числі його починань: напрацювання правок виборчого законодавства, згідно з якими місцеві депутати, які будуть балотуватися в окрузі, зобов`язані проживати на цій території; консолідація всіх місцевих керівників Київщини; повернення в область усіх крупних інвесторів, «заляканих та вигнаних» попередньою владою і т. ін. Ідей покращення «життя вже сьогодні» у Качного мільйон, і він не просто ними
фонтанує, але і предметно їх обґрунтовує.
- Вступивши на посаду, Ви
розвинули достатньо бурхливу активність. Одна з перших
ініціатив – ввести у виборче
законодавство норму, згідно
з якою кандидат, який балотується в ради місцевих рівнів,
на пост сільського, селищного, міського голови, має проживати на даній території.
- Насправді це не моя ініціатива. Питання – абсолютно правильне – підняли сільські голови
Київської області. Я зібрав голів
районів, мерів міст та по троє сільських голів від району на нараду,
щоб обговорити проекти Податкового і Бюджетного кодексів, а
також пропозиції Верховної Ради
щодо виборчого законодавства.
До речі, така нарада проводилася
вперше за чотири роки...
- Тобто Ваш попередник
Володимир Майбоженко жодного разу не зустрічався з
керівниками місцевого самоврядування?
- Жодного разу. А я вже готую
другу зустріч, збираю усіх сільських і селищних голів області,
голів райдержадміністрацій. Щоб
вони зустрілися, поставили питання голові облради, губернаторові, начальникам УМВС, УСБУ,
прокуророві... Розумієте, увесь
цей час у них було відчуття, що
вони наодинці зі своїми проблемами. Тільки тепер ми почали
налагоджувати діалог. Чітко можу
сказати, що з моменту приходу до
влади нашої політичної сили була
поставлена задача підготувати
облради до роботи з новопризначеними головами ОДА. Так, щоб
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робота була ефективною. Ми почали з того, що сформували більшість і знайшли 2/3 голосів для
зміни голови облради...
Так ось, результатом цієї
першої зустрічі стала підготовка
низки пропозицій щодо податкових змін, які ми, в свою чергу,
передали в уряд. Також – згадана Вами ініціатива щодо виборів.
Найближчим часом вони будуть
відповідним чином опрацьовані
і подані у ВР в якості законопроектів. З профільним комітетом
Олександра Омельченка ми дуже
тісно співпрацюємо...
- Майбоженко пішов дуже
скандально. Ви говорили ЗМІ,
що Тимошенко мало не на ключ
замкнула всю свою фракцію на
Туровській – щоб депутати від
БЮТ не могли брати участі у
голосуванні за його відставку.
Тоді вважалося, що Банкова
брала активну участь у зміні
влади в області.
- Ніяких контактів з Банковою
щодо цих питань не було. Певне
рішення було прийняте всередині
обласної, на чолі з Юрієм Бойком,
організації ПР.
- Формування нової більшості стало можливим завдяки домовленостям з Богданом
Губським, який, як відомо, має
дуже серйозний вплив на БЮТ
у Київській області?
- Коли ми працювали з депутатами БЮТ щодо формування
нової більшості, то за результатами цієї роботи жоден з депутатів, яких називають людьми
Губського, не перейшов на нашу
сторону. Ось так.

ОФІЦІЙНО

2 червня перший заступник голови райдержадміністрації Віктор Ґудзь
провів прийом громадян з питань землекористування в сільській місцевості,
накладки на земельну ділянку, виготовлення Державних актів на право власності на земельні ділянки, діяльності
садового товариства, ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у селі
Бишів, надання житла працівникам соціальної сфери.
7 червня перший заступник голови райдержадміністрації Віктор Ґудзь
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- Тобто позиції Губського в
області серйозно послаблені?
- Безумовно.
- Як же тоді ви збираєтесь
будувати стосунки з сільськими та селищними головами,
мерами міст, більшість з яких
– представники БЮТ?
- Сільських голів обирають не
за політичною ознакою, а, виходячи з їх авторитетності на даній території, з їх уміння керувати. Якщо
сільські голови бачать, що нова
влада докладає максимум зусиль
для того, щоб їх території успішно
розвивалися, жодних проблем
виникати не буде. Жодних.
- Індикатором успішності/
неуспішності цієї лінії стануть
місцеві вибори... Своєрідний
екзамен для ПР.
- Говорити про якісь результати нашої роботи до 31 жовтня
буде ще зарано. Для того щоб
вирішити проблеми, які накопичилися, хоча б частково, необхідно 7-8 місяців.
- Чому так?
- Прийшовши до влади, ми
зіткнулися з тим, що місцеві
бюджети порожні. Тільки нещодавно було прийнято державний бюджет, буквально декілька тижнів тому прийняли
обласний. Щоб сформувати
перелік об`єктів, які повинні попасти під держсубвенції і субвенції з обласного бюджету,
треба проаналізувати все, що
відбувається в районах, селах.
Щоб сформувати перелік пріоритетних питань, визначитися
з фінансовими можливостями
– ще 2-3 місяці.
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провів апаратну нараду з керівниками
установ і організацій району щодо завершення комплексу весняно-польових
робіт та готовність приміщень та обладнання для приймання, сушіння та
зберігання зерна урожаю 2010 року,
санітарно-епідеміологічного стану в
дитячих оздоровчих закладах району,
видачу державних актів на право користування земельними ділянками, виконання доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації,
даних за підсумками розгляду питань на
засіданнях колегії райдержадміністрації.

А щоб сказати, що ми беремося за виконання поставлених задач... Так це стане можливим тільки до початку наступного року.
- Ви впевнені, що продовжите роботу, якщо результат
місцевих виборів буде не надто задовільним?
- Як визначити: «надто» чи
ні? Треба подивитися представництво, яке збереться в сесійній
залі. Частина депутатів прийдуть
від партій, частина – по округах.
Кожен з них повинен буде сказати собі: обирався від громади
і зобов`язаний працювати в її інтересах. Адже так? Значить, займати неконструктивну позицію
вони не можуть за визначенням.
- Як складаються стосунки з
губернатором Анатолієм Присяжнюком?
- Повне взаєморозуміння і в
кадровій політиці, і в програмних
питаннях. Хочу сказати: Київській
області поталанило з головою облдержадміністрації.
- Ви підтримуєте його ідею
про перенесення адміністративного центру Київської області з Києва?
- Звичайно. Усі наші служби
«розпорошені» по Києву: і в центрі, і на околицях. Роботі це, як
самі розумієте, не сприяє. По суті,
ми говоримо не про перенесення,
а про те, що у якомусь місті має
бути створено офіс-центр для
Київської області, де будуть знаходитися всі управління.
Зараз ми розглядаємо декілька варіантів. Найбільш цікавий, як
на мою думку, – Ірпінь. Він практично супутник Києва – від Хре-

щатика до центра Ірпеня 27 км.
Якщо буде збудована 4-смугова
дорога Ірпінь–Київ, ніяких проблем взагалі не буде.
- Подібні рокіровки вимагають неабияких грошей.
- Щоби збудувати таке офісне приміщення, потрібно всього
лише 1/5 або 1/3 площі, яку ми
звільнимо у Києві, продати з аукціону... Це 15 тис. кв. м різних приміщень.
- Але ж бюджети порожні –
самі підтверджуєте. Ви маєте
розуміння того, як їх наповнити?
- За висновками наради, про
яку ми вже згадували, ми підготували цілий ряд пропозицій стосовно того, як залишати гроші в
області. Ініціативи прості. 5 млрд.
грн. іде в держбюджет від підприємств, які працюють в області. А
зареєстровані вони в інших містах, де і сплачують податки. Важливо, щоб податки сплачували
там, де працюють.
Друге. Необхідні законодавчі
зміни – щодо виведення зарплатні
«з тіні», тоді зростуть надходження від податку на прибуток.
Третє. Ми пропонуємо запровадити «екологічний податок».
- Для цього знадобиться
час, а де брати гроші вже сьогодні?
- Ми підрахували, скільки у нас
було видано земельних ділянок
під інфраструктурні проекти так,
що території не отримали від них
ніяких прибутків. Соціальне навантаження, екологічне, ресурсне, все це лягає тягарем на територію.
СТОР. 2.
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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 но-

вин області, країни, світу, астрологічних прогнозів, подаватимемо
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.
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Олександр КАЧНИЙ: «МИ ПОЗБАВИМО
ІНВЕСТОРА НЕОБХІДНОСТІ
СПІЛКУВАТИСЯ З ЕКОЛОГАМИ,
ПОЖЕЖНИКАМИ, САНСТАНЦІЄЮ»
Закінчення. Поч. на 1 стор.
Просто інвестор часто домовлявся з
депутатами і райдержадміністрацією у
приватному порядку. В результаті землі роздавалися, а про те, як за допомогою цього наповнити бюджет, ніхто не
думав. Сьогодні ми напрацьовуємо так
зване «єдине вікно» для інвесторів. Бізнес, який хоче працювати в тому чи іншому районі області, буде передавати
свої пропозиції в інвестиційну раду, до
складу якої ввійдуть керівники структур,
які займаються видачею дозволів – від
«земельників» до СЕС, а також чиновники адміністрації і депутати, голови профільних комісій облради. Пропозиція вивчається, інвестрада визначає вартість
проекту, соціальне навантаження. І інвестор буде чітко знати, скільки грошей
йому перерахувати в бюджет району,
які соціальні зобов`язання покладені на
нього в обмін на згоду виділити землю.
- А як розрахувати алгоритм навантаження – соціальний, екологічний,
інфраструктурний – на регіон?
- Починати треба з вартості землі. Існують еконавантаження, використання
ресурсів (вода, надра). Система буде
прозорою. Від чого позбавляється інвестор? Після того, як його проект буде
затверджено, документи передаються в
комунальну інвестиційну компанію. Тільки вона буде займатися усіма дозволами.
Інвестор позбавлений необхідності спілкуватися з екологами, пожежниками, санстанцією...
- Тобто корупція припиниться?
- Саме так.
- Чи не боїтеся, що це, навпаки,
зменшить інвестиційну привабливість
регіону?
- Ми з губернатором зустрічалися з
іноземними інвесторами, які працюють в
області. Багато з них розповідали про бюрократичну тяганину, про відкати, які вони
змушені були давати.
- За фактом заяв Ви не ініціювали
перевірок силовиків?
- Розумієте, не було єдиного керівника, єдиного винного в корупції, якщо
можна так сказати. Якщо сьогодні Держкомземом керують за політичною квотою,
і зрозуміло, з кого спитати, то раніше у
кожному районі у кожного «земельника»
був свій політичний «дах». Ви запитайте
у голови облзему Фокіна, він вам скаже,
що не міг нікого звільнити, за кожним стояв «свій хазяїн». Коли він викликав свого
підлеглого з якогось району і просив його
(за наявності очевидних зловживань) написати заяву, той казав: «Вибачте, у мене
є свій тато, ви туди й телефонуйте». Ось
такою була ситуація.
- Ну, так наведіть порядок заднім
числом. Щоб іншим не кортіло. Силові
ж інструменти у влади є?
- До цього часу у нас квотний принцип формування влади. Губернатор
Київської області не може управляти
земуправлінням, він підпорядковується Держкомзему. Призначення повинні

узгоджуватися з губернатором, але цього не відбувається. Ми до цього часу не
управляємо дозвільною системою у Київській області.
- Невже Ви не ініціювали жодної перевірки?
- Ініціював. Прокуратура зараз веде
серйозні справи. Наприклад, щодо острова Муромець у Броварському районі. Він
розпайований і розданий незрозумілим
людям, жителям різних областей. Це було
зроблено попереднім головою ОДА.
Анатолій Присяжнюк поставив задачу – створити потужні юридичні групи, які
повинні відпрацювати величезний об`єм
земельних питань за 2008-2009 роки.
Щоб ви знали: за кілька місяців до нашого приходу в області було буквально
роздано немало землі. З тих, що йшли під
оренду, у 80% випадків орендна ставка
була суттєво занижена. Розбираємося з
кожним окремим випадком.
Взагалі, зараз для нас головне питання – переоцінка землі. Друге – перегляд
орендних ставок. Третє – виконання умов
оренди. З підприємствами, які взяли землю в оренду на 49 і більше років під конкретні об`єкти і за три роки нічого не збудували, будемо розривати договір.
- Є приклади, коли крупним інвесторам відмовлялися виділяти землю у
Київській області. Тій же компанії ІКЕА.
Будете реанімувати подібні справи?
- Однозначно. Нещодавно я зустрічався з представником компанії «Кнауф». Він
розповідав, як вони у Фастові хотіли збудувати завод, але зіткнулися зі свавіллям
зі сторони БЮТ, члени якого просто вимагали долю в бізнесі – 30%. Природно,
компанія на це піти не могла, і проект не
був реалізований.
Зараз відновлюємо взаємовідносини.
Будемо просити повернутися до нас тих
інвесторів, які до кризи планували щось у
нас в області робити.
- Ще одна Ваша ініціатива – щодо
винесення промислових підприємств
за межі міста – буде реалізована?
- Маю надію. Усі столиці через це пройшли. У місті до цього часу є підприємства, знаходження яких поряд з житловими кварталами неприпустиме. Необхідно
приймати закон, який стимулює їх переміщення із столиці в область.
- Добре. Завод погодився переїхати з Києва. А жителі, наприклад,
Броварів погодяться пустити до себе
шкідливе виробництво?
- Повторюю, треба прийняти закон,
який буде передбачати впровадження нових, екологічно безпечних технологій. Так,
щоб випускати фреонові холодильники
замість аміакових бізнесменові – за рахунок державної підтримки – було вигідно.
- Так ініціюйте законопроект!
- До проходження місцевої кампанії –
нема сенсу. Думки депутатів, на жаль, іншим зайняті.
Олег БАЗАР, Соня КОШКІНА,
Артем ГОРЯЧКІН, «Левый берег»
Фото: Макс Левін.
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ПІД КРИЛОМ САМОТИ

Ці поетичні рядки нашого видатного земляка
– поета, прозаїка і публіциста автобіографічно ви-

Сліди злочинні вам
не земести,
В оцю тиху пору,
в цю святу годину,
Ви підло продаєте
Україну...
Ці рядки одного з сонетів поета хвилюють нас
сьогодні, бо дуже актуальні
і слушні. Вся його поетична збірка „Покутний хрест”

ражають суть особистості
митця.
Цими днями в Ситняківській школі відбувся
творчий ювілейний літературний вечір „Івану Захарченку – 70”, що зібрав
в одне коло митців слова,
письменників
України,
громадських діячів, вчителів та учнів місцевої школи. Діти досить талановито
читали напам’ять вірші та
уривки з оповідань свого
славетного земляка.
- Отак живем,
пов’язані гріхами.
Покутний хрест
довіку нам нести.
Содомські діти,
пекло під ногами,

(2006 рік) виражає громадянську позицію українського поета-патріота. Кожен рядок його поетичних
творів відзначається глибоким болем за Україну, її
природу, її людей, її стражденну долю.
Не менш яскравими і
болючими були прочитані
дітьми оповідання з книги
„Загублена дорога” (2008
рік).
Висока оцінка літературних та публіцистичних творів
Івана Захарченка прозвучала з вуст друзів-побратимів,
письменників Євгена Сверстюка, Андрія Топачевського, Миколи Марцина. Вони
побажали ювіляру нових

Все, що творилося давно
Й нестерпно мучило мене,
Для злету крил не підняло,
У тінь занурилось воно –
Моїх років життя земне.
Іван ЗАХАРЧЕНКО.

ТОЧКА ЗОРУ

ТРЕБА ЗМІНЮВАТИ
ВИБОРЧУ СИСТЕМУ

Зараз у політичних колах йде
обговорення дати проведення
виборів до місцевих рад і можливої зміни виборчої системи.
Звичайно, що ці вибори треба проводити восени нинішнього
року, бо так бажають більшість
виборців, тому треба прислухатися до їхньої волі.
Треба змінювати виборчу систему, запровадити змішану форму – мажоритарну та партійну.
Хай виборці обирають як за списками партійними, так і окремих
громадян, яким довіряють.
Ліда РАСЮК,
голова районної організації
партії “Сильна Україна”.

творчих злетів та міцного
здоров’я, нових зустрічей з
читачами. Зокрема, Євген
Свертюк мовив:
- Честь села Ситняки
– талановитий самобутній
письменник, що самотужки, попри всі негаразди,
зумів реалізувати себе.
Тепло привітали ювіляра-земляка начальник організаційного
відділу районної ради
Олексій
Кирилов,
сільський
голова
Микола Грабарчук,
керуючий господарством в Ситняках
Валерій Бульдович,
директор місцевої
школи Петро Барановський, юні читачі
– учні школи. Вручили письменникові
квіти,
подарунки.
Начальник організаційного відділу районної ради Олексій Кирилов вручив
Іванові Карповичу
грамоту від райдержадміністрації та районної ради і цінний
подарунок.
Іван Карпович
щиро подякував усім учасникам зустрічі за теплі побажання, за увагу до себе,
за любов до його творчості:
- Особливо юним моїм
читачам зичу постійно дружити з книгою, з природою
рідного краю, любити його
і берегти, бути справжніми
господарями своєї землі,
своєї України, - мовив ювіляр на закінчення.
Літературний
вечір
вела завідуюча шкільним
музеєм села, вчитель історії Любов Забишна.
Діна НЕТРЕБА.

На світлині: Іван Захарченко (зліва) у колі друзів.

УВАГА!

На центральному стадіоні у Макарові відбудуться матчі ІХ Міжнародного турніру ім. В.М.Баннікова.
16 червня о 13.00 завітайте на матч
між збірними Росії та Туреччини, а о
17.00 - Чехії та Польщі.
17 червня о 13.00 на полі зійдуться
гравці збірних Італії та Білорусі.
19 червня о 13.00 відбудеться матч
між збірними Білорусі та Сербії.
20 червня о 13.00 пройде фінальний матч за сьоме місце між командами, які посіли четверті місця в групах “А“
і “В”.
Запрошуємо любителів футболу гарно відпочити та отримати позитивні емоції від професійної гри.

ВЛАДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ЛЮДИ ДЛЯ ВЛАДИ

РОБОТА НА КОРИСТЬ ГРОМАДИ - ЦЕ КРАЩІ РОКИ МОГО ЖИТТЯ
Шановні земляки, виборці!
Зі словами глибокої поваги та вдячності звертаюсь до Вас та
висловлюю щиру подяку за ту високу довіру, яку неодноразово
надавали мені, обираючи на високі посади: депутатом районної,
обласної рад, тричі – Макарівським селищним головою.
Донедавна я ще був сповнений ентузіазму та бажання і надалі
самовіддано працювати в інтересах територіальної громади, проте аналіз ряду обставин привів до рішення піти від влади.
Стверджую абсолютно принципово, бо частина депутатів
Макарівської селищної ради,
прикриваючись
депутатським
мандатом, використовували і
продовжують
використовувати своє становище лише у корисливих мотивах, які прямо
суперечать не лише інтересам
виборців, а й нормам чинного законодавства. Вони вдаються до
прийняття ряду рішень, які прямо порушують права та законні
інтереси громадян (в основно-

му це питання, що стосуються
земельних відносин). Так, непоодинокими є випадки відмов
громадянам у наданні дозволу на
приватизацію земельних ділянок
при наявності документів, які підтверджують їх право на землекористування. Законного права на
землю була, зокрема, позбавлена родина Міщенків з Макарова.
Ця земля була власністю цієї родини ще з дідів-прадідів. Але і до
цього часу, навіть, незважаючи
на рішення суду, яке набрало за-

конної сили, питання залишається невирішеним.
Окремі депутати селищної
ради перейшли межі пристойності та етики, тривалий час поширюючи брутальні, часом – самі
неймовірні і брудні плітки, створюючи при цьому деструктивну ситуацію у діяльності селищної ради,
перешкоджаючи професійній діяльності селищного голови, створюючи штучні перешкоди, провокації, здійснюючи психологічний
тиск. Неконструктивною, безвідповідальною була робота деяких
працівників апарату, яка до того
ж поєднувалась із некоректним,
байдужим ставленням до громадян. Приймав відповідні управлінські дії, аж – до звільнення із
займаних посад. Але щоразу все
більше та більше посилювався
опір окремих депутатів та їх тиск
на селищного голову.

Але я, як і раніше, залишався
відданим Вам, шановні виборці,
в найважливій для нас з Вами
справі – розбудові територіальної громади смт Макарів, сіл
Зурівка, Калинівка, Фасівочка.
За шістьнадцятирічний період
представництва Ваших інтересів
у різних органах влади (у тому
числі – майже 11 років у Макарівській селищній раді), вдалось
зробити надзвичайно багато.
Це стосується всіх, без винятку, сфер нашого економічного,
духовного та суспільного життя.
За рахунок коштів бюджету селищної ради вдалось вирішити
цілий ряд заходів по зміцненню
матеріально-технічної бази дошкільних, шкільних та позашкільних закладів освіти, закладів
культури, медицини, житловокомунального господарства, підтримки громадських та благодій-

них організацій, асфальтування
доріг, будівництва газових та водомереж, відновлення вуличного
освітлення, ремонту житлового
фонду, об’єктів благоустрою,
безпеки дорожнього руху. Найбільш результативними виявилися останні кілька років, коли
на території селищної ради відбулись, без перебільшення, революційні зміни, а Макарів став
одним з найкращих населених
пунктів Київської області.
З щирою вдячністю я буду завжди згадувати найкращі роки
мого життя, коли об’єднаними
зусиллями влади і громади вдалося здійснити великі справи,
радикально змінивши соціальноекономічну ситуацію в інтересах і
на благо людей.
З повагою
Геннадій ЗДОЛЬНИК.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИСТОТИ І ПОРЯДКУ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
– БЕЗСТРОКОВА КАМПАНІЯ
Згідно з Законом України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання п.9 Національного плану дій
щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів, розпорядження голови облдержадміністрації та відповідного розпорядження голови райдержадміністрації від 17.03.2010 №287 в районі з 15 березня по 17 травня проводився двомісячник благоустрою територій населених пунктів та прилеглих до них територій. Цьогоріч
він проходив у рамках активізації організаційної роботи виконкомів сільських та селищних рад щодо забезпечення виконання громадянами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності обов’язку
оплачувати надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до умов договору з виконавцем зазначеної послуги, визначеного органом місцевого самоврядування, та виконання плану заходів щодо створення
в районі безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення на 2010-2015 роки, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.01.2010 №80.
У зв’язку з цим було проведено нараду-семінар з сільськими
та селищними головами щодо
впровадження положення Закону
України від 21.01.2010 №1825-IV
„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері
поводження з відходами”, зокрема, щодо зобов’язання власників
або наймачів, користувачів, у тому
числі орендарів житлових будинків,
земельних ділянок укладати договори з юридичною особою, яка в
установленому порядку визначена
виконавцем послуг з вивезення
побутових відходів, здійснювати
оплату таких послуг, зі змінами до
статей 82 та 152 Кодексу України
про адміністративні правопорушення, якими передбачено накладання штрафу на громадян від
20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360
грн.) і на посадових осіб, громадян
– суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (850-1700 грн.).
У ході весняних акцій «День довкілля», «Посади дерево», «Чисте
узбіччя», «Чистий берег» проведено благоустрій територій закладів соціальної сфери; висаджено
86,02 тис. дерев, 3,55 тисячі кущів, у тому числі в рамках проведення загальнообласної акції
«Посади своє дерево» - 82,599
тисячі дерев та 1,072 тисячі кущів;
видалено 110 сухостійних дерев
та вражених омелою; прибрано
та впорядковано біля 3,2 млн. м2
вулично-дорожньої мережі, впорядковано парки та сквери; очи-

щено від сміття біля 1,3 млн. м2
берегів водоймищ; визначено 14
місць для масового відпочинку населення в лісосмугах та 15 місць
біля водойм; створено нові зелені
зони на території Гавронщинської,
Комарівської, Ніжиловицької сільських та Макарівської селищної
рад загальною площею 63,8 тис.
м2, зокрема, шкільними лісництвами в с. Комарівка висаджено 65,0
тис. дерев на площі 5 га, або 50,0
тис. м2, в с. Ніжиловичі – 15,0 тис.
дерев на площі 1,2 га, або 12000
тис. м2; ліквідовано 180 стихійних
сміттєзвалищ у межах смуг вулиць, доріг, на пустирях у межах
населених пунктів, у лісосмугах,
біля водойм. Слід зауважити, що
ще значна частина знаходиться в
лісосмугах, вздовж доріг.
У ході двомісячника лісництва
державного підприємства «Макарівське лісове господарство»
(директор В.С.Рижук) виконали
роботи з озеленення та благоустрою садиб, кордонів і прилеглих
територій, упорядкували 0,25 га
квітників та газонів, висадили чимало дерев та кущів, брали участь
в очищенні берегів водоймищ,
розчистили 6 джерел. До робіт залучалися учні ряду шкіл району.
Проведено профілактичні та
попереджувальні заходи щодо
охорони лісів від пожеж.
Районна
санепідемстанція
провела обстеження об’єктів водопостачання. Ряду керівників направлено приписи, на деяких накладені штрафи.
Активно включилася в місячник

філія «Макарівське районне дорожнє управління». Підприємство
відремонтувало 405 дорожніх знаків; провело планування узбіччя на
302,5 км доріг; ремонт 132 п. м.
бар’єрного огородження; на 1670
м2 дорожнього полотна - ямковий
ремонт; прибрали сміття на 390,8
тис. м2 узбіччя та розподільчої
смуги.
З початку проведення двомісячника благоустрою складено
та розглянуто 69 (проти 104 шт.
минулого року) протоколів про
адмінпорушення по 10 сільських
радах, оштрафовано 25 громадян
на загальну суму компенсаційних
збитків 3954 грн., інші порушники
отримали попередження. Слід відмітити активну роботу в цьому напрямі виконкому Наливайківської
сільської ради.
Виконання щорічних основних
заходів щодо впорядкування військових поховань, пам’ятників,
кладовищ забезпечили всі органи
місцевого самоврядування.
Найвідповідальніше організували роботи в період двомісячника
виконкоми Гавронщинської, Колонщинської, Королівської, Лишнянської, Наливайківської, Новосілківської, Рожівської, Чорногородської,
Яблунівської, Ясногородської сільських рад.
Гірше існуючих можливостей
провели її виконкоми Бишівської,
Юрівської, Липівської сільських,
Макарівської селищної рад.
Слід константувати, що, на
жаль, затверджені заходи по благоустрою виконані не в повно-

ФОТОФАКТИ
Вже неодноразово наша газета
писала з приводу самовільного розповсюдження оголошень в неустановлених для цього місцях, що засмічують довкілля, завдають шкоди
природі. Проте і наразі ситуація не
змінилася. На в’їзді в Наливайківку
на багаторічному дереві великими
цвяхами надійно закріплені оголошення (на фото).
Паперовою рекламою постійно
засмічується й Макарів. Ось, наприклад, у райцентрі біля військового комісаріату стіни зупинки з
усіх боків обклеєні різноманітними
оголошеннями, які зриває вітер
і працівникам комунальної служби додається роботи, яка оплачується з наших
податків. Макарівська селищна
рада ніяк не збереться прийняти
постанову
про
адміністративну
відповідальність
за
самовільне
розповсюдження реклами в не
установлених
місцях. А може
хоч «покарання
гривнею» змінить
стан справ?

му об’ємі. В більшості населених
пунктів залишається незадовільним стан наявності покажчиків вулиць, нумерації будівель та споруд,
відсутні дошки оголошень. Стихійні сміттєзвалища це – свідчення
невиконання органами місцевого
самоврядування повноважень як
самоврядних, так і делегованих
у сфері поводження з відходами,
відсутність організації подвірновуличного їх вивезення. Правила
благоустрою населених пунктів
затвердили лише 18 сільських
рад, норми утворення твердих побутових відходів затвердили лише
по 17 сільських радах, виконавця
послуг визначено лише по 16 радах, а тариф погоджено відповідно
до вимог законодавства лише по
Макарівській селищній раді. Виконкоми не спромоглися підвищити відповідальність власників чи
орендарів земельних ділянок, які
не забезпечують їх належне утримання, допускають складування
відходів тощо. Лише 11 сільських
рад визначили необхідну кількість
засобів, які треба встановити для
осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення.
Двомісячник, як захід щодо активізації діяльності місцевих органів влади щодо застосування нових
форм роботи по більш широкому
залученню громадськості, завершився. Але робота сільських, селищних голів та очолюваних ними
виконавчих комітетів у цьому напрямі повинна продовжуватися з урахуванням усіх зауважень, зокрема,
щодо забезпечення виконання п.2
доручення Кабінету Міністрів України від 30.04.2010 №22265/2/1-10
про запровадження безстрокової
кампанії із забезпечення чистоти і
порядку в населених пунктах та підвищення контролю за дотриманням
законодавства у цій сфері.
Оксана ПІДОРІНА,
начальник відділу житловокомунального господарства
райдержадміністрації.
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ОДНИМ АБЗАЦОМ
У 260 населених пунктах країни питна вода
за
окремими
фізикохімічними показниками не
відповідає
стандартним
вимогам. Тут потрібно
встановлювати
системи
доочистки води, поінформував заступник міністра
житлово-комунального
господарства Сергій Зінін. Встановлення таких
систем розпочнеться з лікарень, шкіл, дитячих садків. На встановлення систем міністерство виділить
близько 5 млн. грн. Одна
установка коштує від 50 до
300 тис. грн.

* * *
З 1 січня 2011 р. український цукор повертається
до переліку товарів у рамках зони вільної торгівлі між
Росією та Україною. Росія
знімає мито в обсязі 330
дол. за тонну цукру. Про це
сказав міністр аграрної політики Микола Присяжнюк.

* * *
Кількість
вступників
цього року в Україні поменшає на 30 тисяч. Вищі
навчальні заклади недоберуть студентів. Країна
вступила в так звану “чорнобильську яму” — у першій половині 1990-х різко
зменшилася народжуваність. Це пов’язують із наслідками аварії на Чорнобильській атомній станції.

ХТО, ЯК НЕ МОЛОДЬ, БУДЕ
ОПІКУВАТИСЯ СВОЇМИ РОВЕСНИКАМИ?
В районі зареєстровано 84 громадських організацій, з них 4 - молодіжні.
Це - «Росток», «Сапсан»,
«Кристал» та «Молода
просвіта». Кожна з цих організацій має свій статут і
свої напрямки роботи.
Зокрема, сприяти гармонійному розвитку молоді
через організацію дозвілля та відпочинку, а також
виховати почуття патріотизму, розширити знання
з краєзнавства. Об’єднує
їх одна ціль – допомагати молоді у вирішенні нагальних питань.
Наразі
організація
«Росток», осередок якої
знаходиться в селі Борівка, бере участь у проведенні різних заходів,
які відбуваються у школі
та селі. Неодноразово її
представники
ставали
учасниками акцій «Тиждень добра», «Зроби село
чистішим», «Зелений паросток
майбутнього»,
«День села», «Разом до
змін», круглих столів «Чи
знаєш ти свої права?!»,
«Співпраця з молодіжними громадськими організаціями з метою розвитку волонтерського руху
в районі», «Взаємодія місцевих органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування, державних та
недержавних установ та
громадських організацій
щодо запобігання право-

порушенням, наркоманії,
алкоголізму в молодіжному середовищі. Формування здорового способу
життя», благодійних акціях для ветеранів, дітей. Її
роботою цікавилися делегації з Німеччини, Великобританії, Чехії, США,
Канади. Сюди приїздили
переймати досвід молодь
з різних областей України. Є напрацювання в
організаціїі в міжнародній
сфері. Вона розробила та
впровадила в дію проект
профінансований Інститутом Сталих Спільноцтв
України. А ще два проекти
«Поділись перукарською
майстерністю” і “Зробимо добро просто так”
зайняли перші місця серед інших, організованих
Київською обласною дорадчою службою. До речі,
джерелами фінансування
українських громадських
організацій є пожертви
бізнесменів, державні кошти та власноруч зароблені гроші, гранти.
Широке поле діяльності у дитячої організації «Дитячий футбольний клуб Мотижинського
ліцею». Щоправда, тут
назва говорить сама за
себе. Вона об’єднує молодь спортом.
Нещодавно створене
молодіжне крило районної організації політичної
партії “Сильна Україна”

заявила про себе напрочуд голосно. На сьогоднішній день є результати
їх діяльності. Ця організація допомогла створити
спортивний
майданчик
в селі Гавронщина. А ще
провели благодійний молодіжний турнір з пейнболу. Неодноразово надавали спонсорську підтримку
до різноманітних свят. З
нагоди Пасхи вручили малозабезпеченим, багатодітним сім’ям Пасхальні
кошики, вітали ветеранів
з Днем Перемоги, до Міжнародного дня захисту
дітей забезпечили конкурсантів, учасників свята
подарунками.
Що ж стосується інших організацій, то їх діяльність
призупинена.
Колись
добре
відома
«Молода Просвіта» тепер
переймається проблемами вже на рівні держави,
нижчі щаблі її структури
залишились без уваги.
«Сапсан» та «Кристал» існують тільки «де юре». А
що лишається «де факто»? Хто ж як не молодь
буде опікуватися своїми
ровесниками? Виходить,
що ми самі про себе не піклуємось.
Оксана
МЕЛЬНІЧЕНКО,
начальник відділу у
справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ЛІТНІЙ ДЕНЬ РІК ГОДУЄ

У ТОВ «Агрофірма «Київська»
у цю літню пору триває заготівля сіна для великої рогатої худоби. Нині погода сприяє безперебійній роботі. На тракторі
із згрібачем Валентин Шемет
згортає покоси у валки. А слідом за ним трактористи Василь
Кривенок, Василь Здольник та
Володимир Булах збирають їх у
тюки – циліндричні та квадратні. Нині вже заготовлено більше 700 тонн сіна для 1828 голів
великої рогатої худоби.

ОФІЦІЙНО

3 червня в рамках співпраці між центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та районним підрозділом кримінально-виконавчої інспекції серед осіб,
які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції, була проведена бесіда з питань профілактики
туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.
Зважаючи на розповсюдженість цих хвороб, ця
тема є актуальною і в нашому районі, зокрема і для
вказаної категорії осіб. Про це свідчить той факт, що з
початку 2010 року на лікування від туберкульозу було
направлено 2 особи, які перебувають на обліку у КВІ.
Під час заходу присутні дізналися більше про туберкульоз та ВІЛ/СНІД, отримали інформаційні матеріали з
даних питань.

УКРАЇНА ПОЧИНАЄ ЖИТИ
ПО КИШЕНІ?

Квітень укріпив надії на те, що до кінця другого
кварталу - в третьому, Україна має шанс розпрощатися з рецесією, яка розпочалася в четвертому кварталі
2008 року, вважає керівник групи радників НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.
Уперше за багато років отримано профіцит платіжного
балансу, причому як за поточними, так і за фінансовими операціями. Тобто, країна за індикаторами бюджету і платіжного
балансу зараз наблизилася до життя по кишені. “Ми не споживаємо більше, ніж виробляємо, про що свідчить профіцит
поточного рахунку платіжного балансу, і не витрачаємо більше, ніж збираємо через фіскальну систему (профіцит бюджету в квітні)”, - зазначив В.Литвицький.
Ці два індикатори разом є надією на зміцнення цінової та
курсової стабільності, тенденції економічного зростання. У
квітні, вперше за багато років, інфляція вимірювалася не двозначною цифрою: 9,7%. Певною мірою зміцнився обмінний
курс гривні до долара.
“Усе це дає підстави припустити, що економічне зростання, хоч і в відновній формі, набирає силу. За січень-квітень,
можливо, ми отримаємо ВВП понад 5%”, - наголосив керівник групи радників НБУ.
За його словами, враховуючи наведені показники, можна
припустити, що за останні два місяці другого кварталу Україна, можливо, вийде на фінішну пряму від рецесійного минулого до економічно активного майбутнього. І на межі другого
- третього кварталів можна буде говорити про завершення, в
основному, рецесії.
Водночас, побоювання викликає інвестиційна активність,
яка все ще знаходяться в негативній зоні своєї динаміки. Споживання відновлюється, але споживчу депресію ще не подолано, про що свідчать показники з роздрібної торгівлі. Економіка рухається вперед, в основному, за рахунок сильного
зовнішнього попиту, розгортання не зайнятих потужностей,
скорочення запасів.
У той же час не можна повністю заперечувати перспективу другого кроку рецесії. Щоб цього не відбулося потрібно
займатися зміцненням фінансової дисципліни, підтримкою
експорту, подоланням інфляційних тенденцій. Проведенню
зваженої бюджетної і монетарної політики сприятиме гармонійна взаємодія уряду і НБУ.
“Я б дуже радив звернути увагу на металургію і надати допомогу металургам можливими грамотними макроекономічними
діями», - додав на закінчення керівник групи радників НБУ.
Ганна МЕДВЕДЄВА.

УРА, КАНІКУЛИ!

У ТАБОРІ ЖИТТЯ ВИРУЄ

Літо – найулюбленіша
пора для учнів - час кані-

пришкільного табору «Веселка» Т.В.Булах разом з

кул, відпочинку та нових
вражень.
У
Наливайківському
оздоровчому пришкільному таборі «Веселка» день
розпочинається з шикування на шкільній площі та
зарядки. Вихованців ознайомлюють з планом організаційних заходів, після
якого на них чекає смачний сніданок. Начальник

вихователями Н.П.Токар і
Т.В.Вонсовською, фізичним керівником О.М. Федченко організували роботу
таким чином, аби діти були
зайняті постійно. Цьогоріч
для учнів заплановано тематичну екскурсію на підстанцію 750 кВ «Київська»,
що будується неподалік
села. З основами авіамодельного спорту вихованці

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ознайомляться на «Аеропракті». Для професійноорієнтаційної спрямованості відбудеться похід
до місцевого заводу ТОВ
«ІКС-ТЕХНО» з виробництва
комплектуючих
деталей до комп’ютерів.
З нетерпінням дітлахи
чекають на відвідування
краєзнавчого музею у
Києві. Окрім цього, щодня вихованці табору
здійснюють прогулянки
до лісу, саду, де спостерігають за природою,
вчаться розрізняти спів

пташок, види комах, бачити прекрасне навколо
себе, любити і цінувати
навколишній світ.
Активно
працюють
шкільні гуртки. Діти полюбляють ігри в шахи та шашки, співати під «караоке»,
малювати. В танцювальному гуртку, який веде хореограф від Центру творчості дітей та юнацтва ім.
Д.Туптала І.І.Гов’ядовська,
вихованці вдосконалюють
свою артистичну майстерність та пізнають «абетку»
танцю.

ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ
Знаю, що міцне здоров’я – основа життя. Та воно підірване голодом й війною. Мені уже 81 рік. Не так давно потрапила у центральну районну лікарню з високим тиском.
Гадала старість підкрадається й «смерть за плечима». Та
не так буде, як думаєш, а так, як прийдеться. Мене оглянули, призначили лікування. Але знову стався гіпертонічний криз. Тиск був дуже високим. Мені стало страшно.
Тишу порушив голос лікаря-терапевта Світлани Іванівни
Остафійчук. Вона, ніби рідна донька, запевнила мене, що
все буде добре.
І ось я вдома. Дуже вдячна я і всі пацієнти терапевтичного відділення палати №2 за лікування і за лагідність.
Ніколи ми не забудемо слова людини прекрасної душі
С.І.Остафійчук – «Все буде добре».

ПРОГОЛОСУВАЛА
ЛИШЕ ОДНА З П’ЯТИ

Незабаром відбудуться місцеві вибори. Наразі про це
часто говорять по радіо, на телебаченні. Пригадую день
президентських виборів, коли мені так і не вдалося зробити свій вибір. Я хворіла і перебувала в стаціонарному
відділенні центральної районної лікарні.
У день виборів прийшла в палату виборча комісія. Всі
хворі піднялися, хоч декому було і важко. Нам стало дуже
прикро, коли сказали, що нас немає в списках. Проголосувала тоді лише одна з п’яти. Стало дуже прикро, що
наші голоси пропадають. Звернувшись до Макарівського
виборчкому, нам сказали, що потрібно подавати до суду.
Це, звичайно, не було можливо. Болить душа за невиконаний громадянський обов’язок. І не хотілося б, щоб подібне повторилося.
Тетяна СИЧЕВСЬКА,
постійна передплатниця районної газети,
учасник Великої Вітчизняної війни.
смт Кодра.

Робота на пришкільній
ділянці допомагає згуртувати колектив і вчить шанувати людську працю. До
того ж, вирощені картопля,
морква, буряк, капуста
здешевлюють шкільні обіди. На чолі з вчителем біології В.В.Трофіменко учні
«рятують» шкільні клумби:
дощові зливи, град знищили більшість квітів, тому
пересаджують, досівають,
прополюють.
У таборі діти отримують повноцінне харчування. Повар Є.Ф.Булах та її
помічник А.А.Соломенко
готують смачні обіди.
…Життя у таборі вирує. Тут завжди весело та
гамірно.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 23 11 червня 2010 р.

Л І Т Е Р АТ У Р Н А С ТО Р І Н К А

Ім’я українського поета, прозаїка, публіциста нашого земляка Івана Захарченка з Ситняків добре
відоме жителям району і за його межами. Його прозові, поетичні збірки, виступи на сторінках газет, у
тому числі й нашої районної, не залишилися непомічені читачами через неординарний письменницький хист автора та зрілу громадянську позицію патріота.
Доля його творчості, як і доля автора, тотожні. Вони є уособленням часу, який до письменника не був
милостивим. Перша його збірка вийшла ще в 1984 році, а наступна – лише в 2006 році. Проте роки забуття, коли такі твори, які не пропускала цензура, не завадили розквіту таланту нашого земляка, утвердженню в ній позицій громадянина. Іван Карпович і наразі пише про людей, які живуть поряд, його глибоко
хвилюють проблеми сьогодення, утвердження демократичного шляху розвитку рідної України.
Цими днями Івану Карповичу виповнилося 70 років. Колектив редакції газети “Макарівські вісті”
вітає талановитого письменника і нашого активного читача, дописувача до газети і бажає довголіття,
миру, злагоди, благополуччя та достатку. І надалі творчого натхнення, нових здобутків, сили, снаги та
невичерпної енергії. Пропонуємо вашій увазі його оповідання.

НІЧНЕ ПОЛЕ

Напровесні учителька повела нас, першокласників, на
колгоспну ферму. Поки дівчатка
придивлялися до теляток, то ми,
хлопчаки, галасливо ринули на
конюшню. Сюди й раніше приходили, а зараз було нам певніше,
бо ніхто не посміє вигнати.
Хлопці бігають проходом конюшні, лементують, сперечаються, дивляться на гарних коней
чи молодих лошаків, а я одразу
кинувся до коня з білою латкою
на весь лоб і з більмом на лівому
оці. Це — Лисань. Гладжу його по
шиї, розпушую гриву. Покірнішої
і смирнішої тварини в колгоспі не
знайти.
Кінь, на якому я вперше проїхав, охляп. Сталося те восени.
Коні вільно випасалися на пожухлих травах, блукали городами,
попід хатами. Набравши в кишені
картоплі, ми з товаришем заманили Лисаня в кущі й там почали
знайомитися з ним. Кінь губами
брав із моїх рук картоплю, хрумкотів і довірливо одним оком позирав на нас, мовби питав: що ви
з мене хочете? Зразу ні Грицько,
ні я не зважувалися залізти йому
на спину. Сперечалися: давай ти
перший, ні, давай ти... І я забрався Лисаню на хребет, ухопився
руками за гриву, а Грицько ну

стьобати коня лозинкою. Спочатку Лисань ліниво крутив хвостом,
а далі став дріботіти жвавіше.
Я - зразу в крик, хникаю, та
хто мене слухає. Грицько заливається сміхом, затято підстьобує коня. Я й рад би зіскочити,
та це трудніше, ніж було забратися на спину. Мене підкидає, як
м’ячика, я зсовуюся то на один,
то на другий бік і схарапуджено
волаю. Далі не втримався, гепнув на землю. Лисань спинився і якось винувато блимнув на
мене.
Того дня ми аж до вечора не
відходили од покірної конячки.
Носили їй картоплю і по черзі,
осмілівши, каталися серед кущів.
Згодом, вже будучи в другому
класі, я став пасти корів. У гурті
своїх однолітків, як і старших, з
якими від ранньої весни й до пізньої осені товклися щоденно на
польових дорогах, ми часто вели
мову про коней. Я ніколи й не заїкнувся про Лисаня. Було б сміховинно похвалятися ним. Тоді я
вже їздив на добрячих конях.
Не думайте, що ходити біля
табуна — забавка. Ні, це важка
праця. Однак щовечора, пригнавши корів, ми, пастушки, щодуху бігли до конюшні, аби хто-

небудь, попросив завести коней
на випас. Туди летіли вихром, а
назад, отих п’ять кілометрів, —
ледве ноги волочили. Нам часто
перепадало від батьків, але ні
сварки, ані погрози не впливали
на нас.
Найчастіше я водив коней
діда Антона. Гарні були в нього
коненята, доглянуті. Він і матері
моїй не відмовляв, усе робив, що
не попросить.
Уже раз спровадивши на випас пару коней, ми з Грицьком
не пішли додому, а до конюшні.
А там дід Антон розпрягає свої.
Угледів нас, зрадів:
— То що, хлопці, може, й на
моїх прокатаєтесь?
— Прокатаємось! — кажу і
миттю сідлаю Гнідка, а Грицько
якось неохоче видряпується на
Сірого. Вйокнувши, ми погнали
дорогою, аж курява піднялась.
За селом трохи впинилися. Тут
мій Грицько захникав. Признався, що вчора батько бубнував
його за оці коні. Тож і сьогодні
таке буде, як пізно прийде додому. Хникав, хникав, а далі зіскочив з коня і подався без оглядки
до хати. Я розгубився. Сам ще
так пізно ніколи не водив коней.
Думаю: що його робити? Кинути
коней серед поля — шкоди на-

роблять. За це перепаде діду
Антону.
Ото, мабуть, я вперше без
настрою їхав верхи. Над полями
осів густий присмерк. Моє обличчя обвівала вечірня прохолода, наповнена запахом полину
й зрілого хліба. З Фермацького
горба я побачив залитий густим
туманом випас — і понісся туди
галопом. За якусь хвильку був
біля табуна, нетерпляче загукав
нічного пастуха, дядька Максима.
- А хто там? — обізвався він
десь із туману.
- Це я!.. Я!.. — галасую настирно.
- О, це ти, Петю? — вже ближче забубонів дядько. — А чиї коні
привів?
- Діда Антона... Йдіть спутайте їх, — кажу бадьоро, хоча й чую,
як терпне душа. Боязко буде самому повертатись...
Я сиджу верхи. Жду. Коні припали до паші. Похропують. Мені
ніяк не хочеться стрибати босими ногами в холодну траву. Здається, отак би й перебув ніч на
конячій спині. Та прийшов дядько, спутав їх. Я, закинувши нашийника на плече, — притьмом
назад.
- Не поспішай! — чую насмішливий голос. — Погуляй ще трохи біля мене.
- Нема коли, — відрубую сердито.
Біжу по сіножаті. Ногам стало
тепло. Хоча роса аж хлюпотить.
Треба штани підкачати. Нагинаюся, а тут у кущі щось як зашелестить — мене морозом обсипало.
З переляку заквилив: “Ой, ой,
що-оо це?” Прислухаюсь — знову шелестить. І як рвонув — землі не чув під ногами. Впинився
посеред поля, під Фермацьким
горбом. Хекаю та сторожко воджу очима навкіл. У житах весело
перегукуються перепели. Десь
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іще безтурботно попискує якась
пташина. Чому їм не спиться?
Тіло моє зморене, важке і сонне.
Якби не страх, завалився б у жито
і хропів би до ранку. Ще ніколи
такою безкінечною і втомливою
не була для мене оця дорога.
Вибрався на Фермацький
горб — і остовпів від подиву: в
кінці села, де колись була церква, над густим верховіттям лип
стояв велетенський місяць. До
половини ховався у гіллі, а решта його — темно-червона півкуля — незворушно зяяла, ніби
була прикута до столітніх дерев. Від тієї дивовижі не міг відвести погляду. Не вірилось, що
то місяць. Я ще ніколи не бачив
такого. Бачив повного, бачив
молодика, які зазирали в моє
віконечко, - втішався їхнім сяйвом. Тепер завагався: це не місяць, це якесь чудо. І воно ж не
на небі — застрягло в гіллі, ніяк
не може виборсатися. Мене діймають страх і цікавість. Стою
нашорошено й назираю: ось
велетенське розпечене коло
повільно скочується з гіллястого верхів’я і завмирає супроти
мене.
Стало видно ген аж до лісу.
Широкі ниви на пагорбах виблискують стиглістю жита, а
на видолинках переливаються
темно-срібними хвилями. Ледьледь заворушилося колосся,
хоч повіву нізвідки. Лункіше запідпадьомкали перепели, живі
дзвіночки ночі. І я нараз відчув і
збагнув дивне й гарне життя нічного поля, яке золотим сяйвом
освітив місяць. Воно дихало чарівною, запашною красою, яку я
ніколи не бачив удень. Оця дивовижна картина мене заполонила,
приворожила, нашептала моїй
збудженій душі таке, що я неквапом, поволі, ніби дорослий,
спокійно побрів додому. Поруч зі
мною ішов Місяць.

*****

ПРИРОДА

ДВІ ДОРОГИ

Як глянеш довкола,
душа завмирає.
Он річка, діброва,
он пташка співає,
Он ліс, он луги,
он безмежні степи.
Усміхнись, роздивись
і побачиш це й ти.
Ти почуєш і спів,
ти почуєш і шелест.
Ти почуєш усе,
чим ми всі тут живем.
Чуєш?! Там. Вдалині
десь струмочок тече,
Бачиш?! Сонце яскраве
нам в очі пече.
Як не бачиш... тоді
ти багато утратив,
Бо як чуєш, то щастя
не треба шукати.

Кажуть, що книга – це скарб,
Кажуть, що мудрості скриня.
Потяг до книги – то дар,
Дар відчувати незриме.
Книг багато є хороших
Про пригоди фантастичні,
Про чужі далекі далі
Та історії незвичні.
Та чомусь не всі читають,
Це їм, бачите, не треба.
Книги пилом припадають.
Чи ж пропала в них потреба?!
Та давайте всі, будь ласка,
Книги із полиць знімати,
Хай відкриється нам казка,
Будемо скарби шукати!
Тетяна ХОМЕНКО.
с. Андріївка.

Дві догори, дві тривоги
За одну мою любов.
Обійшов усі пороги
Поки тебе я знайшов.
Дві дороги, дві тривоги
І не буде їм кінця,
Дві дороги, дві тривоги
До весільного кільця.

Дві дороги, дві тривоги,
Що їх маємо пройти.
Дві дороги, дві тривоги,
А між ними я і ти.
Дві дороги, дві тривоги
Бережімо почуття.
Дві дороги, дві тривоги
Радість спільного життя.
Михайло ШЕВЧУК.

смт Макарів.

*****

Погода - дзеркало жіночої душі,
Це здавна люди помічають.
Щомить - то безперервно ллють дощі,
То десять сонець зразу сяють.
В один момент - вона ласкава, ніжна Потішить, приголубить і пригріє,
А в інший - у душі погода сніжна
І звідусіль метелиця-завія.
Шалена, вітряна, нестримана і мрійна,
Не зрозумієш, не втримаєш, не знайдеш.
А в іншу мить - покірливо-спокійна,
Її турботі і опіці нема меж.
То усмішкою щедро обдарує,
А то суворістю всіх відгородить...
Недарма вони всіх так інтригують,
Споріднені навік - душа й погода.
Олена ПИЛИПЧУК.
с. Лишня.

Дарина ЛОПАТА.
с. Червона Слобода.

Л Е Б І Д К А У К РА Ї Н С Ь К О Ї Д У Ш І

Пісенність українська... Скільки
снаги і краси закодовано у невичерпному колодязі її мудрості. Любов і
ненависть, радість і журба, зустрічі
і прощання, щастя і мука. Безодня
духу народного... Споконвіку заманює вона відважних скарбошукачів
у свої глибини. Із замуленого часом
дна, крізь зеленаву воду тягнуться
до наших душ ніжні промінці уснопоетичних перлин, що перегукуються з мудрими Стожарами древньої
Книги слов’янського небосхилу, аж
хочеться доторкнутися душею до тієї
прозорості. Немов поступово розкручується старезний пергамент, і
розповідає, розповідає...
Що це? Вранішній вітерець, примостившись любесенько на похиленій вербі, старанно перебирає струна
прибережного очерету, наладнуючи
свою срібноголосу арфу-ріку. Чуєте,
як тонко квилить хтось на протилежному березі? Може то тужлива чайка
кигиче десь в очеретах, а чи вбита
горем старенька мати надриває криком груди? Он, здається, навіть біле
крило майнуло, чи то рукав лляної

сорочки черкнув молочну завісу туману? Він поступово тане, відкриваючи нашому поглядові золотаві кола,
що починають бриніти на воді. То
рум’яне ранкове сонце випустило на
дзеркальне плесо своїх непосидючих розвідників – сонячних зайчиків.
Вони із цікавістю зазирають у щойно
розплющені очі білого латаття, збираючись понад ніжними пелюстками
у пустотливі веселки.
Поступово тиша починає наповнюватися воркітливими струмочками мелодії. Ось з глибини кучерявого гаю озвалася соромлива
зозулька, починаючи лік годинам
новонародженого дня. Несподівано
десь в очереті зойкнула розбуджена
чапля. Що ж її підняло? Дивіться! Над
водою майнула чиясь велика тінь,
і згори почулися тривожні подихи
важких крил. Раз, другий, ще раз – і
раптовий звук падіння чогось важкого розігнав наляканих жабенят. Вони
прожогом попадали у воду і вже звідти здивовано повирячали лупаті оченята, роздивляючись новоприбулих
гостей. Диво та й годі! Зовсім поряд

з лататтям на розгойдану, ще сонну
воду сіла пара білосніжних лебедів, і
саме в цю хвилину над річкою, охопленою звідусіль зеленими пальцями очеретів, над кучерявою шапкою зеленгаю розхлюпалася бентежна солов’їна
пісня. Спочатку несміливо, а далі все
дзвінкіше і палкіше звучала вона, осипаючи новоприбулих золотистими руладами, неначе вінчаючи цю вишукану
пташину пару, що так шляхетно трималася на заздрість усім.
А тиша попливла собі далі в обіймах ранкових мелодій, виманюючи
з-під берегів переляканих мешканців
ріки.
– Тихше, тихше, – співала вона. –
Не можна порушувути гармонії...
А десь понад берегом лебідкою
пливла старовинна українська пісня. Вона брала за душу, бентежила
серце, кликала за собою удалечінь,
в якій здійсняться всі наші мрії і споконвічні сподівання. Чи то була пісня,
а чи душа народу нашого? А хіба це
не одне і те саме?
Галина ГЕРАСИМЕНКО.
смт Макарів.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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::: СПОРТ ::: СПОРТ ::: СПОРТ :::

УВАГА, ГРИБИ!

М и ну л о ї не д і л і в і д б у вся четвер тий тур п ер шості р а йону з фу тб ор у.
Р е з у л ьт а т и з у с т р і ч ей:
Вища ліга
1. „Іскра” - „Здвиж”

5:0

2. „Колос“ - „МКС-НК Сервіс“

3:1

3. „Абрис-Альфа“ - „Атрибут“

4:0

4. „Барселона“ - „Факел“

3:2

Перша ліга
1. „Стимул“ - „Спиртовик“
2. „Партизан“ - „Лишня“
3. „Грузьке“ - „Юність“
4. „Новосілки“ - „Фоса“
5. „Бишів“ - „Росія“

ПЕРША ЛІГА:

ТУРНІРНИЙ СТАН КОМАНД НА 6.06.2010 р.
ВИЩА ЛІГА:
1
2
3
4
5
6
7
8

„Колос” (Мотижин)
„МКС-НК Сервіс” (Макарів)
„Абрис-Альфа” (Макарів)
„Барселона” (Макарів)
„Іскра” (Наливайківка)
„Факел” (Мотижин)
„Атрибут” (Копилів)
„Здвиж” (Маковище)

* * *

В
4
3
3
3
3
0
0
0

Н
0
0
0
0
0
0
0
0

П
0
1
1
1
1
4
4
4

М’ячі
13-1
18-5
12-6
12-8
11-6
5-14
3-15
4-22

УТ-1

УТ-1

19.35 Погода.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Англiя - США.
23.30 Африканськi пристрастi.
23.35 Пiдсумки iгрового дня.
1.00 Погода.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.40 Кубок свiту FIFA-2010.
Республiка Корея - Грецiя.
3.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Аргентина - Нiгерiя.

1+1

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 М/ф “Анастасiя”.
12.35 Комедiя “Шкiльнi вiйни:
битва за випускний бал”.
14.25 Т/с “Сищик Самоваров”.
16.20 “Анатомiя слави”.

19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Нiмеччина - Австралiя.
23.30 Африканськi пристрастi.
23.35 Пiдсумки iгрового дня.
1.00 Погода.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Пiдсумки тижня.
1.40 Кубок свiту FIFA-2010.
Алжир - Словенiя.
3.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Сербiя - Гана.

1+1

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.20 М/ф “Анастасiя”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 Х/ф “Друга книга
джунглiв. Мауглi та Балу”.
13.00 Бойовик “Зоряна брама”.
15.40 Мелодрама “Оля+Коля”.
17.45 Комедiя “Сукня от кутюр”.

понеділок, 14 червня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Нiмеччина - Австралiя.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт. Агросектор.
12.25 Iспит для влади.
13.30 Африканськi пристрастi.
14.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Нiдерланди - Данiя.
16.30 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Японiя - Камерун.
19.00 Новини.
19.15 Дiловий свiт.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Iталiя - Парагвай.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Пiдсумки дня.
1.30 Дiловий свiт.
1.35 Вiкно до Америки.
1.55 Кубок свiту FIFA-2010.
Нiдерланди - Данiя.
3.55 Кубок свiту FIFA-2010.
Японiя - Камерун.

В
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0

Н П
1 0
0 1
0 1
0 2
0 2
2 1
1 2
1 2
0 3
1 3

М’ячі
15-3
13-5
8-9
10-8
10-11
9-7
4-6
6-10
7-12
3-14

О
10
9
9
6
6
5
4
4
3
1

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

неділя, 13 червня
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.30 М/ф.
6.45 Софiя.
7.00 DW. Новини Європи.
7.30 Ера здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.00 Погода.
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Англiя - США.
11.30 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.25 Погода.
12.30 Коло Олiмпiади.
13.10 Африканськi пристрастi.
14.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Алжир - Словенiя.
16.30 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Сербiя - Гана.
19.00 Точка зору.
19.35 Погода.

1 „Спиртовик” (Ч.Слобода)
2 „Партизан” (Кодра)
3 „Бишів” (Бишів)
4 „Росія” (Королівка)
5 „Новосілки” (Новосілки)
6 „Юність” (Пашківка)
7 „Грузьке” (Грузьке)
8 „Стимул” (Гавронщина)
9 „Фоса” (Фасова)
10 „Лишня” (Лишня)

Анатолій ПРОЦЕНКО, голова районної федерації футболу.

СУБОТА, 12 чЕРВня
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.40 Крок до зiрок.
7.00 Талантам вхiд без черги.
7.40 Акваторiя бiзнесу.
8.00 Один день непересiчної
людини.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Кубок свiту FIFA-2010. ПАР
- Мексика.
11.30 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.20 Парламент.
13.10 Африканськi пристрастi.
14.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Республiка Корея - Грецiя.
16.30 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Аргентина - Нiгерiя.
19.00 Дiловий свiт. Тиждень.

О
12
9
9
9
9
0
0
0

1:3
4:0
1:1
4:2
3:1

Традиційний в Україні грибний сезон розпочався. У цей
час у медичних закладах реєструють найбільше випадків
отруєнь грибами. Їх аналіз свідчить, що більшість обумовлені вживанням (насамперед, блідої поганки), яку помилково
сприймають за їстівні печериці та сироїжки.
Проте отруєння можуть спричинити їстівні гриби, які не
пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж швидкісних трас. Адже бліда
поганка у багатьох регіонах просто не росте, наприклад, на
півдні. Проте основні масові отруєння припадають саме на
ці місцевості. Помилитися ж досвідчені люди можуть, якщо
збирають, наприклад, сироїжки, а серед них може заховатися бліда поганка, яка ще не розкрилася і зовні її нагадує. Немало випадків, коли хворі потрапляли до лікарень після споживання голубінок, глив, сироїжок, синяків, парасольок тощо.
Необхідно правильно підготувати гриби до споживання. Багато пацієнтів стверджують, що варили гриби довго. Однак,
важливо не тривале варіння, а декілька разів зливати відвар,
бо він є найнебезпечнішим (щонайменше тричі, через кожні
півгодини варіння), а лише після того продовжити готувати
страву. Найбільше насторожує медиків те, що постійно серед
отруєних грибами є діти, навіть однорічного віку, врятувати їх
вдається дуже рідко. Також слід пам’ятати, що страви з грибів важкі для перетравлення. Їх не повинні вживати діти, люди
з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки чи з
хронічними захворюваннями інших внутрішніх органів.

1+1

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф: “Слiдами Бамбра”,
“Пастка для Бамбра”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з
“1+1”.
10.00 “Криве дзеркало”.
12.45 Т/с “Слово жiнцi”.
13.45 Т/с “Тiльки кохання”.
14.40 Т/с “Руда”.
15.05 Т/с “Маргоша”.
16.10 “Анатомiя слави”.
17.10,19.30,23.20 “ТСН”.
17.20 Т/с “Слово жiнцi”.
18.20 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
19.25 “Погода”.
20.10 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для
диктатури пролетарiату”.
21.05 Т/с “Ведмежий кут”.
22.05 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
обережно, їжа!”.
23.45 “Проспорт”.
23.50 Комедiя “Мелiнда та
Мелiнда”.
1.40 “Документ”.
2.40 “Ремонт +”.
3.50 Т/с “Хто в домi господар?”

17.20 Мелодрама “Знахар”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Мелодрама “Оля+Коля”.
22.10 Комедiя “Сукня от кутюр”.
23.55 Комедiя “Шкiльнi вiйни:
битва за випускний бал”.
1.40 “Червоний Ренесанс”.
4.20 Трилер “Дiти ночi”.

ІНТЕР

5.45 М/ф.
6.45 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”.
10.00 “Городок”.
11.05 “Позаочі”.
12.05 “Найрозумнiший”.
14.00 Х/ф “Танки бруду не
бояться”.
17.55 Концерт “Весна у великому мiстi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Фестиваль гумору “Юрмала 2009”.
22.30 Х/ф “На мосту”.
0.35 “Подробицi” - “Час”.
1.20 Т/с “Монк”.
2.10 “Позаочі”.
2.55 Х/ф “Майже знаменитi”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Криве дзеркало”.
22.35 “Свiтське життя”.
23.35 Бойовик “Охоронець”.
1.30 Комедiя “Мелiнда та
Мелiнда”.
3.15 Бойовик “Зоряна брама”.
5.15 “ТСН-Тиждень”.
5.55 М/ф “В гостях у гномiв”.

4.50 “Знак якостi”.
5.20 Т/с “Монк”.

ICTV

6.00 Факти.
6.25 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.00 Добрi новини з
Є.Фроляк.
7.10 Козирне життя.
7.45 Щоденник ЧC.
8.10 Х/ф “Учень Мерлiна”.
10.05 “Смак”.
10.50 Анекдоти по-українськи.
11.10 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.10 Квартирне питання.
13.10 Наша Russia.
14.00 Спорт.
14.30 Футбол. ЧС: Грецiя - Корея.
17.00 Футбол. ЧС: Аргентина Нiгерiя.
19.00 Факти. Пiдсумок дня.
19.15 Спорт.
19.20 Наша Russia.
19.50 Велика рiзниця поукраїнськи.
21.30 Футбол. ЧС: Англiя США.
2.00 Т/с “Монк”.
2.45 Х/ф “Попереджувальний
удар”.
4.15 Формула кохання.
5.00 Т/с “Монк”.

ICTV

6.20 Х/ф “Крутi хлопцi”.
8.15 “Армагеддон тварин”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
11.20 Х/ф “Iнтердiвчинка”.
14.25 Концерт М. Задорнова
“Антикризовий”.
17.00 “БУМ”. Фiльм про фiльм.
18.00 Х/ф “Вагома пiдстава для
вбивства”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Вагома пiдстава для
вбивства”.
22.40 “Тiло Гiтлера”.
0.05 “Подробицi тижня”.
1.05 “Армагеддон тварин”.

5.15 Погода.
5.20 Факти.
5.35 “Смак”.
6.05 Погода.
6.10 Х/ф “Учень Мерлiна”
7.45 Щоденник ЧC.
8.20 Прожекторперiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.40 Велика рiзниця поукраїнськи.
11.50 Козирне життя.
12.30 Iнший футбол.
13.00 Спорт.
13.05 Епоха футболу.
14.30 Футбол. ЧС: Алжир Словенiя.
17.00 Футбол. ЧС: Сербiя Гана.
19.00 Факти тижня з
О.Соколовою.
19.55 Максимум в Українi.
20.35 Країна повинна знати!

4.30 Т/с “Руда”.
5.20 Т/с “Тiльки кохання”.

3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.

ІНТЕР

ІНТЕР

6.00 “Тiло Гiтлера”.
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”.
10.15 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Завжди говори “завжди” 5”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Загальна терапiя”.
23.45 “Актори однiєї ролi”.
1.05,4.10 “Найзагадковiшi
мiсця свiту. Примари
Геттiсберга. Надприродна
Пiвденна Африка”.
2.00 Подробицi.
2.30,4.55 Т/с “Монк”.

ICTV

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35 Країна повинна знати!
6.05 Факти тижня з
О.Соколовою.
6.55,8.00 Дiловi факти.
7.00,8.35 300 сек/год.
7.10 Щоденник ЧC з футболу.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.35,1.40
Спорт.
8.05 Дiловi факти: Грошi.
9.00 Щоденник ЧC з футболу.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Епоха футболу.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Бандитський
Петербург”.
14.30 Футбол. ЧC - 2010:
Нiдерланди - Данiя.
17.00 Футбол. ЧC - 2010:
Японiя - Камерун.
19.00 Факти. Вечiр.
19.40 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
20.00 Т/с “Лiтєйний 2”.
21.30 Футбол. ЧC - 2010: Iталiя
- Парагвай.
23.15,4.40 Свобода слова з

23.15 Третiй тайм.
0.20 Прожекторперiсхiлтон.
1.00 Х/ф “Велика крадiжка”.
2.30 Х/ф “Дiлова жiнка”.

СТБ

6.10 М/ф “Казка про царя
Салтана”.
7.05 Х/ф “Iлля Муромець”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Подорож мурашки”,
“Жив собi пес”, “Таємниця
третьої планети”.
12.50 Х/ф “Ширлi-Мирлi”.
16.00 “Концерт до Дня Перемоги вiд зiрок СТБ”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Любов i голуби”.
21.10 “Любов i голуби”
Невiдома версiя.
22.10 “Моя правда. Зачароване
коло Iгоря Нiколаєва”.
23.10 “Зоряне життя. Трагедiї
першого кохання”.
0.10 “Паралельний свiт”.
1.15 Х/ф “Божевiльний листопад”.
21.30 Футбол. ЧС: Нiмеччина Австралiя.
23.15 Третiй тайм.
0.15 Х/ф “Цiлуючи дiвчаток”.
2.30 Iнтерактив. Тижневик.
2.45 Х/ф “Перша смуга”.

СТБ

6.10 М/ф “Пригоди Буратiно”.
7.15 Х/ф “Привiт вiд ЧарлiСурмача”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Життя одне”.
14.10 “У пошуках iстини. Чорний
перстень Анни Ахматової”.
15.10 “Слiдство вели. Фабрика
грошей”.
16.10 “Правила життя. Вулична
отрута”.
17.15 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “А я кохаю одруженого”.
22.05 Х/ф “Сплячий i красуня”.
0.05 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.

А.Куликовим.
1.15 Надзвичайнi новини.
1.50 Т/с “Мiсячне сяйво”.
3.00 Спецрозслiдування.
4.05 Факти.

СТБ

6.00 “Бiзнес”.
6.05 Д/ф “Остання нiч перевертня”.
6.30 Д/ф “Фатальна гра”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Життя одне”.
11.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Чорна
магiя слави”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “У пошуках iстини. Надiя
Крупська. Бездiтна мати
революцiї”.
20.10 “Слiдство вели.
Пiдступнiсть i любов”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес”.
0.50 Х/ф “Сплячий i красуня”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Т/с “Колишня”.
6.35 Т/с “Шоу Бiлла Енгвала”.

* * *

2.55 “Мобiльна скринька”.
3.10 Х/ф “Божевiльний листопад 2”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф “Пiноккiо”.
7.15 Х/ф “Реальнi дiвчатка”.
9.10 М/с “Дональд Дак”.
9.50 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
10.15 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.20 Файна Юкрайна.
14.45 Даєш молодь.
15.10 Хто проти блондинок?
16.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.10 М/ф “Iсторiя iграшок”.
19.55 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
22.00 Х/ф “Крокодил Дандi в
Лос-Анджелесi”.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “P.S. Я тебе кохаю”.
2.20 Третiй зайвий.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Любов небесна.
4.00 Олександр Довженко.
Думки пiсля життя.
4.20 Книга.

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Х/ф “Пiноккiо”.
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 “Обладунок бога 2”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Х/ф “Бандитки”.
18.10 Х/ф “Перша дочка”.
20.25 Х/ф “Чоловiк за викликом”.
22.15 Файна Юкрайна.
23.00 Спортрепортер.
23.05 Х/ф “Обладунок бога 2”.
1.25 Третiй зайвий.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.15 Де ти, Україно?
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Козацький флот.
4.20 У литовський час.
4.35 Дике поле.

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”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 “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.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.20 Т/с “Воронiнi”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.25 Info-шок.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Утiкачi”.
2.45 Третiй зайвий.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Третя влада.
4.35 Дiйовi особи.
4.55 Студiя Зона ночi.
5.00 Зоряна година козацтва.
5.15 Козацтво: руїна.
5.25 Там на горi сiкти йде.
5.40 Золоте намисто України.
Глухiв.

4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Невiдома Україна.
5.50 Студiя Зона ночi. Культура.
5.55 Саша Путря.
6.00 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 “Iсторiя України”.
7.40 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.40 “Вайп Аут”.
9.40 Т/с “Полювання на генiя”.
11.50 “Король рингу”.
13.25 Д/ф “Великi авантюристи.
Сонька - золота ручка”.
14.30 Х/ф “Друге життя Федора
Строгова”.
16.40 Т/с “Каменська”.
19.00 Х/ф “Московський
жиголо”.
21.10 Х/ф “Лiквiдатор”.
23.20 Х/ф “Абсолютна влада”.
1.40 Х/ф “Кiборг 3”.
3.15 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.50 Запорiзька Сiч. Витоки.
5.05 Студiя Зона ночi. Культура.
5.10 Бiля витокiв наукового кiно.
5.35 Зона ночi.

НТН

6.00 “Бокс. Найкращi бої”.
7.00 “Iсторiя України”.
8.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.00 “Вайп Аут”.
10.00 Т/с “Каменська”.
12.20 “Легенди бандитського
Києва”. Справа про пограбування “Торгсину”.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.25 “Речовий доказ”. Кузнецовський рiзник.
16.00 Т/с “Виклик 2”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “I була вiйна”.
21.30 Х/ф “Пiтон”.
23.40 Х/ф “Нiчний мисливець”.
1.40 Х/ф “Червона тiнь”.
3.35 “Речовий доказ”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

5.45 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.55 Х/ф “Третiй тайм”.
8.40 “Правда життя”. Курортна
трагедiя.
9.15 Т/с “CSI: Маямi”.
10.15 Т/с “Закон i порядок”.
11.10 Т/с “Виклик 2”.
13.10 “Легенди бандитського
Києва”.
13.45 Х/ф “I була вiйна”.
16.55 Х/ф “Вiйна”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Повернення Турецького”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “CSI: Маямi”.
22.55 Т/с “Закон i порядок”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.55 “Свiдок”.
1.25 Х/ф “Пiтон”.
3.05 “Свiдок”.
3.30 “Мобiльнi розваги”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 23 11 червня 2010 р.
вівторок, 15 ЧЕРВня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Iталiя - Парагвай.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт. Агросектор.
12.25 Euronews.
12.40 Д/ф “Артекiвцi”.
13.15 Африканськi пристрастi.
14.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Нова Зеландiя - Словаччина.
16.30 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Кот-д`Iвуар - Португалiя.
19.00 Новини.
19.15 Дiловий свiт.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Бразилiя - КНДР.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Парламентський день.
1.35 Пiдсумки дня.
1.45 Дiловий свiт.
1.50 Кубок свiту FIFA-2010. Нова
Зеландiя - Словаччина.
3.50 Кубок свiту FIFA-2010. Котд`Iвуар - Португалiя.

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: “Лютий Бамбр”, “В
гостях у гномiв”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з
“1+1”.
10.00 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для
диктатури пролетарiату”.
11.15 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10 Т/с “Руда”.
14.55 Т/с “Маргоша”.
15.55 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
обережно, їжа!”.
17.10,19.30,23.20 “ТСН”.
17.20 Т/с “Слово жiнцi”.
18.20 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
19.25 “Погода”.
20.10 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для
диктатури пролетарiату”.
21.05 Т/с “Ведмежий кут”.
22.05 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
обережно, їжа!”.
23.45 “Проспорт”.
23.50 Комедiя “Кохання
втрьох”.

середа, 16 чЕРВня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Бразилiя - КНДР.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00,19.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт. Агросектор.
12.25 Euronews.
12.40 Д/ф “Артек - країна
дитинства”.
13.15 Африканськi пристрастi.
14.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Гондурас - Чилi.
16.30 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Iспанiя - Швейцарiя.
19.15,21.10 Дiловий свiт.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
ПАР - Уругвай.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Парламентський день.
1.35 Пiдсумки дня.
1.45 Дiловий свiт.
1.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Гондурас - Чилi.
3.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Iспанiя - Швейцарiя.

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: “Умка”, “Умка шукає
друга”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для
диктатури пролетарiату”.
11.15 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15,5.25 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10,4.40 Т/с “Руда”.
14.55 Т/с “Маргоша”.
15.55 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
обережно, їжа!”
17.10,19.30,23.20 “ТСН”.
17.20 Т/с “Слово жiнцi”.
18.20 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
19.25 “Погода”.
20.10 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для
диктатури пролетарiату”.
21.05 Т/с “Ведмежий кут”.
22.05 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
люди-феномени”.
23.45 “Проспорт”.
23.50,2.40 Х/ф “Вiртуальнi бiйцi”.

четвер, 17 чЕРВня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Кубок свiту FIFA-2010. ПАР
- Уругвай.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00,19.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт. Агросектор.
12.25 Euronews.
12.45 Д/ф “Артек”.
13.10 Африканськi пристрастi.
14.20,1.50 Кубок свiту
FIFA-2010. Аргентина Республiка Корея.
16.30 Африканськi пристрастi.
16.50,3.50 Кубок свiту FIFA2010. Грецiя - Нiгерiя.
19.15,1.45 Дiловий свiт.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Францiя - Мексика.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Парламентський день.
1.35 Пiдсумки дня.

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 “Пригоди Васi Куролєсова”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для
диктатури пролетарiату”.
11.15,21.05 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15,5.25 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10,4.45 Т/с “Руда”.
14.55 Т/с “Маргоша”.
15.55 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
люди-феномени”.
17.10,19.30,23.15 “ТСН”.
17.20 Т/с “Слово жiнцi”.
18.20 Т/с “Закон i порядок 2. Вiддiл
оперативних розслiдувань”.
19.25 “Погода”.
20.10 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для
диктатури пролетарiату”.
22.05 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
колишнi чоловiки зiрок”.
23.40 “Проспорт”.

п’ятниця, 18 чЕРВня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Францiя - Мексика.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00,19.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт. Агросектор.
12.25 Euronews.
12.40 Шлях до Кубка свiту
FIFA-2010. Сербiя - Нова
Зеландiя.
13.15 Африканськi пристрастi.
14.20,1.50 Кубок свiту FIFA2010. Нiмеччина - Сербiя.
16.30 Африканськi пристрастi.
16.50,3.50 Кубок свiту FIFA2010. Словенiя - США.
19.15 Магiстраль.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10,1.45 Дiловий свiт.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Англiя - Алжир.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Парламентський день.
1.35 Пiдсумки дня.

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: “Гвинтик та Шпунтик
- веселi майстри?”, “Жива
iграшка”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для
диктатури пролетарiату”.
11.15 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15,5.20 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10,4.30 Т/с “Руда”.
14.55 Т/с “Маргоша”.
15.55 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
колишнi чоловiки зiрок”.
17.10,19.30 “ТСН”.
17.20 Т/с “Слово жiнцi”.
18.20 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
19.25 “Погода”.
20.10 Т/с “Сищик Самоваров”.
22.00 Х/ф “Право на вбивство”.
0.00 Трилер “Кiмната тортур”.

1.35 “Документ”.
2.35 Комедiя “Кохання втрьох”.
4.00 Т/с “Хто в домi господар?”
4.30 Т/с “Руда”.
5.20 Т/с “Тiльки кохання”.

2.25,5.30 Т/с “Монк”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.30 “Знак якостi”.
4.00 “Судовi справи”.
4.40 “Ударна хвиля”.

6.00 “Актори однiєї ролi”.
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 “Агент нацiональної
безпеки”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Завжди говори “завжди” 5”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Загальна терапiя”.
23.45 “Таємницi Чорного моря”.
1.00 “Ударна хвиля”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.

6.15 Погода.
6.20 Факти.
6.55,8.00 Дiловi факти.
7.00,8.35 300 сек/год.
7.10 Щоденник ЧC з футболу.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.35,2.15
Спорт.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Щоденник ЧC з футболу.
9.30 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Лiтєйний 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Бандитський
Петербург”.
14.30 Футбол. ЧC - 2010: Нова
Зеландiя - Словаччина.
17.00 Футбол. ЧC - 2010: Котд`Iвуар - Португалiя.
19.00 Факти. Вечiр.
19.40,4.10 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
20.00 Т/с “Лiтєйний 2”.
21.30 Футбол. ЧC - 2010:
Бразилiя - КНДР.
23.15 Третiй тайм.

1.40 “Документ”.
2.40 Бойовик “Вiртуальнi бiйцi”.
4.15 Т/с “Хто в домi господар?”

2.25 Служба Розшуку дiтей.
2.30,5.30 Т/с “Монк”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.
4.05 “Судовi справи”.

ІНТЕР

ІНТЕР

6.10 “Таємницi Чорного моря”.
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 “Агент нацiональної
безпеки”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Завжди говори “завжди” 5”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Загальна терапiя 2”.
23.45 “Фантастичнi iсторiї.
Перевертнi. Заклик мiсяця”.
1.00,4.45 “Мiста пiдземного
свiту. Пiд каменем. СанФранциско”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
23.45,2.30 Бойовик “Фантазер”.
1.30 “Документ”.
3.55 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР

ICTV

ICTV

6.25 Служба розшуку дiтей.
6.35 Факти.
6.55 Дiловi факти.
7.00,8.35 300 сек/год.
7.10 Щоденник ЧC з футболу.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.35,2.20
Спорт.
8.00 Анекдоти по-українськи.
9.00 Спецрозслiдування.
11.10 12 найкращих шахраїв
України.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Бандитський
Петербург”.
14.30 Футбол. ЧC - 2010:
Гондурас - Чилi.
17.00 Футбол. ЧC - 2010:
Iспанiя - Швейцарiя.
19.00 Факти. Вечiр.
19.40,4.10 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
20.00 Т/с “Лiтєйний 2”.
21.30 Футбол. ЧC - 2010:
Пiвденна Африка - Уругвай.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Служба Розшуку дiтей.
2.25,5.25 Т/с “Монк”.
4.00 “Судовi справи”.
4.40 “Ударна хвиля”.

6.10 “Фантастичнi iсторiї.
Перевертнi. Заклик мiсяця”.
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.
12.10,3.30 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,3.05 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Завжди говори “завжди” 5”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Загальна терапiя 2”.
23.45 “Жертви краси”.
1.00 “Ударна хвиля”.

6.35,3.35 Факти.
6.55,8.00 Дiловi факти.
7.00,8.35 300 сек/год.
7.10 Щоденник ЧC з футболу.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.35,2.20 Спорт.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Щоденник ЧC з футболу.
9.35 Comedy Club.
10.40,4.30 Т/с “Солдати”.
11.40,20.00 Т/с “Лiтєйний 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Бандитський
Петербург”.
14.30 Футбол. ЧC - 2010: Аргентина - Пiвденна Корея.
17.00 Футбол. ЧC - 2010:
Грецiя - Нiгерiя.
19.00 Факти. Вечiр.
19.40,4.10 Надзвичайнi новини.
21.30 Футбол. ЧC - 2010:
Францiя - Мексика.

2.00 “Документ”.
3.00 Х/ф “Тарапунька i Штепсель: Їхали ми, їхали”.
4.10 Х/ф “Тарапунька i Штепсель пiд хмарами”.

0.00 “БУМ”.
1.25 “Подробицi” - “Час”.
1.55,4.40 Т/с “Монк”.
2.40 Т/с “Сусiди”.
4.00 “Судовi справи”.

6.05 “Жертви краси”.
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.
12.10,3.05 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Завжди говори “завжди” 5”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.

6.25 Служба розшуку дiтей.
6.35 Факти.
6.55,8.00 Дiловi факти.
7.00,8.35 300 сек/год.
7.10 Щоденник ЧC з футболу.
7.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.40,1.25 Спорт.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Щоденник ЧC з футболу.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Лiтєйний 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Бандитський
Петербург”.
14.30 Футбол. ЧC - 2010:
Нiмеччина - Сербiя.
17.00 Футбол. ЧC - 2010:
Словенiя - США.
19.00 Факти. Вечiр.
19.35 Добрi новини з Є.Фроляк.

ІНТЕР

ICTV

ICTV

0.20 Факти. Пiдсумок дня.
0.45 Comedy Club.
1.35 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
2.30 Т/с “Мiсячне сяйво”.
3.15 Спецрозслiдування.
3.40 Факти.
4.35 Т/с “Солдати”.

СТБ

6.00 “Бiзнес”.
6.05 Д/ф “Посланцi зла”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “А я кохаю одруженого”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Слiдство вели.
Пiдступнiсть i любов”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,18.10 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.10 “Правила життя. Продукти харчування. Чорний
список”.
20.10 “Слiдство вели. Не промахнися, брате!”
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес”.
0.50 Х/ф “Скринька Марiї
Медiчi”.
23.15 Третiй тайм.
0.20 Факти. Пiдсумок дня.
0.45 Comedy Club.
1.35 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
2.30 Т/с “Мiсячне сяйво”.
3.15 Спецрозслiдування.
3.40 Факти.
4.35 Т/с “Солдати”.

СТБ

6.00 “Бiзнес”.
6.05 Д/ф “Отруєна кров”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
Профiлактика.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Слiдство вели. Не промахнися, брате!”
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “Зоряне життя. Зiрки
проти папарацi”.
20.20 “Росiйськi сенсацiї. Загнати артиста”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
23.15 Третiй тайм.
0.20 Факти. Пiдсумок дня.
0.45 Comedy Club.
1.35 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
2.30 Т/с “Мiсячне сяйво”.
3.10 Спецрозслiдування.

СТБ

6.00 “Бiзнес”.
6.05 Д/ф “Маски жаху”.
6.30,21.25 Т/с “Кулагiн i
Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Пригоди Квентiна
Дорварда - стрiлка
королiвської гвардiї”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 “Росiйськi сенсацiї. Загнати артиста”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,18.15 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.15 “Моя правда. Лариса
Долина. Стiна плачу”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї.
Королi i блазнi”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
19.45,1.00,4.10 Надзвичайнi
новини з К.Стогнiєм.
20.05 Наша Russia.
21.30 Футбол. ЧC - 2010:
Англiя - Алжiр.
23.15 Третiй тайм.
0.15 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.35 Х/ф “Повсталi з попелу”.
3.00 Т/с “Мiсячне сяйво”.
3.40 Факти.
4.35 Т/с “Солдати”.

СТБ

6.00 “Бiзнес”.
6.05 Д/ф “Утiкач вiд смертi”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.55 Х/ф “Корольок - пташка
пiвча”.
15.40,18.05 Х/ф “Iронiя долi,
або З легкою парою!”
17.55,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Україна має талант!
Найкраще”.
21.00 “ВусоЛапоХвiст”.
22.25 “Україна має талант!
Найкраще”.
23.25 “ВусоЛапоХвiст”.
0.40 Х/ф “Черницi втiкають”.

7
НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Т/с “Колишня”.
6.35 Т/с “Шоу Бiлла Енгвала”.
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”.
14.30,15.45 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 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.20 Т/с “Воронiнi”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
0.50 Репортер.
1.15 Т/с “Утiкачi”.
2.45 Третiй зайвий.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Благославляю i молюся.
4.20 Вiдгомiн забутого неба.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Закаляючи юнацтво.
5.05 З полону на волю.
5.20 Останнi лицарi.
0.45 “Бiзнес”.
0.50 Х/ф “Прощальнi гастролi
“Артиста”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Т/с “Колишня”.
6.35 Т/с “Шоу Бiлла Енгвала”.
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 “Кайл XY”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55,21.25 Т/с “Воронiнi”.
19.00,0.45 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с “Утiкачi”.
2.45 Третiй зайвий.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Подорож у втрачене минуле.
4.20 Густиня.
0.45 “Бiзнес”.
0.50 Х/ф “Справа “Картатих”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Т/с “Колишня”.
6.35 Т/с “Шоу Бiлла Енгвала”.
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.
13.30,19.00,0.45 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 “Кайл XY”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55,21.25 Т/с “Воронiнi”.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”.
22.30 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с “Утiкачi”.
2.45 Третiй зайвий.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Школа спектралiзма.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 “Бiзнес”.
2.30 Х/ф “Корупцiя”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Т/с “Колишня”.
6.30 Служба розшуку дiтей.
6.35 Т/с “Шоу Бiлла Енгвала”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55,20.25 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15,22.10 Iнтуїцiя.
13.30,19.00,23.25 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 “Кайл XY”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55,21.45 Т/с “Воронiнi”.
19.25 Т/с “Курсанти”.
23.50 Х/ф “Пiсля заходу”.
1.40 Третiй зайвий.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Четверта хвиля.
4.05 Студiя Зона ночi.
4.10 Середньовiччя починаєть-

5.35 Жива легенда сторiч.
5.45 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.55 Х/ф “Вiйна”.
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 “Повернення Турецького”.
15.20 Х/ф “Третiй тайм”.
17.00 Х/ф “Вiйна”.
18.35 “Речовий доказ”. Кузнецовський рiзник.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Повернення Турецького”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “CSI: Маямi”.
22.55 Т/с “Закон i порядок”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.55 “Свiдок”.
1.25 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Слово i зiлля.
5.10 Медицина Київської Русi.
5.25 Хто лiкував рани козакам?
5.35 Луческ великий на Стiрi.
5.45 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.10 Х/ф “Вiйна”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,21.55 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20,19.20 Т/с “Повернення
Турецького”.
15.20 Х/ф “Одiссея капiтана
Блада”.
16.50 Х/ф “Вiйна”.
18.35 “Правда життя”. Кiнець
приватного життя.
19.00,21.30,0.55,3.20 “Свiдок”.
22.55 Т/с “Закон i порядок”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.25 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
4.20 Українське бароко.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Свiт Юрiя Дрогобича.
5.05 Унiверситети милосердя.
5.20 Вiн врятував нас вiд чуми.
5.35 Золоте намисто України.
Новгород-Сiверський.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.00,17.00 Х/ф “Вiйна”.
8.40,19.00,21.30,0.55 “Свiдок”.
9.00,21.55 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00,22.55 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15,19.20 Т/с “Повернення
Турецького”.
15.15 Х/ф “Одiссея капiтана
Блада”.
18.35 “Вчинок”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20,5.15 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
ся о 18-00.
4.20 Я, милiстю Божою, пан
ввозний.
4.45 Бий, хто безневинний.
5.00 Студiя Зона ночi. Культура.
5.05 Хто вони - дiти iндиго?

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.05 Х/ф “Вiйна”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,21.55 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00,22.55 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,1.20 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Повернення Турецького”.
15.15 Х/ф “За чарiвних дам!”
16.55 Т/с “Полювання на генiя”.
19.00,21.30,0.55,3.15 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Генiй порожнього
мiсця”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО
ЧИ ПРАВДА, ЩО УРЯД ПЕРЕВЕДЕ ПЕНСІОНЕРІВ
НА НАКОПИЧУВАЛЬНІ РАХУНКИ?
Другий етап пенсійної
реформи - введення накопичувальних
рахунків
- буде запроваджено з 1
січня 2011 року. Кабінетом
Міністрів схвалено законопроект, який дасть змогу
спростити адміністрування
відрахувань до соціальних
фондів і використовувати
можливості системи Пенсійного фонду для сплати

всіх соціальних податків,
тобто введення єдиного
соціального відрахування.
Вперше
трирівневу
систему пенсійного страхування було прийнято
ще в 1999 році, у 2001-у
її провели через Верховну Раду, в 2004-у були
підготовлені нормативні
документи. Але всі останні п’ять років була майже

відсутня пенсійна і соціальна реформа. Відтепер
починається процес планомірної реалізації прийнятих рішень.

МЕНІ ЗАТРИМАЛИ ВИПЛАТУ ПЕНСІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТЯЖКОХВОРИМ БАТЬКОМ.
З ЧИМ ЦЕ ПОВ’ЯЗАНО І КОЛИ Я ОТРИМАЮ ДОПОМОГУ, ЩО НАЛЕЖИТЬ МЕНІ?
Кабінет Міністрів України прийняв постанову
№336 від 12.05.2010 р.
“Про виплату пенсії та державної соціальної допомоги за січень - квітень 2010
р. у зв’язку з прийняттям
Закону України “Про Державний бюджет України на
2010 рік”.
Уряд розпорядився виплатити недоотримані за
січень - квітень 2010 року
суми пенсії, щомісячного
довічного грошового утримання, державних соцдопомог інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам, а також
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам,
у зв’язку з перерахунком їх
розмірів. Згідно з постановою КМУ від 05.05.2010 р.
№331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про
Державний бюджет України
на 2010 рік” виплати про-

вадитимуться таким чином:
у травні - за січень і лютий,
у червні - за березень і квітень цього року.
Також уряд здійснить
виплати недоотриманої за
січень - квітень 2010 р. суми
державної соцдопомоги по
догляду, допомоги дітямсиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування; державної соцдопомоги
малозабезпеченим сім’ям
та сім’ям з дітьми і тимчасової державної допомоги
дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,
не мають можливості утримувати дитину або місце
проживання яких невідоме;
грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих
будинках сімейного типу
і прийомних сім’ях; щомісячної грошової допомоги

малозабезпеченим
особам, які проживають разом
з інвалідом I або II груп у
результаті психічного розладу, мають потребу за висновком медичної комісії
у постійному догляді; компенсації фізичним особам,
які надають соцпослуги, у
зв’язку з перерахунком їх
розмірів відповідно до ст.
45 і 52 Закону “Про Державний бюджет України на
2010 рік”.
У разі призначення з
травня 2010 р. держдопомоги, розмір якої визначається з урахуванням сукупного доходу сім’ї, виплачені
відповідно до цієї постанови недоотримані суми пенсії і державних соцдопомоги за січень - квітень 2010
р. враховуються до доходу
сім’ї у тому місяці, в якому
проведено їх виплату.

№ 23 11 червня 2010 р.

З ПЕРШОГО ЛИПНЯ МОПЕДИ
ПІДЛЯГАТИМУТЬ РЕЄСТРАЦІЇ

А ЩЕ, ЩОБ УПРАВЛЯТИ МОПЕДАМИ ТА СКУТЕРАМИ,
ПОТРІБНІ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ
Кабінет Міністрів України зобов’язав
водіїв мопедів з робочим об’ємом двигуна
до 50 кубічних сантиметрів чи електродвигуном потужністю до 4 кВт отримати свідоцтво водія категорії А1.
Транспортні засоби, керування
якими дозволяється за наявності посвідчення водія, залежно від їхніх типів
і призначення поділяються на категорії:
А1 — мопеди, моторолери та інші
двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом до 50
куб. сантиметрів або електродвигун
потужністю до 4 кВт;
А — мотоцикли та інші двоколісні
транспортні засоби, які мають двигун з
робочим об’ємом 50 куб. сантиметрів і
більше або електродвигун потужністю
4 кВт і більше;
В1 — квадро- і трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена
максимальна маса яких не перевищує 400
кілограмів;
В — автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів (7700 фунтів), а кількість сидячих
місць, крім сидіння водія, — восьми;
Право на керування транспортними засобам категорій А1, А надається особам,
які досягли шістнадцятирічного віку; вісімнадцятирічного віку — категорій В1, В, С1,
С.
Навчання водіїв категорій А та А1 ведеться в навчальних закладах, що мають
ліцензію на право підготовки водіїв такої
категорії. Вже розпочинається набір до навчальних груп у ТОВ «Макарівська автошкола», що знаходиться в с.Гавронщина. Відте-

пер кожен бажаючий отримати посвідчення
водія категорій А та А1 повинен пройти на-

вчання у автошколі та освоїти теорію правил дорожнього руху та практичні навички
водіння. Після закінчення навчання майбутні водії здаватимуть іспити в підрозділах
РЕВ ДАІ та у випадку здачі теоретичного та
практичного екзаменів, отримають посвідчення водія відповідної категорії з правом
керування мототранспортом.
Також тепер для відкриття нижчих категорій, до яких належить категорія А1,
крім складання іспиту з керування, водій
подає у реєстраційно-екзаменаційні підрозділи ДАІ довідки про проходження двадцятигодинних курсів навчання керування
на відповідному транспортному засобі та
підтвердження керування транспортним
засобом протягом останніх 12 місяців за
однією з відкритих категорій.
Володимир МЕЛЬНИКОВ,
начальник Макарівського РЕВ ДАІ
ГУ МВС України в Київській області,
підполковник міліції.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ БАТЬКАМ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ?
Відповідно до статті 6 Закону „Про охорону дитинства” держава гарантує дитині право
на охорону здоров’я, сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку
дитини, раціонального харчування, формування навичок здорового способу життя.
Відділом аудиту бюджетних програм та
місцевих бюджетів КРУ в Київській області
проведено аудит ефективності використання
у 2008-2009 роках бюджетних коштів на організацію харчування школярів, під час якого
з’ясовано, що у структурі захворюваності дітей патологія органів травлення знаходиться
на другому місті.
Організм, що росте, потребує щодня
принаймні чотириразового харчування. Інтервали між прийняттям їжі — не менші та не
більші, ніж 3 – 5 годин.
Тому про правильну організацію харчування школярів, крім сім’ї, мусить дбати школа, так як дитина більшу частину дня проводить саме там.
НАЙВИЩІ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ
ХАРЧУВАННЯ – ДІТЯМ!
В деяких областях України рішеннями
облдержадміністрацій встановлені граничні
торговельні надбавки до оптово – відпускної
ціни виробника на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх навчальних закладах: на продукти
власного виробництва – 25 %, на покупні товари – 15%.
Київська облдержадміністрація такими
повноваженнями не скористалась, що призвело до встановлення постачальниками
торговельних надбавок до оптової ціни на
продукти харчування до 213%.
Шкільні їдальні, обслуговуючий персонал
яких знаходиться у штатах закладів, не включають надбавку на приготування. У випадку
придбання ними продуктів харчування у виробника, будь-які надбавки відсутні. Якщо
продукти харчування придбаваються на підприємствах роздрібної торгівлі, врегульована надбавка становить 15%, якщо у приватних підприємців – надбавка необмежена.
При цьому підприємства (комунальні,
приватні), які займаються організацією харчування дітей, включають додатково надбавку на приготування у розмірі 25 - 40% до
вартості продуктів незалежно від того, чи потребують продукти приготування.
По причині неврегулювання надбавок на
продукти харчування, тільки по їдальнях 12 відділів освіти області втрати коштів у досліджуваному періоді становлять близько 3,6 млн гривень.

По окремих загальноосвітніх закладах
проводились закупки продуктів харчування
із значною надбавкою до середньої оптововідпускної ціни, наприклад: на птицю - до 213
% у Таращанському районі; на м’ясопродукти
- до 125% у Бориспільському районі; на цукор - до 111% та на молоко - до 127% у Яготинському районі; на сир кисломолочний - до
87% у Переяслав-Хмельницькому районі.
Таким чином, місцева влада, керівництво місцевих управлінь, відділів та закладів
освіти не на належному рівні контролюють
вибір постачальників та ціни на продукти
харчування, які закуповуються навчальними закладами.
КОГО І ЯК ХАРЧУЮТЬ
ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1200 у денних середніх
навчальних закладах за рахунок бюджетних
асигнувань здійснюється харчування учнів
з числа дітей, які постраждали від наслідків
чорнобильської катастрофи, дітей-сиріт та
дітей з малозабезпечених сімей, які проживають у сім’ях, а також за рішенням педагогічної ради - частково вихованців груп продовженого дня (10 відсотків складу групи
- повністю, 15 відсотків - наполовину).
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують організацію безкоштовного харчування
учнів 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних
закладів. І це зрозуміло - маленькі діти не
можуть самостійно шукати по місту, де їм поїсти.
Учні, що відвідують групу продовженого
дня, повинні забезпечуватись за місцем навчання дворазовим гарячим харчуванням
(сніданок і обід), а в окремих випадках - і полуденком.
Проте, за результатами аудиторського
дослідження, учні групи продовженого дня
забезпечені здебільшого одноразовим харчуванням.
Видатки з місцевого бюджету на безкоштовне харчування учнів 1 – 4 класів закладалися, здебільшого, виходячи з суми, виділеної на харчування дітей, а не з розрахунку
натурально-грошових норм та потреби.
В області у І півріччі 2009 року, в порівнянні з І півріччям 2007 року, зросли ціни на м’ясо
- у 1,9 раза, на молоко - у 1,5 раза, на масло
вершкове - у 2,6 раза, сир кисломолочний - у
2 рази, яйця - у 1,9 раза.
Але у багатьох регіонах області спостерігається незмінна ціна обіду впродовж де-

кількох років, незважаючи на зростання цін, а
інколи навіть знижується.
Вартість шкільного обіду, яку встановлюють органи місцевого самоврядування, на території області коливається від 2 до 7 гривень.
Діти однакові, а годують їх по-різному. За
2 - 4 гривні дитина не може отримати збалансованого повноцінного обіду, що негативно
впливає на організацію харчування, та не виконується право дитини на достатній життєвий рівень, що включає достатнє харчування,
гарантоване Конституцією України.
Забезпечення учнів області м’ясом та
м’ясопродуктами виконується на 65% від потреби, рибою та рибопродуктами – на 53%,
молоком - на 60%, сиром кисломолочним
на 61%, по овочах - 63%, по свіжих фруктах
– 36%. Порушується співвідношення в споживанні рослинних і тваринних жирів (частка
останніх має становити 70%).
ЩО ЗАВАЖАЄ ЯКІСНОМУ
ХАРЧУВАННЮ ДІТЕЙ?
Однією з причин, що харчування школярів
здійснюється на недостатньому рівні, є відсутність належної санітарії та гігієни. Так, 64
їдальні навчальних закладів області потребують капітального ремонту. Із застарілого технологічного обладнання 20% плит і духовок,
які є в наявності в школах області, - зі зносом
понад 50% та 39,6% (507од.) - зі зносом понад 100%.
При харчуванні дітей ЗНЗ необхідно дотримуватись технології приготування страв,
що передбачає спеціальну кулінарну обробку
продуктів, яка в багатьох випадках порушується.
Крім цього, у виробництві використовувались продукти харчування, термін придатності яких минув.
При проведенні поточного санітарного нагляду зареєстровані випадки
непред’явлення якісних посвідчень на продукти харчування та продовольчу сировину,
а також відсутності маркувальних ярликів та
пакувальної тари.
ЧИМ ГОДУЮТЬ ШКОЛЯРІВ?
Раціон харчування школярів потребує
змін.
Нині фахівці користуються застарілими
розробками раціонів харчування випуску
1985 року. Але життя не стоїть на місці - на
споживчому ринку України з’явилися нові
види сировини й харчової продукції, які не
включені до Збірника рецептур страв для
харчування.

Бюджетні кошти виділяються на організацію харчування дітей з метою збереження
їх здоров’я, на які відповідальним особами
необхідно забезпечити виконання відповідних норм шляхом харчування дітей гарячими стравами. Натомість, закуповувався
шоколад, шоколадні цукерки, напівкопчені
кровбаси, сало, яке заборонене у харчуванні школярів. Внаслідок таких закупівель
для харчування учнів одного міста області
тільки за один місяць (травень 2009 р) неефективно використано 207,1 тис. грн., що
становить 40,6% від суми, витраченої на
продукти харчування в цьому періоді.
У школах деяких міст та районів до асортиментного переліку нерідко включені заборонені продукти. Наприклад: майонез, ковбаса ліверна, жир свинячий, морозиво, ковбаса
копчена, паштет. Часто м’ясо замінюється
курятиною або ковбасними виробами.
Та включення до асортиментного переліку певних видів продуктів не означає, що ці
продукти діти гарантовано отримають.
Наприклад, у Кагарлицькому районі керівниками навчальних закладів неодноразово складались акти щодо відсутності певних
продуктів харчування, які є в меню, дітям не
видавались.
Внаслідок неналежного контролю в багатьох школах, не дивлячись на заборону, годують дітей спредами.
Перевіркою діяльності шкільних буфетів
встановлено, що в шкільних буфетах у 2009
році виявлялись заборонені товари, а саме:
жувальні гумки, солодкі газовані напої з
барвниками, хотдоги з майонезом, цукерки
та карамель з консервантами і ароматизаторами.
Аудиторською групою надано пропозиції
Головному управлінню освіти і науки КОДА
та Київській облдержадміністрації, впровадження яких дасть змогу покращити рівень
харчування школярів та ефективність використання бюджетних коштів.
Батьки не повинні забувати, що якість готової їжі в шкільній їдальні щодня повинна перевіряти бракеражна комісія, до складу якої
належить завідуючий виробництва (кухарбригадир) шкільної їдальні, медпрацівник і
представник адміністрації, до функціональних обов’язків якого входить контроль за організацією харчування, а також представники
батьківської громадськості.
Отож, довіряйте, але перевіряйте! І нехай
ваші діти будуть здоровими!
Прес-служба КРУ
в Київській області.
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ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

СИМВОЛІЧНИЙ ПРОЕКТ

ЧИ Є ЩАСТЯ «У КОНВЕРТІ»?

Однією з найболючіших проблем
нашого сьогодення та «чорною плямою» суспільства є виплата заробітної
плати «у конвертах». Виплата заробітної плати - річ, безумовно, приємна, і
навіть, коли її виплачують «у конвертах», відчуття щастя не зникає. Більшість працівників іноді свідомо погоджуються на пропозицію роботодавців
отримувати офіційну (часто мінімальну)
та неофіційну (значно вище мінімальної) заробітну плату. Трапляється, що
працівники навіть не знають про те, що
їхня «прозора» заробітна плата значно відрізняється від тієї, яка записана
у відомостях. Ця різниця з’ясовується
згодом, коли працівник потребує страхового відшкодування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, чи у зв’язку
з тимчасовим безробіттям, довідки про
доходи, наприклад, для отримання кредиту, отримання державної соціальної
допомоги чи субсидії, подання у пенсійний фонд для оформлення пенсії
тощо. Проте, значна частина громадян
не чітко знає чинне законодавство про
працю. Важко руйнуються стереотипи, коли працівники вважають, що, як і
раніше, відмітка в трудовій книжці дає
можливість одержувати пенсію в повному обсязі, але це не так. У пенсійному
фонді ведуться персональні особові рахунки по сплаті пенсійних внесків щодо
кожного працівника, від суми коштів на
яких буде нараховуватись розмір пенсії.
А перерахування внесків роботодавцем
за кожного найманого працівника до
пенсійного фонду здійснюється у встановлених відсотках лише від офіційної
заробітної плати.
Якщо підприємець-фізична особа
бере на роботу найманих працівників,
але при цьому не укладає трудового
договору і не реєструє його в центрі
зайнятості, то така трудова діяльність
фактично є не легалізованою, і від цього працівник багато втрачає, а саме: не
буде запису в трудовій книжці за цей
період роботи; роботодавець не сплачує внески до Пенсійного фонду, що в
подальшому негативно вплине на розмір пенсії; у разі безробіття законно
неоформлений період роботи не зараховується до страхового стажу, що
впливає на розмір і виплату допомоги
по безробіттю; у разі тимчасової непрацездатності не нараховується та не
виплачується матеріальна допомога за
лікарняним листом; у разі нещасного
випадку на виробництві або профзахворювання працівник втрачає гарантії для
отримання страхових виплат. До речі,
випадки використання найманої робочої сили “без оформлення” часто трапляється і у підприємствах - юридичних
особах, а наслідки для таких працівників
є так само негативними.
Громадяни, які погоджуються отримувати заробітну плату «в конвертах»,
не лише сприяють розвитку тіньових
схем ухилення від оподаткування, а й
позбавляють себе соціальної захищеності, адже вони матимуть пенсію тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати. Під загрозою опиняється не
тільки гідне пенсійне забезпечення на
старість, але й інші соціальні виплати, а
саме: лікарняні, відпускні, декретні виплати. Отримуючи неофіційну заробітну
плату, працівник повністю беззахисний
перед роботодавцем. Домовленість
про її розмір жодним чином не зафіксована, і роботодавець видає платню
доти, доки на те його воля. Звернувшись за захистом своїх прав, скажімо
до суду, працівник не матиме жодних
доказів для підтвердження реального
розміру свого заробітку.
Виплачуючи заробітну плату «в конвертах», роботодавці свідомо йдуть
на порушення чинного законодавства,
дбаючи, в першу чергу, про примноження своїх особистих прибутків. А наймані

працівники, які своєю працею створюють для них матеріальні блага, залишаються незахищеними і безправними.
Роботодавці, що застосовують надмірну експлуатацію найманих працівників з метою отримання необхідних
статків у найкоротший час, крім уже
зазначених неофіційного працевлаштування та виплати заробітної плати “у
конвертах”, використовують декілька
інших основних способів досягнення
своєї мети:
- надмірна тривалість робочого часу
для працівників, що перевищує законодавчо встановлену тривалість не більше
40 годин на тиждень;
- неоплата у подвійному розмірі роботи у надурочний час;
- скорочена тривалість щорічної відпустки, тобто менше 24 календарних
днів, або менше 30 календарних днів
працівникам, які працюють у зоні жорсткого радіаційного контролю, чи взагалі ненадання такої відпустки протягом
декількох років;
- приховування нещасних випадків
на виробництві;
- залучення працівників до роботи
у вихідні та святкові дні без подвійної
оплати;
- застосування необгрунтованих
норм праці;
- незаконне звільнення та непроведення повного розрахунку із працівником у день звільнення;
- запровадження непередбачених
законодавством стягнень у вигляді різноманітних штрафів, та утримань із заробітної плати за якісь недоліки;
- укладення з працівником договору
цивільно-правового характеру на виконання певних робіт (договору підряду).
На останньому слід зупинитися
детальніше. Договір підряду може застосовуватись лише у випадках, які
передбачають кінцевий результат роботи. Роботодавець у цьому випадку є
замовником, а працівник-виконавцем.
Якщо у випадку застосування трудового договору оплачується процес роботи
у вигляді щомісячної заробітної плати,
то у випадку застосування договору
підряду оплачується кінцевий результат
роботи у вигляді одноразової виплати,
незалежно від тривалості роботи. Виконавець виконує замовлення замовника, працюючи на свій страх і ризик.
Працівник, який працює за договором
підряду, не потребує відпусток, дотримання режиму робочого дня, виплати
премій і несе повну відповідальність
за виконання замовлення. Замовник у
процесі виконання замовлення виконавцем не має права залучати його до
інших робіт, непередбачених замовленням та умовами договору. Втручання
замовника у процес виконання роботи
замовником фактично припиняє дію
договору цивільно-правового характеру і взаємовідносини роботодавця
з працівником перетворюються у трудовий договір, передбачений Кодексом
законів про працю України з необхідністю дотримання передбачених гарантій і
компенсацій.
Укладаючи договори підряду, роботодавці практично у кожному договорі передбачають пункти, які носять
ознаки складових елементів трудового договору. Якщо людина працювала
за договором підряду, або зовсім без
оформлення трудових відносин, практично нелегально, то таким чином підприємства або фізичні особи - суб’єкти
господарської діяльності ухиляються
від сплати податків, створення безпечних умов праці та не сплачують внески
на державне соціальне страхування від
нещасних випадків за таких працівників. Погоджуючись на працевлаштування без оформлення трудових відносин,
працівник позбавляє себе прав та гарантій, наданих їм державою та Закона-
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ми України - не нараховується трудовий
та страховий стаж, не забезпечується
соціальний захист, він приречений на
мізерну пенсію у майбутньому.
Кожен працюючий має право вимагати виплати заробітної плати, а кожен
працедавець не має права допускати
заборгованості з таких виплат, тому що
виплачувати заробітну плату працівникові за його працю - основний обов’язок
працедавця, який передбачений ст. 21
Кодексу законів про працю. За порушення законодавства про оплату праці
керівник або бухгалтер можуть притягатись до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної і навіть кримінальної
відповідальності.
З метою забезпечення реалізації
гарантій в оплаті праці, погашення заборгованості з виплати заробітної плати при райдержадміністрації створено
тимчасову комісію з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та робочу групу з питань легалізації заробітної
плати та зайнятості населення. За наслідками роботи тимчасової комісії за
минулий рік відбулося погашення заборгованості у 7 підприємствах району.
Стосовно тих підприємств - боржників,
на яких перевірками було виявлено наявність довготривалої заборгованості
з виплати заробітної плати, матеріали
передані до районної прокуратури для
відповідного реагування.
Питання щодо легалізації заробітної
плати - дуже важливе питання, адже виплата заробітної плати в «конвертах» не
приносить вигоди нікому, крім роботодавця.
Робочою групою з питань легалізації
заробітної плати та зайнятості населення розглядаються питання дотримання
законодавства про оплату праці, зокрема щодо ліквідації виплати заробітної
плати в розмірах, нижчих законодавчо
встановленого розміру мінімальної заробітної плати або на рівні мінімальної,
адже відомо, що саме у таких випадках
найчастіше частина заробітної плати виплачується працівникам у «конвертах».
Керівники таких підприємств заслуговують на передбачені законодавством
стягнення, аж до позбавлення волі.
Шановні громадяни! Пам’ятайте:
погодившись на «компроміс» щодо виплати заробітної плати «в конвертах» ви
сприяєте розвитку тіньових схем господарювання роботодавцями та зменшуєте свою соціальну захищеність,
позбавляєте себе права на пенсію та
стабільність у житті. Адже упіймати роботодавця, який видає заробітну плату
працівникові у «конверті», дуже складно.
Кожен свідомий громадянин повинен
захищати свої права належним чином, а
не мовчати і повідомляти відповідні органи про отримання заробітної плати в
«конвертах».
Приємно, що є роботодавці, які усвідомлюють свою відповідальність перед
працівниками, перед державою і виплачують заробітну плату прозоро та сплачують із неї належні податки та платежі.
Принагідно хотілось би звернутись до
керівників, які надають перевагу виплаті
заробітної плати у так званих «конвертах», із закликом проявити свою громадянську позицію і легалізувати реальну
зарплатню працівників, не визначаючи
їм сумного майбутнього. Тож, шановні
роботодавці, пам’ятайте, що нелегальна заробітна плата обов’язково приведе до дисциплінарної, адміністративної
матеріальної і навіть кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення
волі.
Валерій СЕНЧЕНКО,
перший заступник начальника
управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації.

Двоповерховий готель Corona Save The Beach, збудований виключно із відходів. У такий спосіб німецька
художниця Н. Шульт висловила своє бачення проблеми
охорони довкілля.
Готель є одночасно інсталяцією (витвором мистецтва)
та діючим макетом, тобто всередині нього одночасно
може спати 10 осіб. “Будівельний матеріал” для готелю
художниця за допомогою волонтерів зібрала на пляжах
Європи. Таким чином вона хоче застерегти людство від
недбалого ставлення до природи. “Важливість цього
проекту - в тому, що готель символізує, а саме шкоду, яку
ми спричиняємо нашим морям та узбережжям”, - розповіла Н. Шульт. За її словами, ззовні та всередині готель
не має “гламурного” вигляду. “Там немає ні води, ні електроенергії, жодних “зручностей”. Тобто готель відтворює
точнісінько те, що може трапитись з нами, як ми не приділятимемо уваги нашій планеті. Ми живемо в епоху величезного продукування сміття і ризикуємо опинитись
посеред нього”, - наголошує художниця-активістка.

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ

ЖІНКА-МАУГЛІ НЕ
ВИТРИМАЛА ЖИТТЯ
СЕРЕД ЛЮДЕЙ
Камбоджійська “мауглі”, знайдена у січні 2007 року,
повернулася до лісу, так і не зумівши пристосуватися
до людського суспільства, пише британська газета The
Daily Telegraph.
Рочом Пнгієн зникла в 1989 році у восьмирічному віці і
18 років прожила у джунглях.
Коли її знайшли і повернули, навіть за три роки вона
не навчилася ходити, продовжуючи повзати або шкандибати згорбившись, відмовлялася носити одяг і кілька
разів намагалася піти назад у ліс.
Її батько, місцевий поліцейський Сал Лоу, пояснив,
що останнім часом спроби її реінтеграції в людське суспільство почали приносити плоди, але одного дня ввечері вона “роздяглася і втекла з дому, не сказавши ні слова
нікому з членів сім’ї”. “Навіть за день до втечі дівчина все
ще допомагала домашнім збирати овочі. Мабуть, вона
повернулася у ліс, і ми поки не можемо знайти її”, - заявив батько.
Дивна знахідка Рочом у 2007 році та спроби навчити її
жити з людьми заінтригували Камбоджу. Місцеві правозахисники вважають, що жінка безуспішно прагнула пристосуватися до людського суспільства, а тому страждала
від стресу. “Мабуть, вона перенесла важкі події в джунглях, які вплинули на її здатність говорити”, - вважають
вони.
Сусіди і місцева влада допомагають сім’ї в пошуках,
але джунглі провінції Ратанаккірі, розташованої на північному сході Камбоджі, є найбільш дикими і важкодоступними лісовими масивами країни.

НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ

СМЕРТЕЛЬНА ПОМСТА ЧИСЕЛ

Номер 0888 888 888 за 10 років пережив трьох своїх
власників. Всі три абоненти, що користувалися цим зручним номером, не дожили й до 50 років, повідомляє британська газета The Daily Telegraph.
Спочатку номер дістався колишньому виконавчому
директорові Mobitel і президентові болгарського футбольного клубу “Льовськи” Володимиру Грашнову. В
2001 році 48-річний Грашнов помер від раку.
Після смерті Грашнова номер перейшов до болгарського кримінального авторитета і главі одного з найбільших балканських наркокартелів Константіну Дімітрову. В
2003-му 31-річний Дімітров був застрелений в Амстердамі.
Нарешті, власником номера став бізнесмен Костянтин Дішлієв. У 2005 році 28-річного Дішлієва застрелили
в одному з ресторанів в Софії.
За п’ять років після вбивства Дішлієва болгарський
оператор стільникового зв’язку Mobitel вирішив припинити обслуговування і заблокувати “номер-убивцю”.
Представники оператора, з якими зв’язалися журналісти
газети, від коментарів утрималися.

НІЩО ЛЮДСЬКЕ ЇМ НЕ ЧУЖЕ

ПОДРУГИ КАТОЛИЦЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ ЗА СКАСУВАННЯ ОБІТНИЦІ БЕЗШЛЮБНОСТІ
Сорок італійок звернулися до
Папи Римського Бенедикта XVI із
безпрецедентним зверненням, в
якому просять його скасувати целібат, повідомляє британська газеті The Guardian.
Коханки католицьких священиків і ченців написали, що священикові “необхідно жити серед людей,
переживати почуття, кохати і бути
коханим”.
“Лише три жінки поставили під

зверненням свої імена, решта - їх
близько 40. За словами однієї з
учасниць акції, 42-річної Стефанії
Саломоне, вони вважали за краще
залишитися анонімними, оскільки
тема делікатна”, - зазначає газета.
Жінки закликали Папу до розуміння, зізнавшись, що на їхню
долю випадають лише короткі моменти таємного щастя, які священику вдається викроїти для них, а

решту часу їм доводиться розділяти зі своїми чоловіками тільки сумніви, страхи і невпевненість.
Жінки навели приклади одружених священиків, які жили в перші століття християнства, а також сімейних священиків східних
Церков і одружених англіканських
пастирів, які, навіть навертаючись
у католицизм, можуть зберегти
сім’ю.
У ранньому християнстві не

було заборони на священство в
шлюбі. Сімейними людьми були
деякі апостоли (в Євангелії згадується теща апостола Петра) і навіть багато Римських Пап, аж до
Адріана ІІ, який жив у IX столітті.
Проте вже у середні віки ідея про
безшлюбність духівництва почала
дуже поширюватися, і до XII століття целібат став обов’язковим
правилом у всій Західній Церкві.
(УКРІНФОРМ).

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

10

№ 23 11 червня 2010 р.

НАШЕ ЗДОРОВ’Я

ПОГОДА У ДОМІ

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ЖИВОЮ
БУВАЄ НЕ ЛИШЕ ВОДА, АЛЕ І ГРЯЗІ

ЯК ВИРОСТИТИ АНАНАС
НА ПІДВІКОННІ

Інтерв’ю з головним лікарем Київської міської бальнеогрязелікарні профспілок України,
заслуженим лікарем України Миколою Федоровичем ТКАЧОВИМ.
Зауважу, що на відміну від ба- Слід зауважити, що водолікуван- гічні патології (неврити, радикуліти);
ня та грязетерапія чи не найдавніші гінекологічні захворювання; жіно- гатьох курортних закладів ми викозасоби відновлення здоров’я й сили че безпліддя; хвороби вуха, горла й ристовуємо куяльницькі грязі лише
людини з доісторичних часів, гово- носа; стоматологічні захворювання один раз. До речі, наша бальнеорить Микола Федорович. - Напевне, (гінгівіти, пародонтоз, захворюван- грязелікарня пропонує понад 110
першими оцінили оздоровчу й від- ня щелеп тощо); урологічні патології; видів та методів лікування, які підвищують захисні властивості органовлювальну силу цих природних за- захворювання шкіри.
собів первісні мисливці, які не лише
- А де найкраще вимаститися? нізму та сприяють виведенню радіонуклідів.
полювали, але й вивчали поведінку На якому курорті?
Особлива привабливість
грязвірів. Тож саме вони й мали запри- Поклади цінної лікувальної грямітити, як поранений звір годинами зі є у Криму в районі Евпаторії. Най- зелікування полягає і в тому, що не
просиджував у певному водоймищі, більш відома група причорномор- обов’язково їхати за тридев’ять зегоячи рани й недуги.
ських озер - Сакське, Мойнакське і мель, щоб отримати процедури. ЦілПроцедура грязелікування вигля- Чокракське. Під Одесою розташова- ком можливе використання привезедає просто: підігріта грязь приклада- ний чи не найзнаменитіший грязевий ної грязі для процедур на дому або у
ється до тіла (найчастіше до хворих курорт України - Куяльник. Куяль- поліклініці.
місць) і залишається на певний час. ницькі грязі є сульфідними. Саме їх
- А чи усім показане грязеліУ результаті не тільки глибоко про- застосовуємо й ми у нашій лікарні.
кування? Чи не існує якихось обгріваються тканини, але й поліпшу- Чому саме куяльницьким межень?
ються кровообіг, живлення органів, грязям віддаєте перевагу?
- Вони, звісно, є. Пацієнтам із
розсмоктуються вогнища хронічного
- Лікувальні грязі існують двох серцево-судинними захворюваннязапалення, розм’якшуються рубці і типів: мертві (вони не містять живих ми без чітких вказівок кардіолога песпайки. Затягуються рани й хронічні мікроорганізмів - Мертве море, вже лоїдотерапія заборонена.
виразки та ерозії. Використовують- згадане мною Сакське озеро) та живі
Хоча часом, спираючись на власся також внутріпорожнинні грязьові (їх ще називають сульфідними). Так ний фаховий досвід та допомогу протампони. Активні речовини, прони- от, куяльницкі грязі і є живими. Жива фільних спеціалістів з відповідних
каючи у тканини, справляють загаль- лікувальна грязь відрізняється від науково-дослідних установ, ми станий стимулюючий вплив на організм мертвої більшою цілющою силою, вимо під питання усталені погляди.
та імунітет. Загальновідома проти- наявністю мікроорганізмів, їх актив- Скажімо, існує думка, що після видазапальна дія грязелікування, що ши- ністю і можливістю застосовувати лення ракових пухлин має минути 5
роко використовується для лікування для порожнинного лікування. У цьо- років для того, щоб сміливо застосозахворювань суглобів. Застосування му відношенні грязь Куяльницької за- вувати бальнео- та пелоїдотерапію.
лікувальної грязі у комплексі з інши- токи - одна з кращих у світі.
Втім уже кілька років ми допомогами методами підвищує їх ефективЗавдяки спеціальним методам, ємо жінкам, які були прооперовані
ність у декілька разів. А окрім того, при транспортуванні вона не втра- з приводу мастопатії, вже за кілька
грязь не викликає ускладнень та по- чає своїх властивостей. Більше того: місяців після хірургічного втручання.
бічних ефектів.
жива грязь має здатність до самоо- Окрім позитивних результатів - жодТакож гряззю лікують: захво- чищення. Завезена партія має змогу них ускладнень.
рювання опорно-рухового апарату самоочищуватися в продовж трьох
(остеохондроз, артрити, переломи, років, тож наші пацієнти отримують
Ярослав ШЛАПАК
що погано зростаються); невроло- від її застосування більше користі.
(УКРІНФОРМ).

ДИЗАЙН СВОЇМИ РУКАМИ

ІНТЕР’ЄР КВАРТИРИ - БЕЗ ВЕЛИКИХ ВИТРАТ
Існує безліч способів привнести свіжість у інтер’єр давно коханої і звичної квартири. Вони не вимагають ні
великої затрати сил, ні маси вільного часу, ні особливих капіталовкладень. Єдине, що необхідно для вдалого та
своєчасного перетворення вашого будинку – це любов до свого будинку і його жителів.

ЯК ОНОВИТИ ВІТАЛЬНЮ
Як правило, ця кімната – традиційне місце сімейних свят та вечірок.
Тому дуже хочеться додати їй новий
вигляд до чергового сімейного торжества. Але навіть, якщо свят найближчим часом не передбачається,
господарі будинку проводять досить
багато часу у вітальні і щось новеньке
в інтер’єрі не зашкодить.
Отже, для того, щоб швидко змінити кімнату, потрібно звернути увагу на наступні деталі:
Штори – один з основних елементів інтер’єру. Зазвичай вони звисають по різні сторони, а не обрамляють вікно. Щоб кімната виглядала
більш елегантною, підв’яжіть штори
декоративними товстими шнурами з
кистями або нитками бус. Ви можете
використовувати гірлянди з відповідною святковою тематикою. Якщо ви
не знайшли відповідних аксесуарів,
зав’яжіть штори вузлами.

Кімнатні рослини. Найчастіше, горщики з рослинами розставлені по всіх закутках квартири: у
спальні, на кухонному підвіконні…
На деякий час їх можна зібрати у
вашій вітальні і влаштувати «зимову оранжерею» в одному з кутків кімнати. Розташуйте поруч із
зеленим «острівцем» журнальний
столик та крісла для відпочинку.
Не забувайте про потреби і комфорт для самих рослин – переїзд
повинен пройти з мінімальними
втратами і не позначатися несприятливо на їх самопочутті.
М’які меблі. Найефективніший
і простий спосіб змінити обридлий
вигляд дивана – задрапірувати його
новою тканиною. Для цього підійдуть
найрізноманітніші текстури, матеріали і забарвлення. Визначальний чинник – настрій, який ви хочете створити у вітальні. Якщо вам хочеться
якнайшвидшого настання весни –
вибирайте тканини з великими кві-

тами, а якщо ви плануєте вечірку в
африканському стилі – добре буде
виглядати покривало під леопарда
або зебру.
Двері. Багато варіантів планування квартир припускають центральне розташування вітальні, в
яку є кілька вхідних дверей. Двері –
відмінний об’єкт для експериментів
з інтер’єром. На дверях зі скляними
вставками можна наклеїти напівпрозору плівку-«вітраж» з візерунками, а можна повісити оригінальні
шторки або жалюзі. Якщо вам до
душі велика кількість вільного простору і широко розчинені двері – повісьте в прорізі фіранки з намист. З
їх допомогою ви зможете натякнути
на африканські мотиви або розставити у вітальні нові колірні і світлові
акценти.

Продовження розповіді про
оновлення інтер’єру квартири
читайте у наступному номері.

ГОТУЄМОСЯ ДО КУРОРТНОГО СЕЗОНУ
Пляжний сезон-2010 необхідно
провести під антидепресантними і
антикризовими гаслами. І тому для
нього пропонується море яскравих
кольорів, кричущих забарвлень, цікавих кроїв та інших принтів.
У моді “50 на 50” купальників
закриті і роздільні, хоча в минулих
сезонах перевага віддавалася роздільним. Єдине, що підкреслюють
дизайнери, нинішній пляжний одяг
має виділятися чимось оригінальним
- поєднанням кольорів, насиченими
фарбами, цікавим декоруванням,
своєрідними накидками-туніками,
стильною біжутерією і аксесуарами,
що доповнюють купальний костюм.
Кольори купальників - найрізноманітніші, в тому числі й поєднання
чорно-білих відтінків, що ніколи не
виходить з моди, золоті тканини,
“бронза” і “срібло”.
Минулорічний парео (накидкахустка на стегна) йде у далеке минуле. Нинішній модний сезон пропонує для носіння на пляжі і доповнення до купальника сорочки із спадаючих тонких тканин, туніки,
накидки, шовкові, сатинові та шифонові стильні сорочки, що поєднуються із стилем
і кольором купальника.

Купуємо в магазині стиглий ананас, причому зробити
це краще в теплу пору року – влітку або ранньої осені, щоб
зелений чубок не був приморожений, а центральні пагони були зеленими. Акуратно розрізаємо плід і вирізаємо
розетку з м’якоті. Рекомендується промити її слабким
розчином марганцю і припудрити зріз пилом деревного
вугілля, щоб запобігти гниттю. Підсушуємо посадковий
матеріал протягом тижня, підвісивши зрізом вгору в темному місці і забезпечивши кімнатну температуру. Попередньо пропаривши в духовці пісок, засипаємо його в
горщик і садимо туди наш пагон для вкорінення. У період
укорінення температура повітря не повинна опускатися
нижче +25 ° С, для поливу використовуємо теплу дощову
або кип’ячену відстояну воду. Щоб зменшити випаровування, накриваємо розетку скляною банкою або прозорим целофановим пакетом, надівши його на 3-4 палички,
увіткнуті в пісок біля країв горщика. Забезпечуємо помірне освітлення.
Через пару місяців відбудеться вкорінення, на що
красномовно вкажуть молоді світло-зелені листочки,
що з’явилися в центрі саджанця. Тут розетку вже можна
пересаджувати на постійне місце в широкий і плоский
горщик, наповнений пропареним в духовці живильним
грунтом, який складається з дернової землі, гнойового
перегною, торфу і крупного річкового піску в пропорції
3/2/3/1. У днищі горщика робимо кілька дірок для дренажу води і укладаємо шар битої цегли або керамзиту.
Коріння саджанця розташовуємо горизонтально і засипаємо його підготовленим грунтом. Велике значення має
глибина посадки. Враховуючи, що в пазухах нижніх листів
ананаса можуть розвиватися додаткові корені, немає небезпеки заглибити саджанець. Бажано садити розетку на
глибину близько 3 см і раз на рік підсипати до 0,5 см грунту, щоб коренева система була більш розвиненою. Після
посадки поливаємо грунт слабким розчином марганцю
температурою близько +30 ° С.
Для вирощування ананаса вкрай бажано наявність вікон, які виходять на
південь. У зимовий період
ананас вимагає додаткового освітлення лампою денного світла протягом 10 годин на добу. Влітку досить
4-годинного досвічування.
У теплу пору року рясно
зволожуйте грунт, проте дозволяйте йому досить просихати між поливами щоб
уникнути загнивання коренів. У період літньої вегетації влаштовуйте рослині душ
і заливайте воду в пазухи
листя. Для поливу використовуйте кип’ячену, дощову
або талу воду температурою +30° С. Воду можна злегка
підкислити лимонною кислотою. Не забувайте, що при
температурі навколишнього повітря та грунту нижче
+18° С ананас припиняє своє зростання. У такому випадку необхідно негайно припинити полив щоб уникнути кореневої гнилі. Ананас здатний витримувати кілька
місяців такої «посухи». Не дозволяйте теплому повітрю
від батареї опалення потрапляти прямо на листя – вони
можуть почати відсихати. Для профілактики нечисленних шкідників обприскують рослини слабким розчином
марганцівки і тримають листя в чистоті.
Підгодовують ананас розчином коров’яку збродженого, для приготування якого беруть 1 частину гною на 2
частини води, дають перебродити кілька днів і змішують
з 8 частинами води. Через 3-4 роки, після появи квітконоса, переходять на будь-яке комплексне добриво для
квіткових культур. Після закінчення цвітіння утворюється
супліддя, і азотні підживлення відновлюють знову. Повинно пройти до 7 місяців, перш ніж рослина віддячить вам
за виявлену турботу своїм екзотичним фруктом.

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.

ПРОПОНУЄМО: розробку логотипу візитної
карточки; друк візитних карток та кольорового
фото; фоторетуш (відновлення старих фото);
пошук матеріалів в інтернеті; набір тексту та
друк; послуги інтер’єр-дизайну.
ТЕЛ.: 066-291-97-61, 063-332-08-13, 063-332-08-14.
Макарів, вул. Фрунзе, 29 (міні-маркет «Здвиж»).

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат
на право приватної власності на земельну частку
(пай) серії КВ №0233133,
виданий 15 січня 1997
року на підставі рішення
Макарівської райдержадміністрації від 30 грудня
1996 року за №548 по Бишівській сільській раді на
ім’я АНДРІЙКО Любові
Андріївни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний
акт на право приватної
власності на земельну ділянку серії І-КВ №093650,
виданий
Макарівською
райдержадміністрацією
12 листопада 1997 року
за №73 на підставі рішення
Ясногородської
сільської ради від 21 квітня 1997 року №5 на ім’я
УДОВИЧЕНКО
Олени
Михайлівни,
вважати
недійсним.
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Президія районної організації ветеранів
України щиро поздоровляє з ювілейним 80-річчям
від Дня народження
КОВАЛЯ Петра Костянтиновича з Макарова,
ГОРДОН Ніну Микитівну з Андріївки,
МАНЧЕНКО Євгенію Миколаївну з Бишева,
САМОСУД Марину Омельянівну з Мар’янівки та
МАРЧЕНКА Олександра Івановича з Гавронщини.
Сердечно зичимо Вам, шановні ювіляри, міцного здоров’я, сонця, радості, безмежного
щастя, душевного спокою.
Хай Вас люблять рідні,
Хай шанують люди,
Хай ясним і мирним кожен ранок буде.
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки!

*****

Наші сонячні, найщиріші та найсердечніші привітання з нагоди славної ювілейної дати - 70-річчя
від Дня народження адресуємо рідній, дорогій для
нас людині
Олександру Михайловичу КОБІ з Гавронщини.
Наш милий прадідусь і добрий тато,
Дідусь рідненький, найдорожчий в світі,
Хай буде довгим Твій безхмарний вік,
Ясним та щедрим, наче сонце літнє.
Нехай Тебе хвороба обмина,
Печалі всі підуть за нею,
А келих щастя випивай до дна,
В затишнім колі з рідною сім’єю.
Дочка Ніна, зять,
внуки та правнуки.

*****

Колектив Ситняківської ЗОШ щиро поздоровляє із золотим ювілеєм від Дня народження
СКЛІПІС Любов Анатоліївну.
Сердечно зичимо Вам: в особистому житті
- міцного здоров’я, радісного настрою та впевненості в майбутньому; в роботі - сил, енергії,
успіхів; у родині - миру, злагоди, благополуччя та
достатку; гарних та приязних стосунків з рідними
і колегами.
Хай молодо й щасливо серце б’ється,
Щоб Ви не знали смутку та тривоги,
Хай на добро і радощі ведеться,
І буде довгою життя дорога!

*****

Дирекція та трудовий колектив Макарівського НВК сердечно та щиро вітають з ювілейною
датою - 50-річчям від Дня народження голову профкому, вчителя фізики
Сергія Івановича ВОВКУЛУ.
Щиро поважаючи Вас і шануючи, поздоровляємо
із світлим, золотим днем народження і в своїх словах
та почуттях приносимо у Ваше життя незміряне добро, щастя, яких Ви по праву заслужили багаторічною сумлінною працею, чуйністю і щедрістю серця.
Зичимо Вам тільки радості, миру, злагоди, любові та
міцного здоров’я на довгі роки.
Хай стелиться дорога промениста
Теплом та щастям на десятки літ,
Хай прибуває сили Вам і хисту
Прекрасний цвіт плекати на землі!

ПРОВОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ:
село Копилів, вул. Леніна, 4-б.
ТЕЛЕФОН (067) 24-777-33.

ТОВ «ТАЙФУН ТРЕК ПАРТНЕР».

КАФЕ-БАР “БАРСЕЛОНА”
(МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 9,
ТОРГОВИЙ ЦЕНТР “СТАТУС”)

ЗАПР ОШУ Є Н А Р ОБ ОТУ
БАРМЕНІВ ТА ОФІЦІАНТІВ.

ТЕЛЕФОН - 066-073-37-00.

КИЇВСЬКОМУ ГОЛЬФ-КЛУБУ
Т Е Р М І Н О В О

П О Т Р І Б Н І :

ОХОРОННИКИ (зміна по 12 годин, оплата 7-8,5 грн./год., з/п у
середньому від 1300 грн.). Тел.: 067-231-59-20; 067-403-66-38;
МЕХАНІК - опл. 3500 грн. Тел.: 067-231-60-16; 050-330-40-98;
СПЕЦІАЛІСТ З БЛАГОУСТРОЮ ОЗЕР. Оплата - 20 грн./год.
Досвід роботи - від 2-х років, освіта вища, бажано знання англійської мови;
СПЕЦІАЛІСТ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА.
Оплата - 20 грн./год. Досвід роботи - від 2-х років, знання с/г
техніки, освіта вища, агрономічна, знання англійської мови.
Тел.: 050-331-47-53; 050-330-40-98; 067-231-59-75.

ТОВ «ЕКОПРОДУКТ» ЗАКУПОВУЄ
ВРХ, КОНЕЙ ЗА ВИСОКИМИ ЦІНАМИ
ВІД НАСЕЛЕННЯ ТА ГОСПОДАРСТВ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-410-22-32, 095-464-05-23.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
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.

КУПЛЮ НЕДОРОГО земельну ділянку. Телефон - 050-334-99-19.

КУПЛЮ квартиру в Макарові. Телефон - 050334-99-19.

ЗДАЮ дві кімнати у
4-кімнатному будинку
з усіма зручностями в
Макарові. Телефон 050-800-35-01.

ПРОДАЮ дійні корови
віком від 2 до 5 років, є
телята: 3 місяці, 5 місяців, 1 рік. Село Дружня
Бородянського району.
Тел.: 097-480-64-90,
096-294-13-24.

ВІЗЬМУ В ОРЕНДУ приватний житловий будинок з усіма зручностями
на території Макарівського району. Телефон
– 067-772-17-93.

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

*****

З любов’ю, шаною, щиро і сердечно поздоровляємо із ювілейною датою - 50-річчям від Дня народження нашу рідну, дорогу, любу іменинницю
ЛЕВЧЕНКО Любов Олексіївну
і від душі зичимо їй міцного здоров’я на довгі роки,
благополуччя та достатку.
Хай квітує доля у роках прекрасних
І життя приносить радість та тепло,
Хай у кожній днині світить сонце ясне
І завжди дарує злагоду й добро.
Хай квітне кохання без краю,
В житті хай не буде біди,
Збуваються всі хай бажання
І небо хай буде ясним!
Люблячі дочка та чоловік.

РЕМОНТ СКУТЕРІВ.

ТЕЛ. - 063-729-26-68.

КРИНИЦІ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПІД КЛЮЧ.
ТЕЛЕФОНИ: 6-06-17; 067-978-21 -21.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ.

ТЕЛЕФО НИ : 0 6 7 -5 0 7 -5 3 -0 6 ; 0 6 7 -3 6 8 -2 1 -7 8 .

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

Телефони: 044-592-58-31; 067-238-41-92.

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
(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: 066-44060-65; 096-960-20-87.

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. ТЕЛЕФОН - 096-647-82-07.
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.

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

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.

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ.

ГАРАНТІЯ. Тел.: 095-840-40-00; 067-421-54-44.

ПРОДАЮ
вулики
з
рамками та граблі до
трактора в хорошому
стані. Телефон - 067590-44-07.

ПРОДАЮ кобилу з возом. Село Калинівка. Телефон - 3-36-51, дзвонити з 7.00 до 9.00, з
19.00 до 23.00.
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ОРИГІНАЛЬНІ ПАМ’ЯТНИКИ

з чорного граніту (габро); художнє оформлення; підвіконня; кольорова плитка.
ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

ТЕЛЕФОНИ: 067-410-22-32, 095-464-05-23.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ “КВЕ”, “ТROCAL”.

Заводське виготовлення, професійний монтаж.
Жалюзі, ролети, пластикові відкоси (зовнішні,
внутрішні). Макарів, торговий центр “Статус”.

ТЕЛЕФОН - 097-208-90-83.

МЕТАЛЕВІ ГАРАЖІ. ЛІТНІ ДУШІ. ТЕЛ. 096-660-96-30.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності
на земельну ділянку серії ЯБ №310705, виданий 20 грудня
2005 року за №190 Макарівським районним відділом земельних ресурсів райдержадміністрації згідно договору дарування від 14 серпня 2004 року №4323 по Ясногородській
сільській раді на ім’я УДОВИЧЕНКА Олександра БорисоП П “ Н А Т А Л - Т Р Е Й Д “ вича, вважати недійсним.

ПРИЧЕПИ

ВСІХ ВИРОБНИКІВ
УКРАЇНИ

і
Кращ
!
ціни

ТЕЛ. 067-402-78-59.

Пр-т Палладіна академіка, 44

КОМПАНІЯ

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

БУХГАЛТЕРА
НА ВИРОБНИЦТВО.

Жінка - від 25 до 40 років, вища
освіта, досвід роботи - обов’язково.

Графік роботи - з 9 до 18.00.
50 км від Києва село Бишів.

ТЕЛ. 067-236-60-98. АНДРІЙ.

Академмістечко

Адміністрація та профком Макарівської ЦРЛ глибоко сумують з приводу
смерті колишнього лікаря-фтизіатра
ІЛЮШЕНКО Ольги Федорівни
і висловлюють щирі співчуття рідним
та близьким покійної.
Колектив Ситняківської ЗОШ висловлює глибоке співчуття вчительці початкових класів Радченко Ганні Петрівні з приводу тяжкої втрати - смерті
сестри.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

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

Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті
ДУКИ Раїси Павлівни
і висловлюємо щирі співчуття рідним покійної у їх
тяжкому непоправному горі.
Колишні працівники Макарівської друкарні.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

* * *

Зустрічаються два приятелі:
— Ти, я чув, машину купив?
— Так, така добра річ, тепер
усе встигаю. Уявляєш, сьогодні
за день встиг змінити масло, купити нові шини, поїхав на авторинок за крилами, зганяв у автосервіс, змінив крила, заїхав у
автомагазин за “тосолом”. І як
би я все це без машини.

* * *

Друзі давно не бачились:
— Як справи на особистому
фронті?
— Супер! Нещодавно з жінкою розлучився!

* * *

* * *

Вже не буде сопілочка
Коло хати грати.
Або:
...Там Андрійко траву косить,
А Одаря коню носить.
Рідковживане нині й м’яке лагідне ім’я Уляна (Оля-на), яке скорочується як Уля чи Ляна, а
здрібнюється як Уленька, і як Уляся, і як Ляня, Ляночка, Лянуся. А в пісні співається:
Та вступила Уляночка в сухий терен,
Розмахнула рученьками аж на берег.
Ім’я Ірина (гр. мир, спокій) вживається досить часто, але забулися такі дві красиві його
форми, як Орися і Ярина.
...Третя зірка ясна —
Це Ярина красна.
Або:
Була в мене дівчина Орися,
Тоді в мене всі кучері вилися.

СКАНВОРД
Пристрій
для прицілювання
і титул
міністра

“Віват, король, віват“
- співачка

Струнний
щипковий
муз. інструм. Математичний знак
(Азія, Закавказзя)

Речовина
із цукрових
буряків

'

'
Величина,
що визначається своїм
числовим
значенням

'
'

'

12 місяців
Солодкий
Гурт
анісовий В.Шевчука
лікер
Кінний
Жук-шкідник привід

Сагайдак
(заст.)
Відтворене
в свідомості

'

Жіноче ім’я Приведення
(антилопа) до точного
збігу у часі
Квіти на
кількох
рослині
процесів
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Кущ з
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РИБИ (20.02-20.03)
Незважаючи на затримки
в справах, цей тиждень може
порадувати вдачами i задоволеннями. Планети дають вам
можливiсть заглянути в майбутнє,
посилаючи знаки майбутнiх змiн i
пiдсилюючи вашi iнтуїтивнi здiбностi.
Краще всього пливти за течiєю,
вчасно використовуючи кожен сприятливий шанс. Не приймайте важливих рiшень у п`ятницю, виключiть
фiнансовий ризик, вiдкладiть поїздки. Але спонтанне вираження
почуттiв, вiдверта розмова допоможуть встановити з близькою людиною особливий зв`язок i перевести
стосунки на новий рiвень.
Сприятливi днi: 17;
несприятливi: 20.

ЖИТТЯ І ПРИГОДИ ІМЕН
Українська народна пісня увібрала в себе широке іколо імен у тих їх формах, які узвичаювалися, шліфувалися протягом багатьох століть.
Ім’я Євдокія (гр. добра слава) існує в українській мові в чотирьох основних варіантах! Євдокія,
Докія, Явдоха і Вівдя (до цих форм є ще зо два десятки скорочених, зменшених, пестливих форм). А
ось воно в піснях:
Оглянься, Докійко, й назад себе,
Чи не стоїть рідний батько коло тебе.
Або:
— Ой, доню Явдоню, зіллячко моє,
Чого ж то змарніло личенько твоє?
Ім’я Дарина (перс.— та, що володіє) та його
варіант Одарка, Одарина теж майже не вживаються сьогодні, а яке воно ніжне, миле, жіночне
в піснях:
— Ой заплачеш, Дарусечко,
Та будеш плакати,

'

ДIВА (24.08-23.09)
Передчуття змiн вас не
одурює. Якщо у минулому
були якiсь нереалiзованi
плани, мрiї, то тепер
з`являється можливiсть це втiлити
в реальнiсть. Основнi питання
спробуйте вирiшити у понедiлок
i вiвторок. Конкретизуйте свою
дiяльнiсть, не вiдволiкайтеся на
другоряднi справи. З середи
особистi справи i стосунки заберуть велику частину вашої уваги. Можливо, ви не вплинете на
хiд подiй, i доведеться почекати,
поки стане очевидним, як краще
дiяти. Розрядка i новi перспективи
з`являться пiсля п`ятницi.
Сприятливi днi: 15, 17;
несприятливi: 19.

* * *

Причиною утворення всесвіту став великий вибух. Відповідальність за цей вибух узяв
на себе Бог.

'

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Не ставте на своєму шляху
штучнi перешкоди. Якщо вам
зрозумiлi намiри партнерiв
i свої власнi, то покваптеся погодити спiльний план дiй. В
особистих стосунках не уникайте вiдповiдей на важливi питання. Зараз ви на порозi змiн, i пора
переходити до конкретних дiй.
Може поновитися колишнiй роман
або в черговий раз ви одержите
якусь пропозицiю. Не забувайте
пiклуватися про своє здоров`я.
Справи зараз можуть перешкодити
взяти вiдпустку, але знаходьте час
для прогулянок, задоволень, читайте хорошi книги.
Сприятливi днi: 20;
несприятливi: 18.

* * *

— Офіціянте, можна у вас
швиденько поїсти?
— Так, у нас є готові страви.
Вам запропонувати за десять
чи за двадцать долярів?
— А яка між ними різниця?
— Різниця велика: десять долярів!

Велика фірма. Бос викликає
кадровика:
— Ви можете найти серед
наших співробітників найкращого, здібного, молодого й такого, який би міг у перспективі
зайняти моє місце?
— Пошукаю. І як знайду — що
робити?
— Звільнити!

'

ЛЕВ (23.07-23.08)
Хай вас не турбує, що зараз ви схильнi придiляти
роботi менше часу, нiж
звичайно. До кiнця мiсяця
ситуацiя змiниться, а поки насолоджуйтеся можливостями, якi дарує вам лiто. У понедiлок i вiвторок
спробуйте налагодити хiд справ.
Займайтеся конкретними, практичними питаннями. З середи
подiї прискорять свiй хiд. Можуть
загостритися стосунки з коханою
людиною або iншими значущими
людьми. Будьте вiдвертi, не бiйтеся
наробити помилок. Змiни для вас
сприятливi, i можна раз i назавжди
вирiшити якiсь питання.
Сприятливi днi: 19;
несприятливi: 14.

* * *

— Друзі подарували олігарху
на ювілей велику шоколадку.
— Яку?
— Кондитерську фабрику.

* * *

Турист надсилає SМS із екзотичного туру: “Відпочиваю
нормально: в морі – акули, на
березі – крокодили, сидимо на
деревах. Усе б нівроку, та мавпи дуже хочуть сексу”.

* * *

'

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Якщо у минулому ви втратили якийсь шанс i тепер
ця тема повернулася в новому варiантi, подумайте,
чи не варто спробувати її
реалiзувати. Всi свої плани обговорюйте з партнерами. На понедiлок
i вiвторок плануйте найбiльш
визначнi справи, ведiть переговори. Можливо, до п`ятницi якiсь
моменти у ваших стосунках викличуть напругу. Спокiйно усувайте
перешкоди, знаходьте компромiснi
рiшення. В п`ятницю стежте за порядком у будинку. Вихiднi проведiть
з коханою людиною, наперед нiчого
не плануючи.
Сприятливi днi: 16, 17;
несприятливi: 14.

* * *

З одного боку: ніколи не
одружуйтесь на гарній дівчині — вона може вас покинути.
Негарна, втім, також може покинути — ну та й біс із нею. З
іншого боку: одружуйтесь тільки на гарній, бо при розлученні
вона легко знайде іншого, а не
вчепиться в вас разом із родичами мертвою хваткою, аби не
відпустити.

* * *

Дзвінок у турфірму:
— Доброго дня, нам хотілося
б відпочити.
— А яку суму ви на це маєте?
— Ну, тисяча гривень…
— Відпочивайте…

— Навіщо бог створив економістів?
— Щоби на їхньому тлі добре
виглядали синоптики.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Помiтна подiя вірогідна у
п`ятницю. Це може бути перегляд якихось стосунків або
вирiшення фiнансових питань з партнерами. Дiйте рiшучiше.
Зараз не так просто подолати
iнертнiсть i впертiсть оточуючих,
яким не дуже хочеться ускладнювати собi життя. Перша половина
тижня сприятлива для поїздок, але
з другої не варто вiдправлятися в
подорож за складним маршрутом
або займатися екстремальними
видами спорту. Зустрiчi i побачення
плануйте на вихідні.
Сприятливi днi: 18, 20;
несприятливi: 19.

РАК (22.06-22.07)
У вас з`явиться шанс зайнятися тим, чого ви давно
хотiли. Але краще радiсть вiд
своїх пошукiв, турбот i досягнень роздiлити з кимось з близьких
або колег. Через те, що Меркурiй
рухається в позадньому напрямi,
у вас може з`явитися багато незапланованих справ. До того ж, зараз
ви схильнi до всього вiдноситися
дуже емоцiйно. У понедiлок i
вiвторок буде можливiсть обговорити з партнерами план дiй на найближчий час. Жодних перешкод
для досягнення взаєморозумiння
не буде.
Сприятливi днi: 17, 20;
несприятливi: 18.

Оголошення про знайомство:
“Чоловік із витонченим смаком
шукає дівчину 92,346 х 61,712 х
93,451. Не зануда.”

'

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Якщо останнiм часом ви
дiяли немов на автопiлотi,
то тепер прийшов час узяти обставини життя пiд
контроль. На цьому тижнi можуть
одержати розв`язку деякi важливi
для вас подiї, прийдуть вiдповiдi на
питання, все стане визначенiшим.
У п`ятницю не намагайтеся добиватися очiкуваних реакцiй з боку партнера на вашi запити. Не виключено,
що на вас чекає розчарування у любовних справах або матерiальних
питаннях. Ви швидко вiдновите
становище, але доведеться переглянути деякi свої плани.
Сприятливi днi: 20;
несприятливi: 14.

Сила дурня в тому, що розумний проти нього безсилий.

'

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Не всi справи йтимуть за
планом. Зате є можливiсть
повернутися до того, що
ранiше не вдавалося. Роботи
не зменшиться, до того ж, можуть
з`явитися додатковi iдеї з перевлаштування будинку. Прагнiть не
робити декiлька справ одночасно,
у всьому орiєнтуйтеся на якiсть, а
не на кiлькiсть. У п`ятницю вiрогiдна
важлива зустрiч i розмова, якi
змiнять щось у вiдносинах або планах на майбутнє. Якщо вiдчуваєте,
що в цьому є потреба, то ви можете
i за своєю iнiцiативою обговорити
те, що вас хвилює.
Сприятливi днi: 16, 18;
несприятливi: 20.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Цього тижня є шанс новому старту. Чим би ви не займалися, максимально розширюйте коло спiлкування.
У понедiлок прислухайтеся до
пiдказок iнтуїцiї i займiться справою, яка принесе швидкий успiх.
Ситуацiя, що склалася, обiцяє
вам
зростання
популярностi,
вдачу i матерiальнi поповнення.
У понедiлок i четвер можна робити покупки. В п`ятницю можливi
подiї, якi внесуть корективи у стосунки або змiнять вашi погляди
на якусь проблему. Весь тиждень
сприятливий для вiдпочинку i подорожей.
Сприятливi днi: 15, 20;
несприятливi: 18.

'

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Приємнi вiстi прийдуть
здалеку. Можна вести переговори i укладати угоди
iз зарубiжними партнерами. Змiни в справах сприятимуть
матерiальному зростанню. Тиждень пiдходить для дальнiх поїздок,
подорожей. Але i залишаючись
вдома, ви одержите багато нових вражень. Тiльки не обмежуйте коло спiлкування, берiть участь
у найрiзноманiтнiших заходах.
Збiльшується можливiсть встановлення перспективних дiлових i
особистих стосункiв. Приймайте i
робiть пропозицiї - всi змiни в життi
зараз - поворот на краще.
Сприятливi днi: 20;
несприятливi: 18.

ПОСМІХНІТЬСЯ!

14-20 ЧЕРВНЯ

'

ОВЕН (21.03-20.04)
Перегляньте
список
справ, якi на вас покладенi,
i вiдкладiть нетермiнову
i
необов`язкову
роботу.
Займiться творчiстю в тiй формi,
яка вам до душi. На початку тижня ви вiдчуєте помiтний прилив
сил i ентузiазму. Оцiнюйте себе
вiдкрито, не соромтеся заявити про
свої намiри або претензiї на вище
становище. На вас чекає зростання популярностi, вдача в любовних
справах, сприятливi матерiальнi
перспективи. Не втрачайте нагоди
розважитися i завести новi цiкавi
знайомства.
Сприятливi днi: 15, 20;
несприятливi: 19.
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