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ШАНОВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ!

З ДНЕМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ!

Сердечно вітаємо вас із святом.
На працівників галузі медичного обслуговування покладено нелегку і почесну місію: дбати про найдорожче - життя і
здоров’я населення. Своєю невтомною працею ви повсякчас
демонструєте нам приклади професіоналізму, витримки, самовідданості, уміння корисною порадою, лагідним словом воскресити віру й надію в людських душах. Саме цим ви заслужили на щиру повагу та вдячність наших громадян.
День медичного працівника вшановують не лише лікарі і
медичні сестри, але й усі, хто хоч раз звертався за допомогою
до людей, які клятвою Гіппократа покликані віддавати частинку
себе заради ближнього. Немає місії благороднішої, ніж повернути хворому радість одужання, немає місії відповідальнішої в
руках лікаря як дати життя людині!
Дорогі медики! Бажаємо вам міцного здоров’я, радості,
оптимізму та здійснення заповітних мрій. Нехай переможне
світло добра і справедливості додасть сил та наснаги для благородних справ в ім’я щасливого майбутнього українського народу та рідної землі.

Шановні державні службовці,вітаємо вас з професійним святом!
Державний службовець - це особлива професія,
представник якої володіє, з одного боку, широкими повноваженнями, а з іншого - несе подвійну відповідальність за стан справ у суспільстві. Це нелегка праця, яка
потребує самовідданості, бажання служити людям та
справжньої відданості своїй справі.
Щиро бажаємо всім витримки і терпіння, таких необхідних у нашій роботі. Ніколи не забувайте про своє високе призначення - вірно і чесно служити державі, своєму народу.
Бажаємо всім вам міцного здоров’я, невичерпної
енергії, нових звершень у справі служіння народу та нових здобутків в ім’я великого майбутнього України!
Нехай кожен день вашого життя буде щасливий і
радісний, а родинне тепло та затишок допомагають у
виконанні почесного і відповідального професійного
обов’язку.

Ярослав
ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Ярослав
ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Григорій
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
заступник голови
районної ради.

Григорій
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
заступник голови
районної ради.
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НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ – ЦЕ ДИВО

В МАКАРОВІ ВСЕ ЧАСТІШЕ ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО НЬОГО Й ТАТУСІ
В Америці, Німеччині й Британії, в Арабських Еміратах й Індії
присутність батька під час народження дитини – уже давно звичне
явище. В 2003 році й у вітчизняному акушерстві відбувся переворот.
Було дане „добро” на „партнерські”, або як їх називають у народі „сімейні” пологи. Суспільний
стереотип „Kuche, Kirche, Kinder”:
мовляв приводити дітей на світ –
виключно жіноча справа, наразі
ігнорує все більше й молодих сімейних пар району, які приймають рішення обрати спільні пологи, коли жінку в родзалі доглядає
хтось із найближчих (як правило,
чоловік або мама, сестра...). Два
роки тому пологове відділення
центральної районної лікарні забезпечило усім вагітним, які бажають і можуть (за станом здоров’я)
народжувати разом із родичами,
доступ у відповідну пологову чи
передпологову залу. Єдина умова
– для цього при жіночій консультації слід пройти школу безпечного
батьківства і сімейних пологів.
- Власне, ми з чоловіком не
мали наміру народжувати разом, розповідає Юля Приходько, з якою
я познайомилася в пологовому будинку. Її разом з новонародженим
сином лікарі вже готували до виписки з лікарні. – Хоча до пологів
готувалися, разом приїхали до пологового будинку. Чоловік не наважився бути присутнім у родзалі,
залишився чекати за дверима. Але
під час пологів лікарі прийняли рішення робити кесарів розтин. Не
думала, що мені це знадобиться,
навіть злякалася. Лікарі викликали чоловіка. Я враз заспокоїлася,
адже знала - поруч, у передпологовій залі, - рідна людина. Наркоз
мені зробили місцевий, тож почула перший крик мого малюка і побачила його першою. Проте тривога не покидала, допоки лікарі не
повідомили, що синок із татусем.
Йому відразу передали дитину. В
перші дні після операції, наркозу
мені було важко опікуватися сином. Сашко підбадьорював, заспокоював, допомагав в одужанні і
головне перетворив ці нелегкі для
мене дні в радісні.
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ЇХ ОБОВ’ЯЗОК
ДОПОМАГАТИ ЛЮДЯМ

Здавалося б, що корисного в бюрократичній діяльності. Втім це помилкове поверхневе бачення роботи клерків.
Адже державний службовець – це нелегка праця, яка потребує самовідданості, бажання служити людям, фаховості. На нього покладено відповідальне завдання – забезпечувати практичне виконання функцій і завдань держави.
Нині в Україні проходить реформування державної
служби, яке направлене на те, щоб підняти її авторитет, авторитет влади в цілому, забезпечити ефективне функціонування державного механізму, досягнення європейських
стандартів рівня життя наших громадян.
У сучасному розумінні державні службовці – це менеджери і експерти, які професійно працюють в органах влади і беруть участь у виробленні, реалізації та оцінці ефективності здійснення політики. Від рівня їх професіоналізму,
прозорості дій залежить ступінь задоволення законних
інтересів громадян, авторитет держави, сталий розвиток
країни та її конкурентоспроможність на міжнародній арені.
В управлінні праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації функціонує 9 відділів, у яких працює
41 держслужбовець. Кожен відділ заслуговує на окрему
сторінку в газеті, адже забезпечує стабільну і безперервну
роботу управління. Однак пересічні громадянами інколи
не зовсім орієнтуються до кого звернутись з тих чи інших
питань або ж некомпетентні стосовно деяких законодавчих актів, тож аби стало зрозуміло кому куди і до кого ми
попросили роз’яснити заступника начальника управління
Оксану Кульчицьку.
- Відділ бухгалтерського обліку, – розпочала розмову Оксана Володимирівна, - забезпечує фінансову та
обліково-економічну діяльність апарату управління. З цим
все зрозуміло. А ось на відділ з питань праці та соціальнотрудових відносин покладено багато завдань. Його працівники забезпечують у районі реалізацію державної політики
у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних
умов праці, зайнятості, трудової міграції, соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому
числі громадян, які потребують допомоги та соціальної
підтримки з боку держави. А також проводять моніторинг
регіонального прожиткового мінімуму, контролюють своєчасність виплати заробітної плати, забезпечують соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, проводять державну
експертизу умов праці на підприємствах, в установах і
організаціях усіх форм власності та виробництвах фізичСТОР. 2.
них осіб-підприємців.
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- Все більша популярність
партнерських пологів – цілком обґрунтована, - говорить завідувач
акушерсько-гінекологічною службою центральної районної лікарні
Г.Й.Ткач. – Жінка психологічно відчуває себе комфортніше, впевненіше, адекватніша її поведінка, вже
тільки через те, що пологи відбуваються спокійніше, із мінімальним
стресом, зменшується ризик патологій під час і після народження, материнський і дитячий травматизм.
Бажання жінки мати поруч близьку
людину і в першу чергу чоловіка випливають із відчуття близькості. Чоловік для вагітної – найрідніша людина, людина, котра подарувала їй
дитя і котрій дарує дитя вона. І цей
дарунок супроводжується болем
і стражданням. У такі хвилини їй
дуже хочеться, щоб поруч була рідна людина, а не лише люди в білих
халатах. Тим паче після кесаревого
розтину ми не можемо породіллі
передати новонародженого. Викладаємо його на груди батьку. Спільна
мікрофлора (в матері і в батька) допомагає маляті швидше адаптуватися в нових життєвих умовах.

На стороні партнерських пологів не лише медицина, а все частіше
психологи. Вони стверджують, що
пологи – це стрес не тільки для жінки,
а й малюка. Страх, який відчуває він
під час народження, „відриваючись”
від матері, може залишитися на все
життя і негативно вплинути на подальші стосунки з людьми. Тож у перші хвилини появи на цей світ, малюк
повинен відчувати себе під опікою
найрідніших людей. А ще, на думку
психологів, саме партнерські пологи
допомагають чоловіку швидше відчути себе в ролі тата.
- Як почував себе, коли лікарі поклали мені на груди тільки-но народженого сина, словами не передати, - ділиться спогадами Олександр
Приходько. – Це щось особливе. Він
зовсім маленький, беззахисний.
- Ну вже не такий і маленький, як
на первістка, - кажу. – Лікарі говорили: вагою 3 кілограми 714 грамів і
ростом 50 сантиметрів.
Сашко посміхається і зізнається:
- Ви знаєте, мабуть, саме в ті перші хвилини, коли пригорнув до себе
сина, його ми вже назвали – Назар, і
відчув себе батьком.
СТОР. 3.
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БУДЬТЕ З НАМИ – ЧИТАЙТЕ
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

Продовжується передплата „Макарівських вістей” на друге півріччя 2010 року.
Якщо ви наш постійний читач, то знаєте,
що районка ні разу не підводила своїх читачів. Ми й надалі оперативно інформуватимемо вас про життя Макарівщини та його
людей, надаватимемо, враховуючи читацькі
пропозиції та побажання, консультативну допомогу з найрізноманітніших питань, триматимемо в курсі цікавих новин області, країни,
світу, астрологічних прогнозів, 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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НЕОБХІДНІСТЬ БЕЗСУМНІВНА

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ПРО ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬ
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 27.04.2010 №387
щодо проведення нормативно-грошової оцінки земель дає роз’яснення керівник
апарату райдержадміністрації Сергій Євгенійович ПРУНЦЕВ.
Щодо необхідності проведення
нової нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів через
5-7 років, якщо за цей час змін у
вартості на освоєння та облаштування території даних населених
пунктів не було.
Відповідно до вимог статті 13 Закону України “Про оцінку земель”
для визначення розміру земельного
податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності, державного мита при міні,
спадкуванні та даруванні земельних
ділянок згідно із законом, визначення втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва є
обов’язкове проведення нормативної
грошової оцінки земель.
Нормативна грошова оцінка земель, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового
призначення, проводиться не рідше
ніж один раз на 5-7 років, оцінка земель несільськогосподарського призначення, згідно статті 18 згаданого
Закону, проводиться не рідше як один
раз у 7-10 років.
Отже, відповідно до чинного законодавства термін дії нормативної грошової оцінки земель населених пунктів не може бути більший 7 років.
Після закінчення терміну дії існуюча нормативна грошова оцінка
земель населених пунктів перестає
відповідати нормам і вимогам економічного регулювання земельних відносин, пов’язаних з процесом оцінки
земель.
Тому періодичність проведення
нормативної грошової оцінки земель
повинна відповідати вимогам Закону
України “Про оцінку земель”.
Щодо проведення нормативної
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
(полезахисні лісосмуги, яри) за
межами населених пунктів.
Відповідно до частини другої пункту 1.5 Порядку нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів,
затвердженого Наказом Дежкомзему України, Мінагрополітики України,
Мінбудархітектури України, УААН від
27.01.2006 №18/15/21/11 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 05.04.06 №388/12262
нормативна грошова оцінка несіль-

ськогосподарських угідь, що розміщені під лісосмугами, чагарниками,
ярами та іншими непридатними для
сільськогосподарського виробництва
земельними ділянками, визначається
за їх фактичним використанням відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у
межах населених пунктів).
Оскільки полезахисні лісосмуги
створені з метою захисту полів сівозмін, зрошувальної і осушувальної
мережі від ерозії ґрунтів та інших несприятливих
природнокліматичних
факторів і виконують переважно захисну функцію, то їх слід оцінювати
відповідно до розділу 3 Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
(крім земель у межах населених пунктів).
Стосовно оцінки земельних ділянок під ярами, то у разі якщо на ярах
не створено гідротехнічних захисних
споруд, не проведено виположування
та не запроваджено лісомеліоративних заходів, їх оцінка може здійснюватися за показниками оцінки розмитих
грунтів і виходів порід по угіддях або
відповідно до частини третьої пункту
1.5 Порядку нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
за фактичним використанням.
У випадках, коли на ярах проведено природоохоронні роботи, оцінка їх
має виконуватись згідно з розділами
2 (гідротехнічних споруд) або з (виположування, лісомеліоративні заходи)
Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського
призначення (крім земель у межах населених пунктів).
Щодо розмірів оплати за видачу витягів з технічної документації
з нормативної грошової оцінки земель.
Відповідно до вимог статті 20 Закону України „Про оцінку земель” за
результатами проведення нормативної грошової оцінки земель складається технічна документація. Дані про
нормативну грошову оцінку окремої
земельної ділянки оформляються як
витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.
Статтею 23 вищезгаданого Закону
передбачено, що витяг з технічної до-

кументації про нормативну грошову
оцінку окремої земельної ділянки видається відповідним органом з питань
земельних ресурсів.
Відповідно до пункту 6.1 „Надання
консультацій і довідок” розділу 6 Розмірів оплати земельно-кадастрових
робіт та послуг спільного наказу
Держкомзему, Мінфіну, Мінекономіки від 15.06.2001 №97/298/124
„Про затвердження розмірів оплати
земельно-кадастрових робіт та послуг”, який зареєстрований у Мін’юсті
10.07.2001 за №579/5770 (зі змінами
й доповненнями) (далі - Розмірів),
вартість послуги включає вартість
приймання та реєстрації заявки, вартість визначення обсягу роботи, підбір
планово-картографічного матеріалу,
складання довідки та її друкування
(комп’ютерний або машинописний
набір).
За надання інформації про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки вартість витягу з технічної документації в залежності від категорії
складності об’єкта (кількості наявних
локальних факторів) складає: для фізичних осіб - від 5 до 10 грн., для юридичних - від 25 до 47 грн. За земельні
ділянки вищої категорії складності передбачена договірна ціна (таблиця 6.1
наказу Держкомзему, Мінфіну, Мінекономіки від 15.06.2001 №97/298/124
„Про затвердження розмірів оплати
земельно-кадастрових робіт та послуг”, який зареєстрований у Мін’юсті
10.07.2001 за №579/5770).
Постановою Кабінету Міністрів
України від 01.11.2000 р. №1619 „Про
затвердження Порядку виконання
земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів” (зі
змінами) встановлено, що надання
послуг, вартість яких не встановлена,
здійснюється за цінами, визначеними
договором. При цьому розмір оплати
цих послуг не повинен перевищувати
реальної вартості їх підготовки.
Частиною першою статті 632 Цивільного кодексу України встановлено, що ціна в договорі встановлюється
за домовленістю сторін. У випадках,
встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які
встановлюються або регулюються
уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Необхідність поновлення нормативної грошової оцінки
землі населених пунктів є безсумнівною. Це пояснюється
важливістю використання її результатів, серед яких чільне
місце належить визначенню розміру земельного податку.
Крім того, вона є основою для встановлення державного мита
при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, а також
для визначення орендної плати земельних ділянок державної
та комунальної власності.
Керівники органів місцевого самоврядування знають, що
основою грошової оцінки земель населених пунктів є капіталізація рентного доходу, яка залежить від деяких важливих
факторів: місця розташування земельної ділянки, природнокліматичних умов, інженерних, геологічних, архітектурноландшафтних прив’язок, економічного стану і т. д. Ведучи
мову про позитивні та негативні сторони застосування нормативної грошової оцінки земель, можна впевнено стверджувати, що позитивним моментом, без сумніву, є те, що після
її проведення в межах населених пунктів рівень надходжень
до місцевих бюджетів збільшується, як правило, на 25-30%.
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського
призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років,
а несільськогосподарського призначення - не рідше як один
раз у 7-10 років.
Станом на сьогодні нині на території району оновлення
нормативної грошової потребують землі 5 населених пунктів
та всі землі сільськогосподарського призначення.
Щодо земель сільськогосподарського призначення за
межами населених пунктів, то на даний час фактично ж і досі
застосовують показники оцінки 1995 року. Ці показники щорічно індексуються з урахуванням інфляційних явищ. Але
вони, незалежно від індексації, вже не відповідають сучасному
стану сільськогосподарського виробництва. У сучасних умовах переходу економіки країни до ринкових земельних відносин надзвичайно важливо забезпечити проведення грошової
оцінки земель на принципах ринкової економіки. В основу ж
визначення грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення повинна бути покладена бонітетна оцінка грунтів, оскільки лише вона здатна сповна відображати природні
властивості родючості грунтів.
Науково обґрунтована нормативна грошова оцінка сільськогосподарських земель потребує значних обсягів дослідження,
фінансування і часу. Щодо фінансування робіт на проведення
нормативної грошової оцінки земель, то кошти, які надходять
у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, також використовуються на ці
роботи (зміни до ст. 209 Земельного Кодексу України в редакції
Закону № 2154- 1У( 2154-17) від 27. 04. 2010 року.
Сергій ТОКАР,
в. о. начальника управління
Держкомзему у Макарівському районі.

КЕРІВНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ!
VІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
„КРАЩИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТОВАР 2010 РОКУ”
Національний комплекс «Експоцентр України» запрошує підприємства нашого району взяти участь у VI Всеукраїнському конкурсі «Кращий вітчизняний товар 2010
року», який буде проводитись відповідно до Указу Президента України в рамках загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» з 17 по 20 серпня 2010 року.
За умовами Конкурсу товари та послуги підприємств –
переможців отримають дипломи і медалі «Кращий вітчизняний товар 2010 року», при цьому в кожній з номінацій нагороди можуть отримати декілька видів продукції від одного
або різних підприємств, якщо їх якість відповідає встановленим вимогам і очікуванням споживачів. Підприємство,
яке отримає кілька нагород, відзначать кубком «Кращий
вітчизняний виробник 2010 року».

ЇХ ОБОВ’ЯЗОК ДОПОМАГАТИ ЛЮДЯМ

Закінчення. Поч. на 1 стор.
- До кого звернутись щодо
отримання пільг?
- В управлінні вже 6 років існує відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, який відповідно надає пільги
на житлово-комунальні послуги,
проїзд, відшкодування на поховання. До його обов’язків також
входить формування даних про
чисельність пільговиків з урахуванням членів сім’ї, на яких поширюється пільга. На обліку у відділі
перебуває 37664 особи, які згідно
закону України мають право на
пільги.
Спеціалістами відділу ведеться постійний прийом громадян,
створюється та підтримується в
актуальному стані Єдиний державний реєстр осіб, які мають
право на пільги.
- Всі знають, що інваліди та
ветерани теж можуть звернутися за допомогою до установи. Чим ваші працівники можуть допомогти?
- З цією категорією населення працюють службовці відділу з
питань обслуговування інвалідів,
ветеранів війни і праці та нагляду
за призначенням (перерахунком)
пенсій. Вони надають інвалідам,
ветеранам матеріальну допомогу, путівки на санаторно-курортне
лікування, забезпечують протезними виробами, засобами технічної реабілітації (інвалідні візки,
милиці) і влаштовують у будинкиінтернати. На обліку перебувають
5592 інваліди та ветерани війни,

по забезпеченню санаторнокурортними путівками у відділі - 112 чоловік. Інвалідам, які з
якихось причин не скористалися
путівкою, виплачується компенсація взамін путівки. На черзі по
забезпеченню інвалідів, осіб похилого віку та інвалідів до 18 років
технічними засобами реабілітації,
протезно-ортопедичними виробами перебуває 16 осіб. Цього
року цими засобами було забезпечено 50. Перевірено 283 новопризначених пенсійних справ,
видано 134 посвідчення інвалідам
і учасникам Великої Вітчизняної
війни, членам сімей загиблих, ветеранам праці та дітям інвалідам.
Неабияку роль відіграє сектор
державних інспекторів, – продовжує далі Оксана Кульчицька, - адже здійснює контроль за
правильністю надання державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, субсидії для
відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних
послуг,
придбання скрапленого газу,
твердого палива, інших соціальних та компенсаційних виплат,
цільовим використанням коштів
державного бюджету, спрямованих на цю мету. Сектор провів
241 обстеження матеріальнопобутових умов сімей. З них 157
з метою контролю за цільовим
використанням коштів допомоги
при народженні дитини. Для перевірки правильності повноти та
інформації про доходи, що задекларовані громадянами, які звер-

нулися за призначенням різних
видів допомог зроблено запит до
державної податкової інспекції в
районі по 304 заявниках.
- Потерпілими внаслідок
аварії на ЧАЕС теж опікуєтеся?
- Так. Справді, аби хоч якось
згладити провину держава й
сьогодні всіляко допомагає постраждалим. Саме для них і був
створений окремий відділ у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи.
Його спеціалісти реалізують державні програми у сфері ліквідації
наслідків чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення, яке від неї постраждало.
Також проводять нарахування та
виплату допомог і компенсацій
потерпілим громадянам, готують
подання до Київської облдержадміністрації на визначення статусу
потерпілих внаслідок аварії на
ЧАЕС та проводять видачу посвідчень. Спільно з відділом освіти
райдержадміністрації організовують санаторно-курортне оздоровлення дітей шкільного віку, а
ще оздоровлюють постраждалих
жителів Макарівщини в санаторіях. На сьогоднішній день на обліку
перебуває 4340 заявників для виплати компенсації та допомог.
Також відділ відшкодовує кошти за роботу на радіоактивнозабруднених територіях, виплату
підвищених стипендій та надання
додаткової відпустки постраждалим громадянам, сім’ям з дітьми
та видатки на безоплатне харчування дітей, щомісячну грошову

допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та
компенсацій за пільгове забезпечення продуктами харчування
громадян, за шкоду, заподіяну
здоров’ю, та допомогу на оздоровлення постраждалим громадянам. Загалом цього року нараховано 4668218 гривень.
- Усі державні установи
проводять особисті прийоми
громадян. Як веде його управління?
- На сьогоднішній день ми маємо громадську приймальну, в
якій функціонує три відділи, кожен
виконує свою роботу. Відтак відділ прийому громадян проводить
прийом документів від громадян,
від уповноважених сільських рад,
контролює правильність оформлення документів, повноту поданої інформації для призначення
різних видів допомог.
З початку року до відділу прийому громадян звернулося 2650
чоловік, з яких тільки 1400 надано консультаційну допомогу,
роз’яснено законодавство. Також
тут приймають заяви з пакетом
документів. Діє телефон гарячої
лінії, за яким звертаються люди
за консультацією та попереднім
записом.
У громадській приймальні
працює відділ прийняття рішень
щодо призначення (відмови у
призначенні) допомог. Оскільки
Кабінетом Міністрів України прийнята постанова про підвищення
розміру різних видів допомог, від-

діл за травень-червень здійснив
їх перерахунок 1700 заявникам.
Відділ співпрацює з організаціями надавачами послуг щодо
субсидій на оплату житловокомунальних послуг, права на
призначення субсидій на тверде
паливо та скраплений газ готівкою.
- До компетенції відділу формування виплатних документів належить виплата соціальних допомог,
- продовжує пояснювати Оксана
Володимирівна. - З початку року
виплачено заявникам різних видів
допомог у сумі 10 282739 гривень.
З них тільки допомоги сім’ям з дітьми - 8 580 955 грн. При цьому
виплачено доплати (перерахунок)
442 352 грн. Середня кількість
отримувачів у місяць - 3800. Також працівники відділу роблять
нарахування внесків щомісяця на
загальнообов’язкове
державне
пенсійне страхування в середньому 1400 особам. Розрахунок потреби в коштах проводять по всіх
видах допомог та компенсацій і
подають відповідно у фінвідділ та
головне управління. За зверненнями громадян видають довідки
про розміри отриманих допомог
та компенсацій. Цей відділ надає
грошове забезпечення батькамвихователям, прийомним батькам
та державну соціальну допомогу
на дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Як бачите, через нашу службу
проходять мільйони коштів, на які
очікують громадяни.
Інтерв’ю Ірини ЛЕВЧЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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СУСПІЛЬНА ПОДІЯ

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

КОЛЕКТИВ ПРАЦЬОВИТИЙ І КЕРІВНИК НА МІСЦІ
В наш час, коли світом правлять гроші,
коли всі звикли жалітися на життя, нарікаючи на те, що скрізь безлад і байдужість,
що все в нас погано, хоч в деякій мірі саме
так воно і є насправді, зараз хочеться розповісти зовсім про інше, а саме про те, що
ще є місця, в яких все відбувається поіншому, а саме про центральну районну лікарню і її медичний персонал. Незважаючи на далеко неідеальні умови роботи і на
мізерні зарплати, вдень і вночі, в прямому
розумінні цього виразу, невтомно стоять
вони на сторожі найдорожчого – здоров’я
і людського життя.
Вже так склалося, що мої і чоловікові
батьки останнім часом дуже часто звертаються за допомогою до лікарів центральної районної лікарні, часто перебувають
на стаціонарному лікуванні. І я неодноразово переконувалася в чуйності та увазі
працівників колективу до хворих. Ось і
нещодавно мій батько, житель Комарівки
Іван Олексійович Журавський, потрапив
до неврологічного відділення з інсультом. Швидка допомога прибула до Комарівки за 30 хвилин після виклику. Лікар
М.І.Семенченко швидко і кваліфіковано
надав першу допомогу і доправив батька
до приймального відділення. Заступник
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головного лікаря А.А.Йовенко ретельно обстежив його і потім мені терпеливо
роз’яснював медичні терміни. За лічені
хвилини хворого помістили в неврологічне відділення. А відділення дуже непросте, хоч в лікарні всі відділення непрості
по-своєму. Але тут лікуються в основному
люди у віці, та й інсульти, на жаль, паралізують роботу не тільки окремих органів
тіла, а й роботу мозку. І мені особливо хочеться подякувати за професійне лікування і чуйне ставлення до хворих завідуючу
неврологічним відділенням Людмилу Михайлівну Клименко і всіх без винятку медичних сестер і санітарок.
Насамкінець, хочу відзначити, якщо
так злагоджено і сумлінно працює весь колектив лікарні, то, як кажуть, керівник - головний лікар П.А.Сидоренко – на своєму
місці. А те, що лікарнею керує добрий господар, помічаєш відразу, як заходиш на
територію. Вона ошатна, чиста, акуратно
висаджені дерева, підстрижена травичка,
а на клумбах море різноманітних квітів.
Усе це радує хворих і створює додаткові
умови для скорішого видужання.
Ольга БОРУК (ЖУРАВСЬКА),
с. Комарівка.

НЕ ТІЛЬКИ ДОПОМАГАЄ,
АЛЕ Й ВИХОВУЄ
Акція Всеукраїнського благодійного фонду
“Серце до серця” закінчилася, але гроші на рахунок фонду продовжують надходити. Про це на
прес-конференції в УКРІНФОРМі, присвяченій підсумкам акції, поінформував голова правління ВБФ
“Серце до серця” Павло ГОРІНОВ.
“Цього року зібрано її підтримали всі гуманірекордну суму коштів - тарні міністерства. Вона
понад 3 млн гривень. То- традиційно проходила
рік ми зібрали 2,8 млн. “у піднесеному настрої”,
Це справді суспільна по- адже у місцях її проведія. Приємно, що українці дення відбувалися дитяприєдналися до акції, яка чі концерти, театральні
прийшла до нас із Польщі, вистави, спортивні змаде успішно проводиться гання, авто- та пішохідні
вже 18 років”, - сказав квести.
П.Горінов.
Заступник директора
Акція, що проходила з департаменту Міністер17 по 23 травня в усіх об- ства України у справах
ластях України, була при- сім’ї, молоді та спорту
свячена допомозі ново- Тамара Ходарєва в свою
народженим. Загалом до чергу відзначила високий
неї долучилися 50 тис. во- організаційний рівень акції
лонтерів - як дорослих, так та її виховний потенціал.
і дітей, до того ж цьогоріч “В Україні близько 14 млн

НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ – ЦЕ ДИВО

В МАКАРОВІ ВСЕ ЧАСТІШЕ ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО НЬОГО Й ТАТУСІ
Закінчення. Поч. на 1 стор.
Сьогодні пологове відділення
серед новітніх технологій акушер-

ської допомоги також практикує
вільне відвідування породіллі родичами, сумісне перебування в
палаті матері та дитини. Це допомагає жінці швидше відновити
своє самопочуття після пологів,
налаштуватися на нові для неї
обов’язки матері, доглянути новонародженого не на шкоду власному здоров’ю і головне з перших
днів відчути радість материнства
завдяки підтримці рідних. Прижилася й практика раннього прикладання новонароджених до материнських грудей. Завдяки цьому
працівники пологового будинку
констатують збільшення відсотка
дітей, які знаходяться на грудному
вигодовуванні до півроку і старше.
Авторитет цього підрозділу медичного закладу району у
вагітних, їх рідних залишається
протягом багатьох років стабільно високим. І навіть, коли наразі
усілякі клініки наввипередки пропонують свої послуги, саме сюди
приходять народжувати жінки
не тільки району, а навіть Києва
і сусідніх областей. Чому? Насамперед, довіряючи високому
професіоналізму медиків, які тут
працюють, багаторічному досвіду
їх роботи. Для місцевих жінок не
менш, а може й більш вагомий і
власний аргумент – народити, де
рідні стіни допомагають, де поряд не чужі, а свої фахівці, впевненості в яких, зазвичай, більше.
По-третє, недарма кажуть, що
на периферії байдужості менше і
людської, і професійної. А поро-

діллі, дитині в перші дні появи на
світ, ой як потрібна щира увага й
піклування.

Завідувач
акушерсько-гінекологічною службою центральної
районної лікарні Генріх Йосипович Ткач з 1976 року
працює в районі. Понад
тридцять років незмінно
на цій посаді. За цей час
народилося понад 10 тисяч дітей в пологах, які
вів лікар. Більше двадцяти років приймають пологи акушери-гінекологи
першої категорії, які добре володіють і методикою оперативного втручання, Л.Н.Бразицька та
Н.М.Камінська.
- Торік у нас народилося 353 дітей. За останні
роки – це найвищий показник, - розповідає заступник головного лікаря по
дитинству В.С.Калмикова.
– 13 були з уродженими
вадами, які потребували
негайного оперативного
лікування, яке ми вчасно
надали. Прагнемо під час
вагітності запобігти усіляким ускладненням. Проте,
на жаль, двоє новонароджених
померли, бо народилися з уродженими вадами, несумісними з
життям.
- Якщо проаналізувати народжуваність за більш тривалий період, - приєднується до розмови
Генріх Йосипович, - то вона, як і у
більшості регіонів України, помітно зменшилася. Як на мене, основна причина - соціальна. Сьогодні

родини не дозволяють собі мати
трьох дітей. Навіть на двох „йдуть”
не всі. Економічна нестабільність,
матеріальні
нестатки
змушують молоді сім’ї з
обережністю планувати
поповнення родини. Від
породіль
доводиться
чути й таке: я ще не можу
йти до пологового будинку. Справа в тому, що
вагітна повинна взяти з
собою одяг для новонародженого, ми забезпечуємо лише одноразовим після пологів, а в
неї, приміром, чоловік
безробітний чи зарплату
затримують.
Нині перебування в
пологовому будинку і
ті ж партнерські пологи – безкоштовні. Проте
кожен з власного досвіду знає, що наразі
хворіти, як і народжувати дитину, затратно.
Проблеми пологового
будинку, що й загалом
медицини, в обмалі
коштів. Гінекологічноакушерська служба району потребує оновлення і поповнення медич-

логів. Днями перегоріла лампочка
в апаратурі для фототерапії, щоб її
замінити, треба дві тисячі гривень.
А де їх взяти? На кошти цьогорічного бюджету медики особливо не
надіються. Більше на спонсорів і
меценатів, бо вони частенько виручають. Вдячні працівники служби й райдержадміністрації, районній раді, завдяки турботі яких
пологовий будинок був два роки
тому капітально відремонтований.
Сьогодні приємно сюди зайти. В
затишних палатах комфортно почувають себе породіллі, новонароджені, в усіх кабінетах, родзалі
створені умови для надання медичної допомоги. За сприяння районної влади були закуплені стіл
з підігрівом для новонароджених,
кувез, апаратура для фототерапії,
електронні ваги, ліжка...
...Уже залишаючи пологовий
будинок, я знову зустріла подружжя Приходьків, яким лікарі перед
випискою давали останні поради
і вручили згорток – у білих мережаних пелюшках маленького сина.
Назарчик, який до цього вередував, відчувши міцні, уже знайомі
татові руки враз притих і солодко
заснув. Юля з великим букетом
квітів і Сашко з сином у ці хвилини

ного обладнання. Кажуть, пораділи
б тут, бодай ще одному картитокографу для графічного запису серцебиття плоду і скорочення матки.
Вкрай потрібен пологовому будинку кувез для недоношених і хворих
немовлят, реанімаційний столик і
дихальна апаратура для надання
невідкладної допомоги новонародженим і функціональне ліжкотрансформер для прийняття по-

виглядали такими щасливими. Разом. Уже утрьох.
Анна СУХЕНКО.

На світлинах: Г.Й.Ткач на кардітокографі робить графічний запис
серцебиття плода; В.С.Калмикова
дає останні поради молодій мамі
перед випискою з лікарні; родина
Приходьків.

молоді від 14 до 35 років.
Це великий ресурс для
суспільства. І я вбачаю у
проведенні цієї акції не
лише допомогу тим дітям,
які її потребують, а й величезний виховний ресурс”,
- підкреслила вона.
Надія ЮРЧЕНКО
(УКРІНФОРМ).

ІНДЕКСИ
СПОЖИВЧИХ
ЦІН У ТРАВНІ
За даними Держкомстату України індекс споживчих цін по Україні у
травні 2010 р. відносно
квітня склав 99,4%, відносно грудня 2009 р. 103,7%.
По Київській області
індекс споживчих цін становив у травні 2010 р. до
квітня 2010 р. - 99,2%, до
грудня 2009 р. - 103,8%.
За дорученням
начальника ГУС
начальник відділу
статистики
у Макарівському
районі
Надія ТАРАСЮК.

СЕКРЕТИ ЩАСЛИВОГО
ШЛЮБУ

ДОЛЮ ДІТЕЙ
“ПРОГРАМУЮТЬ”
БАТЬКИ
Психологи американського Університету Монтклер (штат Нью-Джерсі)
з’ясували, що чим більш
близькими і теплими були
відносини дітей зі своїми
батьками, тим більше у них
шансів побудувати такі ж
хороші відносини зі своїми
сексуальними партнерами
в майбутньому.
Автор
дослідження
Констанс Гейгер пояснює
цей феномен таким чином:
відносини з батьками формують у дітей ту модель поведінки, яким вони будуть
потім керуватися у дорослому житті. Саме за цією
моделлю діти, що виросли,
будують власне особисте життя, і якщо батьки не
сформували у своїх нащадків правильний образ, то їм
буде значно важче налагодити відносини в парі.
За даними вчених, періодом закладки майбутніх шлюбних навичок є вік
від 1-го до 14 років.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПАМ’ЯТАТИ.
ВІДРОДИТИ.
ЗБЕРЕГТИ.

У кінці 2008 року у видавництві «Український
письменник» (Київ) вийшла друком книжка «Іскра» та її герої» керівника історико-краєзнавчого
клубу „Пошук” ЦТДЮ ім. Д.Туптала Д.С.Нетреби
про діяльність підпільної організації села Ніжиловичі нашого району. Книгу мають усі сільські
та шкільні бібліотеки Макарівщини. Крім цього,
автор надіслала її в дитячі та юнацькі бібліотеки
міст Києва, Київщини, Білої Церкви, Фастова,
Вишгорода, Іванкова, Ворзеля, Бородянки, Василькова, Броварів та міст України: Кіровограда,
Олександрії, Малої Виски, Вінниці, Чернігова,
Хмельницького, Полтави, Добровеличківки, Одеси, Черкас, Ужгорода, Сваляви та Євпаторії.
У клуб «Пошук» продовжують надходити відгуки читачів, з яких очевидно, яке пізнавальне і виховне значення має книга, яка допомагає глибоко усвідомити героїчний подвиг наших земляків у
визволенні України від поневолення німецькими
нацистами у далекі 1941-1945 роки, віддати їм
належну шану, а саму книгу взяти на озброєння у
патріотичному вихованні теперішніх і прийдешніх
поколінь. Друкуємо деякі з них.
... «Іскра» та її герої»
- твір невеликий, але сповнений глибокої трагічності,
хоча вона й не розпачлива, а
повна чистої любові до своєї країни, до свого дому, до
своєї родини. Ця трагічність
повна святої ненависті до сатанинського ворога, що силою своєї ницості та свавілля
вдерся в нашу країну, заливаючи її кров’ю, покриваючи
горами трупів дорослих, старих, дітей.
Хто вони? Чого їм треба?
Чому ця нацистська злість?
Ненависть? Звір і той не зразу нищить інших тварин, а
одну-дві, поки насититься. А
цей нацистський звір у людській подобі ненаситний, гидотний і страшний. Вони хотіли покори... Спочатку наш
люд був ошелешений, оціпенів від їх наглості. Та ненадовго. Спалах святого гніву,
рішучість стати на боротьбу
- жорстоку, не на життя, а на
смерть...
Село Ніжиловичі, лісництво «Пеньки»... Ось про героїв, які зуміли силою волі і
духу піднятися на боротьбу в
тилу ворога - дуже звитяжну,
жорстоку, високопатріотичну
і розповідає ця книга. Про
героїв знаних і не дуже. Підпілля, центром якого були
лісництво «Пеньки» і село
Ніжиловичі, охопило багато
інших сіл Макарівщини.
Читаєш, і серце обливається кров’ю, а на очах мимоволі виступають сльози:
які красиві, молоді і старші
люди, а то і зовсім юні згоріли в боротьбі. Звертаюсь до
молодого покоління - читайте, знайте, якою ціною здобуто вам мирне життя і воля.
Схилімо наші голови перед земляками - героями,
що ввійшли в цю книгу. Адже,
це конкретні люди, які не дожили, не долюбили, добровільно віддали своє життя за
сьогоднішню нашу незалежність, за щастя свого народу,
за рідний край.
Читайте
оповідання
«Міла»... Без щему в серці і
сліз не можна це читати.
Вони, герої, загинули,
але перемогли - для життя,
для краю, для вас, люди!
Оптимістично
закінчується це оповідання: виріс син
Міли, внук і правнучка Міла...
Життя продовжується.
Слава і дяка тим, хто
перейнявся долею героїв земляків і увічнив їх у книзі,
де є їх фотографії, які пошуківці і їх керівник збирали, де
тільки могли.
Дяка і шана Діні Нетребі, що так сердечно, щиро
й талановито, з великою

ДІЗНАЛИСЯ БАГАТО НОВОГО,
ВШАНУВАЛИ ЗАГИБЛИХ

Дослідницьку експедицію „Місцями партизанської слави”
цього разу наш клуб „Пошук” здійснив у селище Кодра, яке
з часів Великої Вітчизняної війни відоме своїм опором фашистським найдам. У школі нас гостинно зустріли директор
Л.В.Яніцька та завідуюча шкільним музеєм Н.Ф.Драпей.
Насамперед, ми відвідали могилу юних месників та партизанів Київського з’єднання, які загинули в бою з фашистськими карателями 23 квітня 1943 року. Наш керівник Діна
Свиридівна Нетреба коротко розповіла нам про ті далекі події, про героїв-патріотів з Кодри, а також про бій, що відбувся
в лісі між ковпаківцями та карателями 10 березня 1943 року.
Ковпаківці теж поховані тут, біля школи і селищної ради в центрі села. Ми поклали квіти на їх могили, вшанували пам’ять
хвилиною мовчання. (Див. на світлині). Потім Н.Ф.Драпей за-

любов’ю і болем зібрала цей
унікальний матеріал разом зі
своїми вихованцями і втілила
в такий щирий і гарний твір.
Лідія МІЩЕНКО,
педагог,
с. Ясногородка.
Дякуємо Вам, Діно Свиридівно, за такий дорогий
дарунок і нашому коледжу.
Ви зі своїми вихованцями так
глибоко дослідили діяльність
підпільної організації «Іскра»,
що діяла в період тимчасової
нацистської окупації в 19411943 р.р, в нашім рідним краї.
Захоплює мужність і високий патріотизм героїв Вашої
книги. Ми в коледжі провели
презентацію книги. В групах
читали вголос документальне оповідання «Міла». Мої
вихованці слухали уважно,
а деякі не стримували сліз.
З любов’ю розглядали фото
цієї красивої чарівної дівчини Міли, прах якої покоїться
десь на дні Бабиного Яру.
Адже події відбувалися у нас,
на Київщині, та в самому Києві. Ваша книга безцінна. Служитиме взірцем патріотизму
не одному підростаючому
поколінню нашої незалежної
України.»
Лариса ЮРКОВА,
викладач коледжу,
м. Київ.
З великою увагою прочитав книгу Діни Нетреби
«Іскра» та її герої». Мені вона
особливо дорога і зрозуміла.
Адже більшість героїв книги
- це мої односельці - земляки, ровесники, з якими я
ходив до школи, або просто
був знайомий. В глибокому тилу ворога іскрівці не
скорилися, стали на захист
своїх родин, свого, рідного
краю. 635 днів діяла «Іскра»!
І кожний день - як останній.
Тільки дякуючи умілому керівництву лісничого Семена
Давидовича
Варницького,
глибокій конспірації, вони
зуміли так довго діяти в лігві
нацистів. Це дякуючи таким
підпільним організаціям, діяли партизанські з’єднання
І.Хитриченка,
С.Копака,
М.Наумова, В.Карасьова та
інших у нас на Поліссі. Підпілля постачало людей у
партизанські загони, забезпечувало харчами та одягом,
інформацією про ворога. Без
підпілля не було б такого широкого партизанського руху
в Україні. Книга дуже потрібна всім, а особливо підростаючим поколінням. Бо ми,
учасники і свідки тих далеких
подій, відходимо. Незабаром настане час, що не буде
жодного свідка! І тільки така

просила нас до музею. Були тут вперше, тож усе було цікаво. Півтори години тривала екскурсія. Музей організований
у школі у 1968 році, а з 2004 року йому присвоєно звання
„зразковий”. В музеї сотні експонатів, експозиції, фото. Чимало матеріалів, які зібрали наші попередники з клубу „Пошук”. Зокрема, є тут і книги нашого керівника Д.С.Нетреби:
„Юні месники Макарівщини”, „Іскра” та її герої”, „Збережемо
пам’ять про подвиг”. Потім ми пішли зустрічати гостей з Києва – давнього друга і земляка з Наливайківки Василя Дмитровича Рябчука, який очолює обласний клуб „Пошук” у Києві,
Людмилу Іванівну Хитриченко-Болілу – доньку легендарного
командира Київського з’єднання Івана Олександровича Хитриченка, друзів-ровесників з краєзнавчого гуртка ЦТДЮ
Святошинського району Києва.
Учні Кодрянської школи підготували літературно-музичний
реквієм „Нескорена Кодра та її герої”. Ми дізналися чимало
нового з виступів старожилів Кодри Марії Білоус та Катерини
Грицак, які є живими свідками подій 1941-1943 років.
Людмила Іванівна Хитриченко повідала учасникам зустрічі про роботу краєзнавчого музею, який вона очолює в
ЦТДЮ Святошинського району. Також поділилась спогадами про свого батька – легендарного командира Київського
з’єднання.
Думаю, що дружба між краєзнавцями Києва і Макарова буде міцнішою, будемо обмінюватись досвідом у роботі,
часто зустрічатись.
Діна Свиридівна вручила їй для музею свої книги: „Літературна Макарівщина”, „Іскра” та її герої”, „Юні месники Макарівщини”. Наш земляк Василь Рябчук побажав нам, юному
поколінню:
Вивчайте і знайте історію рідного краю, його героїв.
Не забувайте частіше згадувати патріотів, які в ті буремні роки
віддали своє молоде життя за Батьківщину. Гарно навчайтесь
і будьте такими ж мужніми і стійкими. На місцевому цвинтарі ми відвідали могили партизанів: Франца Шатила, Надії та
Олександра Прохорових, Семена Йовенка, Казі Шатило. Поклали живі квіти, вшанували пам’ять.
Наша дослідницька експедиція була цікавою і плідною.
Ми поверталися додому з бажанням ще більше знати, бути
схожими на наших далеких ровесників.
Сергій КРАВЧЕНКО,
командир пошукового загону
історико-краєзнавчого клубу „Пошук” ЦТДЮ ім.
Д.Туптала.

документальна книга донесе
сторінки героїчної історії рідного краю для прийдешніх
поколінь. Спасибі Діні Нетребі і її вихованцям за титанічну
працю в пошуковій роботі, за
цю книгу.
Григорій ПОЛИВАЧ,
ветеран ВВ війни,
Макарів.
Вважаю, що книга Діни
Нетреби «Іскра» та її герої»
одна з найкращих з краєзнавства по темі Великої Вітчизняної війни 1941-1945
р.р. Коли проводила в бібліотеці презентацію книги, то
бачила, який великий інтерес викликала вона не лише
серед молоді, а й серед
старшого покоління. Ця книга про героїв нашого рідного
поліського краю. В Рожеві ще
є живі свідки, які пам’ятають
героїв цієї книги Івана Скурінєвського, Василя Ремезовського, Івана Глущенка,
Віктора Старова, Анатолія
Ремезовського - самих найактивніших членів «Іскри».
Всі вони родом з Рожева. В
селі є їх родичі. Ця книжка про своє зовсім близьке, рідне. У виступах учасників презентації звучало захоплення,
гордість за своїх земляків
- односельців.
А яка реакція була далеких родичів Івана Скурінєвського (до речі, - він двоюрідний брат моєї мами), коли в
оповіданні «Міла» прочитали,
що син його і Міли живий. Це
для Рожева була сенсація!
Хоч автор оповідання
зробила припущення, але ж
було нею досліджено точно,
що Міла в гестапо родила
хлопчика і його забрала на її
прохання технічка. Так що це
припущення цілком реальне.
Книжка суто документальна. Діна Свиридівна
уклала в неї всю свою любов,
як до людей, так і до рідного краю. Це звучить у кожному слові! То ж і викликає
захоплення героями книги,
їх вчинками. І хоч трагічні ці
сторінки історії, але високий
патріотизм і оптимізм пронизує кожного персонажа.
Книга дуже потрібна для всіх
мешканців нашого краю, але
особливе значення має для

підростаючих поколінь. Бо
якщо не знатимуть вони історії минулого свого народу,
то й майбутнє їх буде приреченим.
Людмила ПОЛИВАЧ,
завідуюча
бібліотекою,
с. Рожів.
Книга «Іскра» та її герої»
- унікальна. Вона про людей
простих, звичайних, отих
самих, що називають «масами», що понесли найтяжчі
втрати на війні, добровільно
йшли на смерть за щасливу
долю свого народу, за волю
України. Вони не мали ні
чинів, ні орденів, ні великих
почестей... Вони просто любили свій рідний край: село,
ліс, річку, людей, родину...
В крові і трупному смороді завершено ту трагічну війну 1941 - 1945 років. І
недарма загинули молоді,
красиві, талановиті Міла і Володимир Варницькі, Микола
Зубченко, Ганна Сопленко,
Іван Скурінєвський, Параска
Цибенко і десятки інших героїв з «Іскри».
Сувора, мужня доба випала на їхню долю. Їх імена,
завдяки книзі, знають не
лише в кожному селі Макарівського району, а й далеко
за межами його.
Молодь учиться бути такими, як іскрівці, наслідувати
їх в усьому, а саме - бути порядними, любити свій край,
свою Вітчизну і при потребі
стати на її захист.
Валентина БЛЮХЕР,
голова Благодійного
фонду для дітей - сиріт,
м.Хмельницький.
Колектив
Маловиспівської центральної бібліотеки Кіровоградської області
дякує членам клубу «Пошук»
з Макарова за чудову книгу
«Іскра» та її герої» нашої землячки Діни Нетреби.
Ми провели презентацію цієї книги для учнів
старших класів міста Мала
Виска. Маємо схвалені відгуки від своїх читачів. Герої
книги захоплюють своєю
мужністю і відданістю, своїм протистоянням нацистським зайдам і великою

любов’ю до свого рідного
краю, до родини, до товаришів по зброї. Це - справжні герої. По книзі в трьох
школах нашого міста ми
провели уроки мужності в
День партизанської слави.
Така книга потрібна і старшим, і юним поколінням.
Велику роботу по дослідженні Руху опору нацистським загарбникам провели
краєзнавці клубу «Пошук»
на чолі зі своїм керівником.
Захоплюємося їх одержимістю. Адже тепер, коли
майже всі герої книги пішли
за межу вічності, не зібрали
б таких спогадів, фотографій, документів. «Іскрівці» з
Київщини зробили набагато
більше, ніж молодогвардійці
з Краснодону, проте лишились без високих нагород, і
лише, дякуючи пошуківцям,
через 65 років стали відомими».
Тетяна МЕЛАШЕНКО,
директор ЦБС,
м. Мала Виска.
Прочитала книгу «Іскра»
та її герої». Написана автором з теплотою і болем, де
кожне слово - спомин про
справжніх звитяжців, які любили свій край і не хотіли поневолення нацистами. Троє
героїв книги - Іван, Геліна та
Параска Цибенки з Ніжилович - мої близькі родичі. Моя
мама родом з цього села. Із
сльозами на очах і щемом у
серці прочитала оповідання
«Міла». Пройнялась і болем,
і гордістю за своїх земляків.
Це оповідання надихнуло
мене на творчість. Так народилась невелика балада
«А були вони молодими...»,
надрукована у моїй збірці
поезій «Коли до рани слово
доторкне.
Долі їх стали, як зорі,
що не можуть вже
згаснуть ніколи...
їм з Вічності завжди
світити,
Щоб нам жити.
Нам не можна
про них забувати,
Бо змогли найцінніше
віддати,
Щоб зростали і вміли
радіти
Наші діти.

Такими словами закінчується моя балада. Думаю,
що книгу «Іскра» та її герої»
прочитає ще не одне покоління. Бо це сторінка історії
нашого краю -достовірна і
героїчна.
Марія ВЕРХОВЕЦЬ,
поетеса,
смт Макарів.
Книга - безцінна. Це
кропітка праця Діни Нетреби, яка сорок років по
крупинці збирала матеріал:
фотографії, архівні довідки, ксерокопії документів, а
основне - спогади колишніх
іскрівців: Демида Цибенка
за 1965 рік, Івана Глущенка - в 1975 році, Галини Захарченко - в 2001 році і т.д.
А що коштують фотографії
закатованих у гестапо іскрівців Людмили і Володимира Варницьких, Гаврила
Цибенка, Ганни Сопленко,
Івана Скурінєвського та інших. Пошуківці збирали їх і
в родичів, і в знайомих, і в
зовсім випадкових людей.
Адже, ще влітку 1943 року
нацистами було страчено в
гестапо 17 членів «Іскри»! А
пройшло вже скільки років !
І ця, невеличка книжечка, дійсно не має ціни. Вона
розповідає нам достовірні
події, що відбувались шістдесят шість років тому. А
скільки ще лишилось нерозкритих сторінок історії нашого краю тих років?
Чому вони молоді, красиві
не жаліли свого життя, йшли
свідомо на смерть в борні з
підступним ворогом, причому добровільно? Бо кожен з
них захищав від німецьких
нацистів свою родину, свою
домівку, свій садочок, річку,
ліс, село, поле, а все разом
це і є Вітчизна. Високий патріотизм і глибока любов до
свого народу були притаманні цьому поколінню.
Мене особисто вразила доля зв’язкової «Іскри»
Ганни Іванівни Сопленко з
Ніжилович. У пам’ять про
неї я склала пісню «У неділю вранці». Героїв цієї книги
повинен знати кожний.
Марія ДАНИЛЕНКО,
педагог,
с. Лишня.
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ОДНИМ АБЗАЦОМ
ВОНИ МРІЮТЬ ПРО СІМ’Ю...
У нашому районі проживає 127 дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
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ківського піклування; 89 - які перебувають під опікою/піклуванням; 31 - перебуває в інтернатних закладах.
За 2009 рік влаштовано під опіку/піклування – 19 дітей, 7 - усиновлено.

Районне управління земельних ресурсів віднедавна постійно шефствує над дитячим
будинком сімейного типу Крушельницьких, що в Макарові. В останні свої відвідини в.о
начальника управління Держкомзему у Макарівському районі Сергій Токар і начальник
служби у справах дітей райдержадміністрації Тетяна Шумак принесли найменшим членам родини чимало подарунків: скейт, самокат, м’яч, м’які іграшки, магнітну азбуку...
На світлині: родина Крушельницьких із шефами.

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ІСТОРІЯ,
ТЕОРІЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ»
Під такою назвою вийшов у світ двотомник матеріалів науково-практичної
конференції (за міжнародною участю),
яка пройшла в Києві за темою: «Державне
управління: історія, теорія, впровадження».
Участь у конференції взяла слухач Національної академії державного управління при Президентові України Руслана
Ткачук, яка ще рік тому працювала провідним спеціалістом Макарівського цен-

тру соціальних служб для сімї, дітей та
молоді, друкувала статті в нашій газеті на
різноманітні теми, пов’язані з вихованням
дітей та молоді. В двотомному виданні опубліковані статті нашої землячки на
теми: «Деякі аспекти адміністративної реформи в Україні» та «Моральна деградація
суспільства як загроза національній безпеці». Пані Руслана - відмінник навчання,
активно працює над науковими статтями
з питань національної безпеки.

Вагітність, пологи, догляд за немовлятами - для переважної більшості жінок ці події стають знаковими у житті,
підіймають їх на новий, вищий щабель особистого розвитку. Для невеликої їх частки - це роздратованість, сумніви,
депресія, спроби позбутися вагітності будь-якими засобами, розпач і, зрештою, відмова від дитини та роздвоєність
існування. Подібний життєвий сценарій найчастіше розгортається у жінок, які неспроможні без належної економічної
та громадської підтримки подбати про власну дитину, віддаючи її на розсуд долі.
Хто ці діти? В Україні
більше ста тисяч дітей, які
залишилися без батьківської опіки. Ці діти різного віку, але кожен з них є
унікальною
особистістю.
Об’єднує їх тільки те, що в
цей момент вони без батьків, і всі вони мріють про
сім’ю, де їх будуть любити.
Кожен з цих дітей пройшов
свій шлях і опинився в дитячому закладі не з власної
провини. Кожна дитина без
батьків - це вина дорослих: і
батьків, і родичів. Тому і допомоги діти чекають від дорослих.
Перш за все, сирітство
- це соціальне явище, обумовлене виникненням у суспільстві дітей, батьки яких
(або один із батьків) померли.
Соціальне сирітство - соціальне явище, обумовлене
ухиленням або відстороненням батьків від виконання
батьківських обов’язків по
відношенню до неповнолітньої дитини. Це ті діти, які
без причини лишилися сиротами при живих батьках.
Діти, які від народження
перебувають в інтернатному
закладі, мають особливості
розвитку в порівнянні з дітьми, які певний час виховувалися в сім’ї, або посиротіли в більш дорослому віці,
після досягнення 3-7 років.
Дослідження, які проводилися, підтверджують особливості процесу дорослішання цих дітей, складності
при їх адаптації до дорослого життя. Таким чином, практично все перше півріччя, а

то і перший рік життя, діти
перебувають в умовах реалізації тільки одного їх права
- права на виживання.
Діти, позбавлені батьківського піклування, покарані
своїми батьками, покарані
і станом здоров’я, адже в
перші хвилини життя страждають від наркотиків та алкоголю, які мама вживала,
будучи ще вагітною, від ВІЛінфекції, від вроджених вад.
Ще довго не будуть знятими
діагнози типу „фетальний
алкогольний синдром”, „затримка психічного, рухового, мовного розвитку” тощо.
Дітям, які втратили родину, може допомогти кожен, хто небайдужий. Одні
- усиновлять і виховають
дитину, інші - допоможуть
дитині знайти батьків, треті нададуть фахову консультацію тим, хто хоче усиновити,
або тим, хто вже усиновив і
зіштовхнувся з проблемами. Основне, щоб ми всі намагалися допомогти кожній
дитині вирости у любові та
повазі.
Тому той, хто розпочав
цю подорож до усиновлення, повинен розуміти саме
значення слова „усиновлення”. Усиновлення - це юридичний процес, під час якого
рішенням суду створюються
нові, постійні відносини між
батьками та дитиною, яка не
є рідною їм біологічно. Усиновлення здійснюється за
взаємною згодою осіб/особи, яка всиновлює, та дитини, яка підлягає усиновленню (за умови, що дитина
досягла відповідного віку та

„ЗА ПОШУК ІСТИННОЇ ДУХОВНОСТІ”
10 червня 2010 року в столичному виставковому центрі «Експо-плаза» на Нивках, в рамках
Київського Міжнародного телерадіоярмарку2010, відбулося урочисте вшанування лауреатів
та призерів четвертого Всеукраїнського фестивалю «Відкрий Україну!». Серед номінацій вже
втретє представлена номінація з нашого району
«За пошук істинної духовності», засновниками
якої є райдержадміністрація, благодійницька
комісія районної ради та ТРК «АВІС».
Цього року лауреатами макарівської номінації стали: фільм
«Я не знав, що ти є» (телестудія
«Астра -ТБ», м. Донецьк), «Не один
вдома» (кіностудія «Інтерфільм».
м. Київ), «Волинський Діоген»
(Волинська ОДТРК). Нагороди
переможцям, дипломи та твори
Заслуженого майстра народної
творчості України Людмили Вітковської вручили настоятель храму Преподобної Параскеви Сербської сіл Лишня і Осикове, храму
Хреста Воздвиження села Мостище, голова благодійницької комісії
районної ради ігумен Філарет (Андрій Єгоров), директор макарівської ТРК «АВІС» Юрій Вареник. А
переможцю номінації – донецькій
телестудії «Астра-ТБ» за фільм «Я
не знав, що ти є» вручено ще й копію пам’ятника святителю Димитрію Ростовському в Макарові.
Генеральний директор компанії, шеф-редактор журналу
«Телерадіокур’єр», голова оргкомітету телевізійного фестивалю
«Відкрий Україну!» Василь Яцура після урочистої частини дав
інтерв’ю для «Макарівських вістей»:
- У конкурсній програмі 4-го телефестивалю «Відкрий Україну!» –

найбільшого за кількістю
тематичних конкурсів і
учасників професійного змагання виробників
телевізійної
продукції
в Україні – майже 40
конкурсів і номінацій.
Але телеконкурс «Пошук істинної духовності»
не губиться серед такої кількості конкурсів,
він справді потрібний
для українських телевізійників і головний
об’єктивний
показник
цьому – 33 (!) конкурсні роботи, подані на 3-й
телеконкурс «Пошук істинної духовності». Це означає, що українські телестудії з усіх регіонів нашої
країни хочуть почути оцінку своєї
роботи.
Телеконкурс макарівців є популярним і авторитетним серед
українських телевізійників, тому
що тема його – духовність людини
– глибока, світла та надзвичайно
важлива для українського суспільства і вона хвилює багатьох телевізійників... І тому, що кожен учасник
цього конкурсу відчуває щиру повагу до себе з боку організаторів
конкурсу. І тому, що ніхто не сумні-

вається в об’єктивності журі цього
конкурсу. І навіть тому, що почесні
відзнаки цього конкурсу – дуже
своєрідні і дуже духовні: статуетка
Святителя Димитрія Ростовського, унікальні твори декоративного
розпису на картоні і на великих
дерев’яних писанках – народного
майстра декоративного розпису з
Макарова Людмили Вітковської...
Цей конкурс поєднує красиве і корисне, у ньому немає найменшої
фальші – все це не залишає байдужими навіть бувалих телевізійників.
Від імені всіх учасників 4-го телефестивалю «Відкрий Україну!»

та від себе особисто маю честь засвідчити свою високу повагу кожній людині та кожній організації,
які сприяють проведенню телеконкурсу «Пошук істинної духовності».
Дякуємо вам за професійну і доброчинну роботу на користь розвитку телебачення України та громадянського суспільства в нашій
країні»
Кор. «М.в.»
На фото: члени журі макарівської номінації - Юрій Вареник,
ігумен Філарет у спілкуванні з головою оргкомітету телефестивалю «Відкрий Україну!» Василем
Яцурою.

має належний рівень розвитку), - це є однією з необхідних умов усиновлення.
Окрім зазначених законом,
передбачено ще ряд важливих умов, дотримання яких є
необхідним для здійснення
усиновлення.
Як правило, усиновлюються діти, які не мають
батьків. Факт відсутності
батьків у дітей, які підлягають усиновленню, посвідчується свідоцтвом про
смерть батьків або рішенням суду про оголошення їх
померлими. Також можуть
бути усиновлені діти, батьки яких: невідомі; визнані
безвісти відсутніми; визнані
недієздатними; позбавлені
батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється.
Усиновлення
дитини
проводиться у її найвищих
інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя. Згідно зі
ст.211 Сімейного кодексу
України,
усиновлювачем
дитини може бути дієздатна особа віком не молодша
двадцяти одного року, за
винятком, коли усиновлювач є родичем дитини. Усиновлювачем може
бути особа, що старша за
дитину, яку вона бажає
усиновити, не менш як на
п’ятнадцять років. Різниця
у віці між усиновлювачем
та дитиною не може бути
більшою ніж сорок п’ять
років.
Усиновити дитину - це
не просто прийняти її у свою
сім’ю, це взяти відповідальність за все її життя, віддати їй частинку свого життя,
забезпечити її спадком,
вкласти у неї все найкраще,
що ми маємо. Можливостей
та шляхів допомогти дитинісироті є багато - вибір залишається за Вами!
Світлана ШУРДА,
студентка ІІ курсу
Макарівського
медичного училища.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

І ЧОЛОВІКИ,
І ЖІНКИ НА ПЕНСІЮ В
60 РОКІВ

Міністерство праці і
соціальної політики пропонує підвищувати пенсійний
вік для жінок поступово і
двома шляхами, починаючи з 2012-го по 2021 рік,
повідомляє прес-служба
відомства.
Перший - це поступове
вирівнювання пенсійного
віку жінок і чоловіків. Наприклад, в 2012 році пенсійний вік для жінок складатиме 55 років і 6 місяців,
в 2013 році - 56 років і у
2021 році пенсійний вік жінок досягне 60 років.
Другий шлях стосуватиметься тих, яким зараз
менше 35 років і котрі увійдуть до другого рівня накопичувальної
пенсійної
системи на дату її введення (до кінця 2012 року). Ці
громадяни виходитимуть
на пенсію в 65 років. Бо для
побудови накопичувальної
системи другого рівня знадобиться 30 років.
Процес підвищення віку
виходу на пенсію сприйматиметься як закономірний
факт, до речі, характерний
для більшості країн Європи.
Довідка. У 2009 році в
Україні середня тривалість
життя жінок складала 74
роки, чоловіків - 62,3 року.
(УКРІНФОРМ).

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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СУБОТА, 19 чЕРВня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Свiт православ`я.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Оперативний об`єктив.
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.
Англiя - Алжир.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.10 Парламент.
13.10 Африканськi пристрастi.
14.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Нiдерланди - Японiя.
16.30 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Гана - Австралiя.
19.00 Дiловий свiт. Тиждень.

19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Камерун - Данiя.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 “Надвечiр`я” з Т. Щербатюк.
1.55 Кубок свiту FIFA-2010.
Нiдерланди - Японiя.
3.55 Кубок свiту FIFA-2010. Гана
- Австралiя.

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 “Космомавпи”.
12.15 Комедiя “Самi вдома”.
14.00 Т/с “Сищик Самоваров”.
15.55 “Анатомiя слави”.
16.55 Мелодрама “Трiстан та
Iзольда”.

* * *

УТ-1

23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.40 Кубок свiту FIFA-2010.
Словаччина - Парагвай.
3.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Iталiя - Нова Зеландiя.

1+1

6.05 “Лiтаючий будинок”.
6.30 М/ф “Космомавпи”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 Х/ф “Кiнг Конг”.
13.55 Комедiя “Легенда про
Телля”.
15.50 Комедiя “Моя мама - наречена”.
17.20 Комедiя “Артистка”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Криве дзеркало”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Х/ф “Право на вбивство”.
1.35 Мелодрама “Повернення
до Брайдсхеда”.

УТ-1

1+1

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.

УТ-1

3.40 Х/ф “Кiнг Конг”.
5.35 “Ремонт +”.

ІНТЕР

6.10 М/ф “Остання фантазiя 7:
Дiти пришестя”.
8.15 “Спартак”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
11.20 Х/ф “Сумна дама чирви”.
13.15 Х/ф “Днi Надiї”.
15.15 Концерт М. Задорнова
“SMS. Гламур. OK”.
18.00 Х/ф “Материнський
iнстинкт”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Я подарую собi
диво”.
22.50 “Святi воїни”.
1.10 “Подробицi тижня”.
2.10 “Спартак”.
3.00 М/ф “Остання фантазiя 7:
Дiти пришестя”.

ICTV

5.30 Факти.
5.50 Х/ф “Цiлком таємно”.

7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Ну, постривай!”
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Криве дзеркало”.
12.30 Т/с “Слово жiнцi”.
13.30 Т/с “Тiльки кохання”.
14.25 Т/с “Руда”.
15.10 Т/с “Маргоша”.
16.15 Т/с “Слово жiнцi”.
17.15 “ТСН”.
17.25 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.30 “Анатомiя слави”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Iсаєв 2. Пароль не
потрiбен”.
21.00 Т/с “Ведмежий кут”.
22.00 Д/ф “Iлюзiя безпеки: раби
забобонiв”.
23.05 “ТСН”.
23.35 Х/ф “Королiвський
спадок”.
1.15 “Документ”.
2.15 Х/ф “Королiвський спадок”.
3.35 Д/ф “Вiйна. Український
рахунок”.
5.20 “Святi воїни”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Країна повинна знати!
6.00 Факти тижня.

ІНТЕР

вівторок, 22 ЧЕРВня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Iспанiя - Гондурас.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Х/ф “Ассоль”.
13.45 Д/ф “Одного разу, 60
рокiв потому”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Францiя - ПАР.
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.
Грецiя - Аргентина.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Пiдсумки дня.
1.40 Дiловий свiт.
1.55 Кубок свiту FIFA-2010.
Францiя - ПАР.

5.35 М/ф.
6.45 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”.
Т.Повалiй.
10.00 “Городок”.
11.00 “Позаочi”. Н. Каменських.
12.00 Х/ф “Спортлото-82”.
13.55 Х/ф “Медовий мiсяць”.
18.05 Мюзiкл “Золота рибка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Фестиваль гумору “Юрмала 2009”.
22.30 Х/ф “Русичi”.
0.30 “Подробицi” - “Час”.
1.15 Т/с “Монк”.
2.05 Х/ф “Вiдверта розмова”.

7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
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 “По той бiк життя i
смертi”.
1.00 Найзагадковiшi мiсця свiту.
Примари долини Пiк Дiстрiкт.
1.50 Подробицi.
2.20 Т/с “Монк”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.
4.30 Найзагадковiшi мiсця свiту.
Примари долини Пiк Дiстрiкт.

понеділок, 21 червня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Бразилiя - Кот-д`Iвуар.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.35 Вiкно до Америки.
13.10 Африканськi пристрастi.
14.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Португалiя - КНДР.
16.30 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Чилi - Швейцарiя.
19.00 Новини.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Iспанiя - Гондурас.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Пiдсумки дня.
1.35 Дiловий свiт.
1.55 Кубок свiту FIFA-2010.
Португалiя - КНДР.
3.55 Кубок свiту FIFA-2010. Чилi
- Швейцарiя.

ІНТЕР

3.30 “Позаочi”. Н. Каменських.
4.15 “Формула кохання”.
Т.Повалiй.
5.00 Т/с “Монк”.

ICTV

5.30 Факти.
5.55 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.30 Погода.
6.35 Добрi новини з Є.Фроляк.
6.45 Козирне життя.
7.10 Щоденник ЧC з футболу.
7.40 Х/ф “Напевно, боги
збожеволiли”.
10.00 “Смак”.
10.45 Анекдоти по-українськи.
11.00 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.05 Квартирне питання.
13.05 Наша Russia.
13.55 Спорт.
14.30 Футбол. ЧC - 2010:
Нiдерланди - Японiя.
17.00 Футбол. ЧC - 2010: Гана Австралiя.
19.00 Факти. Пiдсумок дня.
19.15 Спорт.

19.25 Наша Russia.
19.50 Велика рiзниця.
21.30 Футбол. ЧC - 2010: Камерун - Данiя.
23.15 Третiй тайм.
0.15 Прожекторперiсхiлтон.
1.00 Х/ф “Повсталi з попелу”.
2.30 Х/ф “Напевно, боги
збожеволiли”.

СТБ

5.25 М/ф: “Алiса в країнi чудес”,
“Алiса в Задзеркаллi”.
6.35 Х/ф “Слова i музика”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Умка, Умка шукає
друга”, “Малюк i Карлсон”,
“Троє з Простоквашино”.
13.05 Х/ф “Старi шкапи”.
16.00 “Україна має талант! Найкраще”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.05 Х/ф “Iронiя долi, або З
легкою парою!”
23.10 “Iронiя долi, або З легкою
парою” Невiдома версiя.

0.10 “Моя правда. Лариса Долина. Стiна плачу”.
1.10 “Зоряне життя. Зiрки проти
папарацi”.
2.10 “Паралельний свiт”.
2.55 “Мобiльна скринька”.
3.10 Х/ф “Час грiхiв”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.40 М/с “Ледi i боксер”.
7.05 Х/ф “Мерлiн i книга чудовиськ”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
10.00 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.00 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
14.30 Даєш молодь.
15.00 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво”.
18.00 М/ф “Iсторiя iграшок 2”.
20.00 Х/ф “Хербi i божевiльнi
перегони”.
22.00 Х/ф “Чого хоче дiвчина”.
0.15 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Жiнки”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

неділя, 20 червня
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Софiя.
6.20 DW. Новини Європи.
6.50 Концерт, присвячений матерi.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Камерун - Данiя.
11.25 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.30 Коло Олiмпiади.
13.10 Африканськi пристрастi.
14.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Словаччина - Парагвай.
16.30 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Iталiя - Нова Зеландiя.
19.00 Точка зору.
19.35 Погода.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Бразилiя - Кот-д`Iвуар.

19.30 “ТСН”.
20.10 Комедiя “Артистка”.
22.10 Комедiя “Моя мама - наречена”.
23.45 Х/ф “Трiстан та Iзольда”.
2.00 Трилер “Кiмната тортур”.
3.40 Комедiя “Самi вдома”.
5.00 Х/ф “Тарапунька i Штепсель. Вiд i до”.

№ 24 18 червня 2010 р.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Ну, постривай!”
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Iсаєв 2. Пароль не
потрiбен”.
11.15 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10 Т/с “Руда”.
15.00 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 Т/с “Слово жiнцi”.
17.05 “ТСН”.
17.15 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.20 Д/ф “Iлюзiя безпеки: раби
забобонiв”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Iсаєв 2. Пароль не
потрiбен”.
21.00 Т/с “Ведмежий кут”.
22.00 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
фатальне кохання”.
23.05 “ТСН”.
23.35 Комедiя “Суперневiстка”.
1.40 “Документ”.
2.40 Комедiя “Суперневiстка”.

ІСТV

ІНТЕР

6.10 “По той бiк життя i смертi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
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 “Майя Кристалiнська.
“Спустiла без тебе
земля...”
1.00 “Ударна хвиля”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.

7.25 “Смак”.
7.55 Щоденник ЧC з футболу.
8.25 Анекдоти по-українськи.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.40 Велика рiзниця.
11.50 Козирне життя.
12.30 Iнший футбол.
12.55 Епоха футболу.
14.30 Футбол. ЧC - 2010: Словаччина - Парагвай.
17.00 Футбол. ЧC - 2010: Iталiя
- Нова Зеландiя.
19.00 Факти тижня з О. Соколовою.
19.55 Максимум в Українi.
20.25 Країна повинна знати!
21.00 Спорт.
21.30 Футбол. ЧC - 2010:
Бразилiя - Кот-д`Iвуар.
23.15 Третiй тайм.
0.20 Голi i смiшнi.
1.25 Х/ф “Дурнi 2”.
2.50 Iнтерактив.
3.05 Х/ф “Цiлком таємно”.

СТБ

6.15 М/ф: “Пригоди Парасольки”, “Капiтошка”.

7.15 Х/ф “Садко”.
9.10 “Їмо вдома”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
14.00 “У пошуках iстини. Надiя
Крупська. Бездiтна мати
революцiї”.
15.00 “Слiдство вели. Наполеон”.
16.00 “Правила життя. Продукти харчування. Чорний
список”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Криза Вiри”.
22.10 Х/ф “Канiкули кохання”.
0.15 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.15 Х/ф “Старий Новий рiк”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Х/ф “У дикiй природi”.
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 Руйнiвники мiфiв.

6.55 Дiловi факти.
7.00 300 сек/год.
7.10 Щоденник ЧC з футболу.
7.45 Факти. Ранок.
7.55 Спорт.
8.00 Дiловi факти.
8.05 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Щоденник ЧC з футболу.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Епоха футболу.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 “Бандитський Петербург”.
14.30 Футбол. ЧС-2010:
Португалiя - Пiвнiчна
Корея.
17.00 Футбол. ЧС-2010: Чилi Швейцарiя.
19.00 Факти. Вечiр.
19.35 Спорт.
19.40 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
20.05 Т/с “Ливарний 2”.
21.30 Футбол. ЧС-2010: Iспанiя
- Гондурас.
23.15 Свобода слова з
А.Куликовим.
1.15 Надзвичайнi новини.
1.35 Спорт.
1.50 Т/с “Мiсячне свiтло”.

2.35 Т/с “Крутi перцi”.
4.05 Факти.
4.35 Свобода слова з А. Куликовим.

2.25 Т/с “Монк”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.
4.00 “Судовi справи”.

0.20 Факти. Пiдсумок дня.
0.45 Comedy Club.
1.35 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
2.20 Спорт.
2.30 Т/с “Мiсячне свiтло”.
3.15 Т/с “Крутi перцi”.
3.55 Факти.
4.30 Надзвичайнi новини.

ІСТV

6.20 Факти.
7.00 300 сек/год.
7.10 Щоденник ЧC з футболу.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Дiловi факти.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Щоденник ЧC з футболу.
9.30 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Ливарний 2”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.45 “Бандитський Петербург”.
14.45 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.45 Провокатор.
17.00 Футбол. ЧС-2010: Мексика - Уругвай.
19.00 Факти. Вечiр.
19.35 Спорт.
19.40 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с “Ливарний 2”.
21.30 Футбол. ЧС-2010: Нiгерiя
- Пiвденна Корея.
23.15 Третiй тайм.

СТБ

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Д/ф “Зiзнання мерця”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.40 Х/ф “Старi шкапи”.
11.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 “Росiйськi сенсацiї. Королi
i блазнi”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “У пошуках iстини. Українське чаклунство”.
20.10 “Слiдство вели. Мисливець на нiмфеток”.
21.30 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 “Митниця”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Т/с “Колишня”.
6.35 Т/с “Шоу Бiлла Енгвала”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Ейс Вентура - детектив з розшуку домашнiх
тварин”.
10.50 Т/с “Щасливi разом”.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Ексцес виконавця”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Криза Вiри”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Слiдство вели. Мисливець на нiмфеток”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Правила життя. Продукти
харчування. Чорний список”.
20.10 “Слiдство вели. Джентльмен удачi”.
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 “Онук космонавта”.

2.05 Третiй зайвий.
3.05 Студiя Зона ночi. Культура.
3.10 Реальний майстер-клас.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Кузня бiдних.
4.30 Сорочка-вишиванка.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 “Iсторiя України”.
7.20 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.20 “Вайп Аут”.
9.20 Т/с “Полювання на генiя”.
11.20 “Король рингу”.
13.30 Д/ф “Котовський.
Достовiрна iсторiя”.
14.30 Х/ф “Генiй порожнього
мiсця”.
16.40 Т/с “Каменська”.
19.00 Х/ф “ДМБ”.
20.30 Х/ф “Справжня МакКой”.
22.45 Х/ф “Полiцейськi”.
1.00 Х/ф “Кривавий кулак: рiк
2050”.
2.25 “Речовий доказ”.
3.25 “Агенти впливу”.
4.30 “Правда життя”.

* * *

4.55 Студiя Зона ночi. Культура.
5.00 Точка роси.
5.55 Зона ночi.

10.40 Х/ф “Уоллiс i Громмiт.
Прокляття кролика перевертня”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Т/с “Батьковi дочки”.
16.40 Х/ф “Не вчора народилася, або Уроки кохання”.
19.00 Х/ф “Ейс Вентура - детектив з розшуку домашнiх
тварин”.
20.50 Х/ф “Дюплекс”.
22.40 Файна Юкрайна.
23.25 Спортрепортер.
23.30 Х/ф “Хто твої предки?”
1.30 Третiй зайвий.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Пасажири з минулого
столiття.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Український Соломон, або
Українська правда i закон.
4.10 Пiдiйнятися на попа.
4.25 Втраченi права.
4.40 Магдебурзькi хронiки.

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.50 “Iсторiя України”.
7.35 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.35 Х/ф “ДМБ”.
10.00 Т/с “Каменська”.
12.20 “Легенди бандитського
Києва”. Самогонний
синдикат.
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 “Вiд Бугу до Вiсли”.
21.20 Х/ф “Нострадамус”.
23.15 Х/ф “Мутанти 2”.
1.00 Х/ф “Полiцейськi”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.15 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.15 “Легенди бандитської
Одеси”.

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 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Кайл XY”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiнi”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
0.50 Репортер.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с “4400”.
2.05 Т/с “Утiкачi”.
3.30 Третiй зайвий.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 “Культурна спадщина”.
4.20 Консоданс.
4.45 Студiя Зона ночi.
4.50 Найкращi... Серед повитух.
5.05 Земцi.
5.20 Чи повернеться лiкар?
5.35 Добродiйна медицина.
5.45 Зона ночi.

6.00 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
8.40 “Правда життя”. Гаряча
пара.
9.15 Т/с “CSI: Маямi”.
10.10 Т/с “Закон i порядок”.
11.10 Т/с “Виклик 2”.
13.10 “Вчинок”.
13.40 “Легенди бандитського
Києва”. Самогонний
синдикат.
14.15 Х/ф “Справжня МакКой”.
16.20 Х/ф “Лiкування за доктором Лоховським”.
17.00 Х/ф “Вiйна”, 5 с.
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 “Мутанти 2”.
2.55 “Свiдок”.
3.20 “Мобiльнi розваги”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Т/с “Колишня”.
6.35 Т/с “Шоу Бiлла Енгвала”.
7.00 “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”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Кайл XY”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiнi”.
22.30 Т/с “Батьковi дочки”.
23.35 Info-шок.
0.50 Репортер.
1.15 Т/с “4400”.
2.05 Т/с “Утiкачi”.
3.20 Третiй зайвий.
3.40 Студiя Зона ночi. Культура.
3.45 Пiднiмися на гори київськi.
4.05 Київ. Вiдкриваючи загадки
iсторiї.
4.20 Скарби музеїв Києва.

НТН

НТН

4.25 Студiя Зона ночi.
4.30 Невiдома Україна.
5.25 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”.
13.05 “Повернення Турецького”.
15.00 Х/ф “Загiн”.
17.00 Х/ф “Вiйна”.
18.35 “Речовий доказ”. Шкуродери.
19.00 “Свiдок”.
19.20 “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”.
4.05 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 24 18 червня 2010 р.
середа, 23 чЕРВня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Грецiя - Аргентина.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Х/ф “Пасажир з “Екватора”.
14.00 Крок до зiрок.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Словенiя - Англiя.
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.
Австралiя - Сербiя.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Прес-анонс.
1.40 Пiдсумки дня.
1.50 Дiловий свiт.
2.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Словенiя - Англiя.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Ну, постривай!”
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Iсаєв 2. Пароль не
потрiбен”.
11.15 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10 Т/с “Руда”.
15.00 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 Т/с “Слово жiнцi”.
17.05 “ТСН”.
17.15 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.20 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
фатальне кохання”.
19.30, 23.05 “ТСН”.
20.10 Т/с “Iсаєв 2. Пароль не
потрiбен”.
21.00 Т/с “Ведмежий кут”.
22.00 Д/ф “Iлюзiя безпеки: домострой - межа терпiння”.
23.35 Х/ф “Легка поведiнка”.
1.30 “Документ”.
2.30 Комедiя “Легка поведiнка”.
4.00 Д/ф “Вiйна. Український
рахунок”.

четвер, 24 чЕРВня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Австралiя - Сербiя.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00, 15.00, 19.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Х/ф “Здрастуйте, дiти”.
13.50 Мiжнародний аграрноiнвестицiйний форум.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Парагвай - Нова Зеландiя.
19.15 Дiловий свiт.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Камерун - Нiдерланди.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.30 Пiдсумки дня.
1.40 Дiловий свiт.
1.55 Кубок свiту FIFA-2010.
Парагвай - Нова Зеландiя.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Ну, постривай!”
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
10.00 Т/с “Iсаєв 2. Пароль не
потрiбен”.
11.15 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10 Т/с “Руда”.
15.00 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 Т/с “Слово жiнцi”.
17.05 “ТСН”.
17.15 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.20 Д/ф “Iлюзiя безпеки: домострой - межа терпiння”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Iсаєв 2. Пароль не
потрiбен”.
21.00 Т/с “Ведмежий кут”.
22.00 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
погоднi вiйни”.

п’ятниця, 25 чЕРВня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Камерун - Нiдерланди.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Х/ф “Капiтан “Пiлiгрима”.
14.15 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010.
Португалiя - Бразилiя.
19.00 Новини.
19.15 Магiстраль.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Швейцарiя - Гондурас.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Пiдсумки дня.
1.40 Дiловий свiт.
1.55 Кубок свiту FIFA-2010.
Португалiя - Бразилiя.
3.50 “Надвечiр`я”.

4.20 Х/ф “Капiтан “Пiлiгрима”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Ну, постривай!”
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Iсаєв 2. Пароль не
потрiбен”.
11.15 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10 Т/с “Руда”.
15.00 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 Т/с “Слово жiнцi”.
17.05 “ТСН”.
17.15 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.20 Д/ф “Iлюзiя безпеки:
погоднi вiйни”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Сищик Самоваров”.
22.00 Трилер “Гра в схованки”.
0.00 Трилер “Нова колонiя”.
1.40 “Документ”.
2.40 “ТСН”.
3.15 Д/ф “Вiйна. Український
рахунок”.

СУБОТА, 26 чЕРВня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Свiт православ`я.
6.25 Крок до зiрок.
7.15 Оперативний об`єктив.
7.40 Акваторiя бiзнесу.
8.00 Один день непересiчної
людини.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Швейцарiя - Гондурас.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.05 Хто в домi хазяїн?
12.35 Д/ф “Таємницi острови на
Днiпрi”.
13.10 Парламент.
14.10 Наша пiсня.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
16.15 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010. 1/8
фiналу.

19.00 Дiловий свiт. Тиждень.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Африканськi пристрастi.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Пiдсумки дня.
1.50 Т/с “Таємниче озеро”.
3.45 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр.
4.15 Хто в домi хазяїн?
4.40 Х/ф “Василиса Чудова”.

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 Х/ф “Артур i мiнiпути”.
12.20 Х/ф “Повернення
Мерлiна”.
14.05 Т/с “Сищик Самоваров”.
16.00 “Анатомiя слави”.

ІНТЕР

6.10 “Майя Кристалiнська.
“Спустiла без тебе земля...”
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 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”.
18.00 Новини.
18.10 “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 “Надзвичайнi iсторiї.
Самотня жiнка бажає познайомитися”.
1.00 “Мiста пiдземного свiту.
Каїр. Єгипет”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
23.05 “ТСН”.
23.35 Х/ф “Молода вiдьмочка”.
1.25 “Документ”.
2.25 Х/ф “Молода вiдьмочка”.
3.55 Д/ф “Вiйна. Український
рахунок”.

ІНТЕР

6.10 “Надзвичайнi iсторiї.
Самотня жiнка бажає познайомитися”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Завжди говори “завжди” 5”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

2.25 Т/с “Монк”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.
4.00 “Судовi справи”.
4.45 “Мiста пiдземного свiту.
Каїр. Єгипет”.

ІСТV

6.25 Служба розшуку дiтей.
6.35 Факти.
7.00 300 сек/год.
7.10 Щоденник ЧC з футболу.
7.45 Факти. Ранок.
7.55 Спорт.
8.00 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Щоденник ЧC з футболу.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Ливарний 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.35 “Бандитський Петербург”.
14.40 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.40 Провокатор.
17.00 Футбол. ЧС-2010: США
- Алжир.
19.00 Факти. Вечiр.
19.35 Спорт.
19.40 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Ливарний 2”.
21.30 Футбол. ЧС-2010: Гана Нiмеччина.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Загальна терапiя 2”.
23.45 “Фантастичнi iсторiї.
Позаземнi технологiї”.
1.00 “Ударна хвиля”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.25 Т/с “Монк”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.

ІСТV

6.30 Факти.
7.00 300 сек/год.
7.10 Щоденник ЧC з футболу.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Дiловi факти.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Щоденник ЧC з футболу.
9.30 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Ливарний 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.40 “Бандитський Петербург”.
14.40 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.40 Провокатор.
17.00 Футбол. ЧС-2010: Словаччина - Iталiя.

4.15 Т/с “Руда”.
5.05 Т/с “Тiльки кохання”.

2.50 “Знак якостi”.
3.45 “Судовi справи”.

6.05 “Фантастичнi iсторiї.
Позаземнi технологiї”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 “Агент нацiональної безпеки”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
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”.
0.00 “Надзвичайнi iсторiї. Золота молодь”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.40 Т/с “Монк”.
2.20 Т/с “Сусiди”.

6.20 Служба розшуку дiтей.
6.30 Факти.
7.00 300 сек/год.
7.10 Щоденник ЧC з футболу.
7.45 Факти. Ранок.
7.55 Спорт.
8.00 Дiловi факти.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Щоденник ЧC з футболу.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Ливарний 2”.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.35 “Бандитський Петербург”.
14.40 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.40 Провокатор.
17.00 Футбол. ЧС-2010: Пiвнiчна
Корея - Кот-д`Iвуар.
19.00 Факти. Вечiр.
19.35 Добрi новини з Є. Фроляк.
19.40 Спорт.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.05 Наша Russia.
21.30 Футбол. ЧС-2010: ЧилiIспанiя.
23.15 Третiй тайм.

16.55 Комедiя “Я люблю
неприємностi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Вибiр моєї мамусi”.
22.00 Х/ф “Бережи мене, дощу”.
0.10 Мелодрама “Чотири пори
любовi”.
2.05 Трилер “Нова колонiя”.
3.25 “Жага екстриму”.
5.30 “Справжнi лiкарi”.

23.45 Х/ф “Помста”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Т/с “Монк”.
3.20 “Позаочі”.
4.10 “Формула кохання”.
4.55 “Знак якостi”.
5.25 Т/с “Монк”.

ІНТЕР

ІНТЕР

5.20 М/ф.
6.40 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”.
С.Садальський.
10.00 “Городок”.
11.00 “Позаочі”. Потап.
12.05 “Олександр Калягiн”.
13.20 Х/ф “Вiкiнг”.
17.15 Великий концерт на
Iнтерi.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Фестиваль гумору “Юрмала 2009”.
22.45 Вечiр професiйного боксу.
А. Устiнов - П. Вiдоц.

ІСТV

ІСТV

5.50 Факти.
6.15 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.50 Погода.
6.55 Добрi новини з Є. Фроляк.
7.00 Козирне життя.
7.35 Щоденник ЧC з футболу.
8.00 Х/ф “Напевно, боги
збожеволiли 2”.
10.00 “Смак”.
10.45 Анекдоти по-українськи.
11.05 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.05 Квартирне питання.
13.05 Наша Russia.
14.05 Х/ф “Мисливець”.
16.05 Провокатор.
17.05 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.

23.15 Третiй тайм.
0.20 Факти. Пiдсумок дня.
0.45 Comedy Club.
1.35 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
2.15 Спорт.
2.30 Т/с “Мiсячне свiтло”.
3.15 Т/с “Крутi перцi”.
3.55 Факти.
4.25 Надзвичайнi новини.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Кат в спiдницi”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Канiкули кохання”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Слiдство вели. Джентльмен удачi”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Зоряне життя. Зорянi
товстуни”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Сезон
полювання на кумирiв”.
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 “Людина нiзвiдки”.
19.00 Факти. Вечiр.
19.35 Спорт.
19.40 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Ливарний 2”.
21.30 Футбол. ЧС-2010: Данiя
- Японiя.
23.15 Третiй тайм.
0.20 Факти. Пiдсумок дня.
0.45 Comedy Club.
1.35 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
2.15 Спорт.
2.30 Т/с “Мiсячне свiтло”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Перегони без правил”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Чорна стрiла”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Сезон
полювання на кумирiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Моя правда. Свiтлана
Свiтлична винувата”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Зiрка
по кровi”.
0.25 Автопарк.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.25 Спорт.
1.40 Х/ф “Голий страх”.
3.25 Т/с “Крутi перцi”.
4.05 Факти.
4.40 Т/с “Солдати”.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Ворог за вiкном”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 Х/ф “Рокiровка”.
17.55 “Вiкна-новини”.
18.05 Х/ф “Найпривабливiша i
найсимпатичнiша”.
20.00 “Україна має талант! Найкраще”.
21.00 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Україна має талант! Найкраще”.
23.25 “ВусоЛапоХвiст”.
0.40 Х/ф “Щурячi перегони”.
2.35 “Вiкна-спорт”.
2.45 “Бiзнес +”.
2.50 Х/ф “Старий знайомий”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Т/с “Колишня”.
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15 Т/с “Стани свiдомостi”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.

18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.05 Наша Russia.
19.55 Велика рiзниця.
21.30 Футбол. ЧС-2010: 1/8
фiналу.
23.15 Третiй тайм.
0.15 Прожектор Перiсхiлтон.
1.00 Х/ф “Обитель зла 2.
Апокалiпсис”.
2.35 Х/ф “Напевно, боги
збожеволiли 2”.

СТБ

5.50 М/ф “Козаки”.
6.55 Х/ф “Китайський сервiз”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Пригоди капiтана
Врунгеля”.
13.50 Х/ф “Заєць над безоднею”.
15.55 “Україна має талант! Найкраще”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Найпривабливiша i
найсимпатичнiша”.
20.50 “Найпривабливiша
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5.30 Т/с “Колишня”.
6.15 Т/с “Стани свiдомостi”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.50 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”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Кайл XY”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiнi”.
22.30 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
0.55 Репортер.
1.10 Спортрепортер.
1.15 Погода.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Т/с “4400”.
2.10 Т/с “Утiкачi”.
3.30 Третiй зайвий.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Репресована культура. Незнищуване суспiльство.
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 “Квiти вiд переможцiв”.

4.35 Знак божої iскри.
4.55 Студiя Зона ночi. Культура.
5.00 Таємницi української
нацiональної кухнi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.05 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”.
15.25 Х/ф “Мiсто прийняв”.
17.05 Х/ф “Вiдплата”, 1 с.
18.35 “Правда життя”. Озброєний i дуже безпечний?
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Панове офiцери”.
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”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.
0.50 Репортер.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с “4400”.
2.05 Т/с “Утiкачi”.
3.25 Третiй зайвий.

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 “Iсторiя України”.
7.00 Х/ф “Мiсто прийняв”.
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”.
13.15 Т/с “Панове офiцери”.
15.20 Х/ф “Хiд конем”.
17.10 Х/ф “Вiдплата”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Панове офiцери”.
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”.
1.20 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.

10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.45 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.45 Т/с “Кайл XY”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.35 Т/с “Воронiнi”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.25 Репортер.
23.50 Х/ф “Розтин прибульця”.
1.40 Третiй зайвий.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Пасажири з минулого
столiття.
4.00 Студiя Зона ночi. Культура.
4.05 Моя адреса - Соловки.
Навiщо переводити
Вергилiя.
4.25 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Моя адреса - Соловки. Не

вдарте жiнку навiть квiткою.
5.05 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
5.20 Гiркi фарби зони.
5.30 Зона ночi.

5.35 Т/с “Колишня”.
6.15 Т/с “Стани свiдомостi”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.45 Т/с “Кайл XY”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiнi”.
22.30 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.

i найсимпатичнiша”.
Невiдома версiя.
21.50 “Моя правда. Свiтлана
Свiтлична: винувата”.
22.50 “Зоряне життя. Зорянi
товстуни”.
23.55 “Паралельний свiт”.
0.55 Х/ф “Беззаконня”.
2.40 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.35 Х/ф “Розтин прибульця”.
7.05 Х/ф “Еннi: королiвська
пригода”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
10.00 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.15 Файна Юкрайна.
14.00 Даєш молодь.
14.40 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...”
18.00 М/ф “Пiдводна братва”.
20.00 Х/ф “Кенгуру Джек”.
21.40 Х/ф “Злови мене, якщо
зможеш”.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.00 Х/ф “Хiд конем”.
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 “Панове офiцери”.
15.15 Х/ф “Живiть у радостi”.
16.55 Т/с “Термiново в номер”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Двоє”.
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”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.05 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
0.25 Спортрепортер.
0.30 Х/ф “Мiй найкращий
коханець”.
2.30 Т/с “Утiкачi”.
5.10 Студiя Зона ночi. Культура.
5.15 Музей Ханенкiв.
5.25 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 “Iсторiя України”.
7.55 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.55 “Вайп Аут”.
9.55 Т/с “Термiново в номер”.
11.55 “Король рингу”.
13.50 Д/ф “Куля для комдива.
Таємниця загибелi Щорса”.
14.50 Х/ф “Двоє”.
16.40 Т/с “Каменська”.
19.00 Х/ф “ДМБ 2”.
20.40 Х/ф “Швидкiсть падiння”.
23.00 Х/ф “Новий Франкенштейн”.
0.55 Х/ф “Загроза суспiльству”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.40 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО
ХОЧУ ПІТИ У ВІДПУСТКУ В ЛИПНІ, АЛЕ НАЧАЛЬСТВО ГОВОРИТЬ, ЩО
МОЖЕ ВІДПУСТИТИ МЕНЕ НЕ РАНІШЕ ВЕРЕСНЯ. ХТО ВИРІШУЄ ПИТАННЯ,
КОЛИ ПРАЦІВНИКУ ВІДПОЧИВАТИ?
Вирішення цього питання наше законодавство надало роботодавцю. Як
правило, на початку року складається
графік відпусток, який враховує як фінансову можливість підприємства виплачувати відпускні, так і виробничу
необхідність у співробітниках. І працівник повинен дотримуватися цього графіка. Таким чином, якщо хочете відпочити в липні, але за графіком відпустка
у вересні і начальник не погоджується
відпустити вас раніше, то закон у цьому
випадку на його стороні.
Якщо людина тільки влаштовується
на роботу, то щорічна відпустка повної
тривалості належить їй після шести мі-

сяців безперервної роботи на підприємстві. Якщо ж є можливість їй піти у
відпустку раніше, ніж через шість місяців, тривалість відпочинку визначається пропорційно відпрацьованому часу.
Наприклад, людина пропрацювала на
підприємстві п’ять місяців і хоче взяти
відпустку. За рік роботи їй встановлено
відпочинок протягом 24 календарних
днів. А за п’ять місяців - 10 календарних
днів. На них вона і може розраховувати.
Звичайно, ж за погодженням з керівництвом підприємства.
Проте є і винятки. Взяти повну відпустку раніше, ніж через шість місяців
після працевлаштування, мають право

жінки перед
відпусткою у
зв’язку з
вагітністю
і пологами
або після
неї, а також ті, хто має двох і більше дітей
віком до 15 років або дитину-інваліда.
На таку відпустку можуть також розраховувати інваліди, чоловіки, чиї дружини знаходяться у відпустці у зв’язку
з вагітністю і пологами, співробітники,
в яких є путівка в санаторій, сумісники
(одночасно з відпусткою за основним
місцем роботи) і деякі інші особи.

ДИРЕКТОР ПІДПРИЄМСТВА ГОВОРИТЬ, ЩО МОЖЕ НАДАТИ МЕНІ ВІДПУСТКУ ТІЛЬКИ НА ДВА ТИЖНІ.
ЧИ СПРАВЕДЛИВО ЦЕ?
Відповідно до Кодексу законів про
працю і Закону України “Про відпустки”
за кожний рік, відпрацьований від дня
укладення трудового договору, дається
щорічна основна відпустка - не менше
24 календарних днів. Відзначимо, що
відпустка обчислюється саме в кален-

дарних, а не в робочих днях.
Крім того, є категорії працівників,
яким українське законодавство дозволяє
відпочивати довше 24 календарних днів:
- педагогічні, науково-педагогічні,
наукові працівники мають право на відпустку терміном до 56 календарних днів

НЕ ЗАЙВИМ БУДЕ НАГАДАТИ

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ВІД
ПІДСТУПНОГО СОНЦЯ?
Найбільшу небезпеку у спекотну погоду становить ризик
виникнення теплового удару. Він розвивається внаслідок порушення звичних механізмів, за допомогою яких організм
реагує на тепловий стрес. Ознаками теплового удару є різке
підвищення температури тіла (понад 40°C), прискорене серцебиття, підвищення або зниження артеріального тиску, запаморочення, головний біль, нудота.
Аби вберегтися від теплового удару, у спекотну погоду
слід збільшити споживання води. Вживати її треба повільно,
невеликими ковтками, а літнім людям, навіть не чекаючи відчуття спраги. Слід також уникати вживання міцних алкогольних напоїв, які викликають виражений діуретичний ефект.
Дуже важливо стежити за водним статусом людей, які не можуть обслуговувати себе самостійно, зокрема, маленьких дітей, лежачих хворих тощо.
У найспекотніші години, тобто з 12.00 до 16.00, намагайтеся взагалі не виходити на вулицю. Слід також уникати
надмірної фізичної активності, а від занять спортом краще
відмовитися. Але якщо прихильники фітнесу не можуть пропустити жодного заняття, необхідно принаймні зменшити навантаження й пити більше води під час тренувань.
Якщо в офісах немає кондиціонерів, то фахівці рекомендують як мінімум поставити на столи ємності з водою. Як варіант можна періодично обприскувати приміщення холодною водою.
Додаткову порцію свіжості можна отримати, просто помивши руки і умившись прохолодною водою. Якщо на роботі
задушливо і жарко, не завадить завжди тримати при собі вологу серветку: вона освіжить тіло й лице, а її приємний запах
поліпшить настрій.
У жодному разі не слід носити у спеку синтетичний і тісний
одяг. Виходячи на вулицю, потрібно брати з собою сонцезахисні окуляри і літній головний убір.
Боротися зі спекою допоможе і певний режим дня. Якщо
лягти спати із заходом сонця і прокинутися раніше, коли на
вулиці ще відносно прохолодно, то можна уникнути головного
болю і до того ж зробити більше справ.
У спекотну погоду також потрібно відмовитися від звички
готувати їжу про запас. Категорично не можна купувати їжу
на лотках, не обладнаних холодильниками, оскільки невідомо, скільки вона там пролежала.
Надія ЮРЧЕНКО.

у порядку, встановленому постановою
Кабінету Міністрів;
- особи віком до 18 років відпочивають 31 календарний день;
- інваліди I і II груп, а також державні
службовці - 30 днів;
- інваліди III групи - 26 днів.

ВИЯВЛЕНО
ТА ПРИПИНЕНО
50 ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ
Працівники відділення ДАІ Макарівського району нині
проводять у районі комплекс профілактичних заходів забезпечення безпеки пасажирських перевезень „АВТОБУС - 2010”.
Особливу увагу ми надаємо перевірці технічного стану транспортних засобів, що перевозять пасажирів. Під
час рейдових заходів було перевірено 98 автобусів. Виявлено та припинено 50 порушень правил дорожнього
руху. Це, перш за все, порушення правил зупинки та висадки пасажирів (2 правопорушення), експлуатація транспорту з технічними несправностями (8), керування без
необхідних документів (16), керування автотранспортом
без узгодженого маршруту руху (22). Також в автогосподарстві ТОВ „Стріла” ми провели обстеження технічного
стану транспортних засобів, що займаються перевезенням пасажирів, довели працівникам вимоги щодо його
перевірки та виконання автогосподарством Закону України „Про дорожній рух”. Профілактична робота триває.
Сергій МАРИНИЧ,
старший автоінспектор.

ПРОГРАМА „ВЛАСНИЙ ДІМ”
Відповідно до Указу Президента України від 15.07.2002 № 640 „Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села” в Київській
області розроблена обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім”. Головним виконавцем Програми є Київський
обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1597 від 05.10.1998
позичальниками кредитів можуть бути жителі області, які постійно проживають,
будують, купують індивідуальне житло в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях
сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують
у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового
комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району.
Фінансування індивідуальних сільських забудовників проводиться на підставі кредитного договору між забудовником та Фондом. За цим договором
забудовник одержує кредит на будівництво (купівлю) сучасного індивідуального житлового будинку садибного типу терміном до 20 років, а молодим (до
35 років) сім’ям - до 30 років під 3% річних. Позичальники, які на час укладання
кредитного договору мають троє і більше неповнолітніх дітей, отримують кредит
безвідсотковий.
Адреса Фонду: м. Київ, вул. Червоноармійська, 13, кім. 409.
Тел/факс: 235-14-06
Е-mаіl_gutnichenko@ukr.net

РАДИТЬ ЮРИСТ
ПІЛЬГИ “ДІТЯМ ВІЙНИ”
Пільги цієї категорії громадян передбачені статтею 5
Закону України “Про соціальний захист дітей війни” від
18.11.04 року №-2195-ІV. За ними закріплено переважне
право отримати чергову відпустку у будь-який потрібний
для себе час, право на додаткову відпустку до двох тижнів на рік - але вже за свій рахунок. У разі тимчасової непрацездатності їм виплачується допомога у розмірі 100
відсотків від середнього заробітку, незалежно від стажу
роботи. “Дітям війни” надається безкоштовний проїзд
всіма видами пасажирського транспорту, як в місті, так
і в сільській місцевості (але в останньому випадку - лише
в межах області, в якій вони проживають). Вони мають
право на 25-відсоткову знижку при сплаті комунальних
послуг, але в межах норми споживання.

ЩО КРАЩЕ, ЗАПОВІТ ЧИ
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ?
Заповіт має дві суттєві переваги перед договором дарування. По-перше, він оформляється простіше і швидше. Для
оформлення заповіту досить одного візиту до нотаріуса. А
щоб оформити договір дарування, якщо йдеться про квартиру, доведеться в БТІ отримати довідку-характеристику на
квартиру, дочекатися візиту майстра, який її обміряє, взяти
форму № 3 в ЖЕКу і т.д. На все це може піти більше двохтрьох тижнів. По-друге, якщо ви передумаєте, як розпорядитися вашим майном, вам досить лише написати новий
заповіт і зареєструвати його у нотаріуса.

Перелік документів для одержання кредиту (будівництво, добудова)
1. Заява на ім’я керівника обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.
2. Клопотання органів місцевого
самоврядування, районної державної адміністрації та районної ради
про надання кредиту.
3. Копія паспорта громадянина
України та повнолітніх членів його
сім’ї; для неповнолітніх членів сім’ї
- копія свідоцтва про народження
(якщо 3 і більше дітей).
4. Довідка про склад сім’ї.
5. Довідка з місця роботи позичальннка та повнолітніх членів сім’ї їз
зазначенням доходу, одержаного за

попередні 12 місяців, та утримання із
заробітку по виконавчих листах (місце роботи).
6. Довідка з БТІ про наявність або
відсутність приватного житла.
7. Витяг з рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки та надання дозволу
на забудову.
8. Довідка про додаткові доходи,
отримані позичальником, у т.ч. від
ведення власного підсобного господарства.
9. Довідка дро наявність земельних
паїв.
10. Проектно-кошторисна документація на спорудження, добудову житлового будинку з надвірними
підсобними приміщеннями, пого-

джену з районним архітектором,
вартість виготовлення якої за згодою позивальника може входити до
суми кредиту.
11. Будівельний паспорт житлового
будинку.
12. Акт про рівень будівельної готовності споруди (при добудові).
13. Згода повнолітніх членів сім’ї
позичальника, завірена органом
місцевого самоврядування у відповідальності по кредитній угоді.
14. Копія довідки ідентифікаційного
номера.
15. Копія свідоцтва про одруження.
16. Договір поруки або договір застави нерухомого майна на суму, що
перевищує суму отриманого кредиту.
17. Довідка з банку про відкриття
особового рахунку.
Перелік документів на купівлю
житла
1. Клопотання органів самоврядування, районної державної адміністрації та районної ради про надання
кредиту.
2. Заява на ім’я керівника обласного Фонду підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі про
надання кредиту.
3. Заява продавця на згоду продажу житлового будинку завершеного
(незавершеного) будівництвом.
4. Довідка про склад сім’ї.
5. Копія паспорта громадянина
України та повнолітніх членів його
сім’ї, для неповнолітніх членів сім’ї
- копія свідоцтва про народження
(якщо троє і більше дітей).
6. Довідка з місця роботи позичальника та повнолітніх членів сім’ї із
зазначенням доходу, одержаного за
попередні 12 місяців, та утримання із
заробітку по виконавчих листах (місце роботи).
7. Довідка про додаткові доходи,
отримані позичальником, у т.ч. від
ведення власного підсобного господарства.
8. Довідка про наявність земельних
паїв.
9. Довідка з БТІ про наявність або
відсутність приватного житла.
10. Витяг з рішення органу місцевого самоврядування про виділення
земельної ділянки та будівельний
паспорт продавця.
11. Нотаріально оформлений договір купівлі-продажу.
12. Згода повнолітніх членів сім’ї
позичальника, завірена органом
місцевого самоврядування у відповідальності по кредитній угоді.
13. Копія довідки ідентифікаційного
номера.
14. Копія свідоцтва про одруження.
15. Договір поруки або застави нерухомого майна на суму, що перевищує суму отриманого кредиту.
16. Довідка з банку про відкриття
особового рахунку.
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21 ЧЕРВНЯ - ДЕНЬ ЛІТНЬОГО СОНЦЕСТОЯННЯ

“МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ”
А ще - це середина природного літа і найдовший день
року, коли сонце досягає максимально високої позиції.
Впродовж тисячоліть цей день мав величезне значення
для наших предків, які жили в гармонії із землею і підкорялися природним циклам.
У червні збирають перший мед, тому червневий повний місяць називався медовим. Після гулянь на Бельтайн - у сакральному значенні - це святкування міфологічного переходу часу від влади темних сил до світлих,
багато пар чекали на поповнення, і кінець червня був
часом масових язичеських весіль. Таким чином, поняття весілля було тісно пов’язане з “медовим місяцем”, а
пізніше трансформувалося в традицію, яку ми із задоволенням підтримуємо і дотепер. Цікаво, що червень досі
залишається найпопулярнішим місяцем для шлюбу в багатьох країнах.
Безпосередньо в день сонцестояння на Русі відзначали Купалу – закінчення весни і початок літа з його першим
місяцем Кресенем. Ритуали Купали дуже схожі на ритуали Іванового дня, що ще раз підтверджує спільне коріння європейської культури. Стародавні руси плели вінки,
пили медовий напій - сур’ю, стрибали через вогнища,
приносили жертви воді і вогню, збирали цілющі трави,
здійснювали ритуали польових робіт і збирання врожаю,
а також обмивання в річках, озерах і струмках, що очищали душу й тіло.
Не в змозі заборонити і викреслити їх із пам’яті народів, Християнська церква, що прийшла пізніше, ввела на
24 червня свято різдва Іоанна Хрестителя (за Юліанським
календарем святкується 7 липня).

У САДУ І НА ГОРОДІ

ЧЕРВЕНЬ – РУМ’ЯНЕЦЬ РОКУ
Червень - місяць активного росту плодових і ягідних
рослин. У цей час вони особливо потребують поливання
і поживних речовин. Якщо вистачає рослинам води, краще наливається, міцніше тримається зав’язь плодів на
деревах і кущах. Зараз саме час плодові дерева і кущі полити і підживити.
Дуже добре в цей час дати рідке органічне підживлення, а ще краще “зелений гній” - по відру на кожний
кущ або дерево. Для цього нарізають траву і складають у
бочку, приблизно на 1/2 - 2/3 об’єму, і заливають водою.
Через тиждень вона почне бродити і з’явиться такий самий “аромат”, як від свіжого гною. Траву можна постійно
додавати свіжу, а коричнево-зелену рідину використовувати для підживлення замість гноївки, розбавивши її 1:3.
Ефект такий самий, зате немає небезпеки отримати кишкову інфекцію.
Молоді листочки, які згортаються на верхівках паростків, поява бурих, червонуватих, сірих плям на листі
- сигнал неблагополуччя у саду. Він означає, що потрібно негайно вжити заходів боротьби із шкідниками, час
рятувати врожай і самі рослини. У цьому разі доцільніше
застосовувати комбіновані склади, що згубно діють одночасно на гусениць і кліщів, тлю, а також запобігають
розвитку грибних хвороб.
Найнебезпечніший для врожаю шкідник – яблунева
плодожерка. У боротьбі з нею хороші результати дає обприскування дерев настоями гірчиці, полину гіркого, бадилля і пасинків томатів. Іноді у яблуні та інших деревних
порід у цей період починає відмирати надземна частина,
засихають гілки, відстає кора. Як правило, це пов’язано із
зимовими ушкодженнями. Таке дерево можна відновити
- деревину, що всохла, спиляти, а нове дерево сформувати на одному з найсильніших молодих пагонів, які виросли з бруньок.
У червні у дерев може починатися активний ріст кореневих паростків. Якщо їх своєчасно і правильно не видалити, згодом вони можуть перегнати в рості саме дерево
і загубити його. Молоді паростки, які ще не одерев’яніли,
потрібно видаляти біля кореня, але не сікатором - це тільки активізує ріст паростків, а виламувати.
Мозаїчне жовто-зелене листя, що з’явилося на малині, - ознака вірусного захворювання. Уражених кущів доведеться позбутися. Якщо у молодих паростків малини
похилилися верхівки, значить, у паростках поселилися
личинки малинової мухи. Ці гілки доведеться вирізати до
самої землі і спалити.
У червні відбувається масове опадання зав’язі плодів - неминучий і природний біологічний процес. У першу
чергу опадає зав’язь недорозвинута, пошкоджена шкідниками, але багато серед неї і здорової. Не можна залишати цю зав’язь під деревами і взагалі в саду. Потрібно
також своєчасно прибирати падалицю.
На суничних грядках потрібно обрізати “вуса”. На ділянках розмноження розетки для кращого вкорінення необхідно пришпилити до землі і полити. Якщо для садіння
використовуються вуса з плодоносної плантації, позначте найкращі кущики, поставте біля них кілочки, щоб потім брати садильний матеріал з найцінніших рослин.
Коли збиратимете врожай цих прекрасних, ароматних дарів природи, перевірте, чи достатньо підстилки
під урожайними кущами суниці, чи добре вона вкладена,
щоб уберегти ягоди від забруднення. Мульчування грунту не тільки захищає ягоди від забруднення, а й зменшує
ураження їх сірою гнилизною. Найчастіше як мульчуючий
матеріал застосовують грубу тирсу. Грунт під нею залишається пухким, не так сильно випаровується волога,
менш інтенсивно ростуть “вуса” і бур’яни. Однак варто
враховувати, що тирса підкисляє грунт і поглинає азот. А
також те, що в період утворення зав’язі й особливо дозрівання ягід обробіток грунту і поливання не проводять.
Щоб ягоди не м’ялися, знімайте їх разом з плодоніжкою.
(УКРІНФОРМ).
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ДЛЯ ДЕРЖАВИ - ВОРОГ, ДЛЯ ДІТЕЙ - НАЙРІДНІША ЛЮДИНА,
САМЕ ВОНИ Й ВІДСТОЯЛИ ЙОГО ДОБРЕ ІМ’Я

Зі сторінок підручників з історії
ми добре пам’ятаємо ті часи, коли до
влади на Україні прийшла партія більшовиків. Тоді землю поміщиків поділили і роздали селянам. Отримав у
Рожеві свою частинку раю - земельний наділ - і Антон Свиридович Снитка. Тяжко працював і вдень, і вночі,
тож через декілька років став заможним селянином. Вже мав пару коней,
2 корови, саківський плуг та залізну
борону. Землю - 15 десятин - поділив
на 2 частини, по 7,5 десятини. Одну
засівав, другу тримав під парами.
Земля поперемінно відпочивала, а
от її господар – ні. Адже знав, що,
крім нього, ніхто з роботою краще
не справиться. Тож згодом сумлінна праця в сільському господарстві
дала можливість отримати черговий
прибуток, на який Антон Свиридович
прикупив молотарку та січкарню.
Та недовго судилося бути щасливим і багатим. У 1923 році на основі
рішень більшовицької партії в селі
стали організовувати колективні
сільськогосподарські хазяйства. Однак селяни, отримавши землю, стали
жити краще, тому й не мали бажання
йти до колгоспу. Лише 9 чоловік організували ТОЗ (КОДА АФ 353, оп 1,
справа 76, аркуш 51), який проіснував 3 роки і розвалився, як і більшість
подібних господарств у країні. Та, незважаючи на це, партія більшовиків

наполегливо вимагала створювати
колективні господарства (колгоспи),
але бажаючих чомусь не було. Розізлившись на таку непокору, уряд вигадав нове покарання. Репресії. Та
не допомогло навіть це. Місцева влада вдавалась до різних способів - побиття, погроз вислати до Сибіру або
Соловків, розкуркулення, багатоденного утримання в місцевій тюрмі, яку
називали “холодна”.
Антон Свиридович категорично
відмовився йти до колгоспу, тож його
неминуче чекало розкуркулення. Все
його майно перейшло до колгоспу, а
сам він після відсидки в “холодній”,
став вести серед селян пропаганду, щоб ті не вступали до колгоспу.
В 1930 році його заарештували і вислали за межі села. Від безвихідної
ситуації дружина Палажка Григорівна
та дочка Ганна записались до колгоспу і стали там працювати. Це дало їм
можливість вижити під час голодомору 1932-1933 років. Син Антон пішов
у Київ, працював кочегаром, а потім
шофером у Дорспецбудівництві. Ще
один син Андрій навчався в Київському воєнному училищі зв’язку імені
Каменєва (учасник ВВВ, полковник у
відставці).
Ніхто не знав де подівся Антон
Свиридович. У 1937 році він повернувся в село і продовжив вести агітацію проти колгоспу. Закликав кол-

госпників не ходити на роботу. Під
час виборів до Верховної Ради СРСР
закликав селян не голосувати. Зрозуміло, що залишити безнаказанно такі дії місцева влада просто не
могла. Сільська рада звернулась до
працівників районного відділу НКВД
щодо ізоляції Антона Свиридовича
Снитки. 18 грудня 1937 року він був
заарештований і утримувався в київській в’язниці. Судом “трійки” був
приговорений до розстрілу. 28 грудня 1937 року його розстріляли.
Не залишала в спокої доля батька
його дітей, хто ж захоче жити і знати,
що ти дитина ворога держави. Тож 20
серпня 1963 року син Андрій звернувся в обласну прокуратуру з проханням розглянути справу батька.
На основі проведеного розслідування Антон Свиридович був реабілітований. Син домігся свого. Відстояв
честь найдорожчої людини і зберіг
в пам’яті вже своїх дітей добре ім’я
свого роду.
Матеріал написаний на основі
слідчої справи №11775 по обвинуваченні в злочинах, передбачених
ст.54-10 частиною І карного кодексу
УРСР, який зберігається в Центральному Державному архіві громадських
об’єднань України.
Григорій ШУЛЬКЕВИЧ,
краєзнавець.

ІХ ТУРНІР ІМ.БАННІКОВА

ЗНОВУ ФУТБОЛ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ
Приємно, коли приїжджають гості. Вдвічі приємніше, коли ці гості з різних
країн світу. Тут вже можна
і досвідом поділитись та,
головне, повчитись. Тож
для футболістів Макарівщини
Міжнародний
турнір
ім.Баннікова
став справжньою знахідкою, не кожного
дня вони можуть поспостерігати за грою
різних футбольних команд. Крім районних
змагань, наші спортсмени досягають раптом обласного рівня.
Тож побачити гру приїжджих та ще й з різних країн світу - шанс
вдосконалити
свою
майстерність або ж
відчути свій професіоналізм.
Віктор
Банніков
один з кращих голкіперів в історії київського
«Динамо» та збірної
СРСР, прекрасний організатор та фахівець
футболу. На його рахунку золота відзнака
ФІФА, рубіновий орден УЄФА «За заслуги», якими він був нагороджений ще за життя.
З 16 по 20 червня у Києві, Борисполі, Макарові
та Обухові пройдуть матчі
IX Міжнародного турніру
пам’яті першого президента Федерації футболу
України Віктора Баннікова.
Як і кожного року участь у
змаганні братимуть юнацькі збірні. Україну представлятимуть підопічні Юрія
Мороза (гравці 1994 року
народження та молодші).
Вже у жовтні наші футболісти стартуватимуть в кваліфікаційному раунді Євро2011 серед 17-річних.
Цьогорічні
учасники
турніру розбиті на дві групи по чотири команди.
Нашими суперниками є
Італія, Сербія та Білорусь,
до іншої групи потрапили
- Чехія, Росія, Туреччина та
Польща. В останній день
Меморіалу будуть проведені поєдинки за 7-е, 5-е,
3-є та 1-е місця, в яких між
собою
сперечатимуться
відповідно четверті, треті, другі та перші команди
кожного з квартетів.
Матчі стартового етапу за участю підопічних

Мороза пройшли в Обухові. Юнацька збірна України (футболісти 1994 року
народження) більш ніж
упевнено розпочала свій
виступ, майже феєрично,
розгромивши однолітків з

цями. Однак, найбільшим
щастям для синьо-жовтих,
буде виступ на полі столичного спорткомплексу імені
Віктора Баннікова. Але це
станеться лише в тому випадку, якщо вони фінішу-

Попри
товариський
статус Меморіалу, футболісти ставлять перед собою
єдине завдання - виграти
турнір. Наразі вони лише
готуються до європейської
кваліфікації, однак пови-

Білорусі. Про невеселий
фінал гри для гостей можна було здогадатися вже
на перших хвилинах. Не
встигла годинникова стрілка зробити третій оберт, як
гравець збірної України
відкрив рахунок. Через десять хвилин господарі подвоїли перевагу.
І вже далі підопічні
Юрія Мороза почали грати, як то кажуть, в своє
задоволення. Атакували
широко, різноманітно, одним словом - зі смаком.
Поодинокі випади суперників синьо-жовті так чи
інакше нейтралізовували.
А самі продовжували забивати. Удар за ударом і
у ворота білорусів залетів
п’ятий гол збірної України.
Ми ж натомість отримали
лише один. Однак цього
не вистачило, аби завадити українцям захопити
лідерство в своїй групі.
За різницею м’ячів синьожовтим
поступаються
італійці, котрі кількома
годинами раніше здолали
сербів з рахунком 1:0.
А вже 17-го на наших
гравців чекала зустріч із
сербами, 19-го - з італій-

ють у групі А на першій або
другій позиціях.
Щодо сторінок історії
турніру, то варто відзначити, що у попередніх розіграшах тричі тріумфували господарі (2003, 2005
та 2006), дві перемоги мають у своєму активі турки
(2004 та 2007), по одному
разу Фортуна посміхалася
полякам (2002), італійцям
(2008) та сербам (2009).
Востаннє
головний
приз залишався вдома завдяки спортсменам 1990
року народження, діями
яких тоді керував Юрій Калитвинцев. Позаминулого
літа наша збірна, очолювана Олександром Головком,
вдовольнилася
п’ятим
місцем, а торік українці фінішували третіми. Тоді підопічні Олександра Лисенка
у «малому фіналі» переграли поляків у серії післяматчевих пенальті - 1:1 (пен.
4:3).
А між тим, районний
стадіон «Колос» вже вдруге приймав на своєму
полі команди – учасників міжнародного турніру
ім.Баннікова, а саме Росії,
Туреччини, Чехії та Польщі.

нні мати психологію переможців і вміти здобувати та
відстоювати потрібний рахунок. Тому й не відділяють
якість гри від результату.
Що ж стосується самої
гри, то хлопці показали
справжній клас. Було багато гольових моментів, глядачі побачили чудові фінти.
Не обійшлося без падінь,
зауважень арбітрів та аутів.
Словом, все було як в дорослому футболі. Відтак,
як не намагалися російські
футболісти здобути перемогу, їм це не вдалося.
Турки взяли верх з рахунком 5:2. А от наступна пара
суперників Чехія – Польща
має не таку відчутну різницю в забитих і пропущених.
Табло видало на гора 3:2
на користь Польщі.
Це лише початок. Попереду буде найцікавіше. Сподіваємося, ми будемо бачити на своєму полі протягом
ігор інших днів футбольного
календаря лише результативні та емоційно забарвлені матчі. Збірній України зичимо дійти до фіналу і стати
переможцем.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОГОДА У ДОМІ

АКТУАЛЬНО

ЯКЩО ЧЕРЕЗ ТИЖДЕНЬ - У ВІДПУСТКУ?

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ
МАЙБУТНІМ МАМАМ?

Як правило, збір речей ми часто відкладаємо на
останній день. І напередодні від’їзду, опинившись
перед чемоданом і купою одягу, впадаємо у справжню паніку. У повній розгубленості, що ж краще
взяти з собою?
Щоб уникнути таких
стресів, збирати чемодан
потрібно хоча б за кілька днів до від’їзду. Це не
така проста справа, як
може здаватися. Першого дня відкладіть усе те,
що збираєтеся покласти в
чемодан. Речі, звичайно, ж
мають бути заздалегідь випрані і випрасувані. Подивіться, чи не відривається
десь гудзик і негайно його
пришийте. Є прикмета, що
в день від’їзду краще не
шити.
Напередодні
зробіть
зачіску, уникаючи варіантів, що потребують складного укладання, манікюр
і педикюр. Щодо шампуню, достатньо взяти кілька пробників, але можна
купити такі дрібниці і на
місці. Обов’язково візьміть
зубну щітку і перевірену
зубну пасту. У дорожню аптечку покладіть засоби від
кишкових розладів, анальгетики, спазмолітики, пре-

парат від закачування, а
також бактерицидний лейкопластир, небагато вати і
бинт.
Речі
для
відпочинку збирайте, виходячи з
кількох простих правил.
По-перше, вони мають
комбінуватися одні з одними. По-друге, мають бути
не тільки красивими, а й
функціональними: на всі
випадки життя - і в кафе, і
на пляж. Відповідно, сукня
має бути без надмірностей.
Решта - фасон, модель,
довжина, силует – все на
ваш смак. Не зайвим буде
і сарафан з бавовняного
трикотажу, шорти і кілька
майок або топ. Легка туніка і парео чудово підійдуть
для пляжу. Якщо ви любите спідниці, краще взяти
кілька: на пляж і на “вихід”. Місця в чемодані вони
займають небагато, але
урізноманітити гардероб
допоможуть. Як і раніше,
актуальними на відпочинку

залишаються легкі, просторі брюки, не дуже довгі
(щоб можна було носити
із взуттям на плоскій підошві), з натуральних тканин
- шкіра має дихати.
Купальників має бути, як
мінімум, два. Пляжна сумка
теж необхідна на відпочинку – взяти крем для загару,
колоду карт, рушник, книгу
або інші дрібнички. Вона
має бути досить великою
за обсягом, але легкою за
рахунок матеріалу.
Якщо звикли до підборів, не відмовляйтеся від
них і у відпустці. Відкриті
босоніжки на тонкій шпильці або пробковій платформі – однаково актуальні й
однаково прийнятні практично для будь-яких комп-

лектів літнього одягу. Але
хоча б одна пара взуття
має бути і на плоскій підошві - сандалі або балетки.
А всього 2-3-х пар взуття
цілком вистачить.
Не варто забувати про
можливі прохолодні вечори або прогулянки кудись у
гори, де температура нижча, ніж на піщаному пляжі.
Для таких випадків підійде
вітровка або легкий кардиган з трикотажного бавовняного полотна. Більше
речей навряд чи знадобиться. До речі, японці або
американці, які звикли до
подорожей, вважають за
краще їздити з легкими
сумками.
За годину до виїзду з
дому прийміть душ і випийте чашку чаю, який
додасть бадьорості. Ні в
якому разі не пийте на дорогу навіть маленьку чарочку - розсіюється увага.
І не забудьте взяти з собою цікаву книжку, вона
зробить менш обтяжливою вашу дорогу.
Валентина
СОТНИКОВА.
(УКРІНФОРМ).

СМАЧНОГО
ШАШЛИК З МОРСЬКОЇ
РИБИ
Ось і прийшло таке довгоочікуване літо, але який відпочинок на природі без смаженого шашличку?
Цей шашлик робиться з філе декількох сортів риби: ставриди, тріски, окуня.
Філе наріжте шматочками, посоліть, поперчіть, додайте нарізаний
кріп і петрушку, полийте лимонним
соком і витримайте одну годину.
Потім змажте рибу сметаною та
починайте готувати на мангалі або
над вугіллям вогнища.

ГРИБИ З ОВОЧАМИ
Для цього необхідно: 500 г грибів; 500 г картоплі; 100 г квашеної
капусти; 1 солоний огірок; 1 цибулина; 3 ст. ложки олії; 1 чайну ложку
9% оцту; сіль, перець – за смаком,
зелень.
Гриби обчищають, промивають і відварюють у підсоленій воді.
Корінці грибів дрібно нарізають і

змішують із кусочками відвареної
в шкірці й обчищеної картоплі, нарізаною ріпчастою цибулею, віджатою квашеною капустою, нарізаним
солоним огірком, олією, оцтом і
заправляють перцем і сіллю. Підготовлені овочі з грибами кладуть на
тарілку гіркою, прикрашають шапками відварених грибів і посипають
дрібно нарізаною зеленню кропу
або петрушки.

КУРЧАТА В СМЕТАНI
Для приготування необхідно: на 1
кг курчат - 1/2 склянки сметани, 3 ст.
ложки вершкового масла, 1 ст. ложку
сухарів.
Для салату: 1/2 кг салату, 4 ст.
ложки сметани,1 яйце,1/2 ст. ложки
9% оцту, 1 чайну ложку цукру, сіль за смаком.
Підготовлених курчат смажать у
сотейнику в духовці до напівготовності, посипають сухарями, заливають сметаною й тушкують до готовності.

ДИЗАЙН СВОЇМИ РУКАМИ

ІНТЕР’ЄР - БЕЗ ВЕЛИКИХ ВИТРАТ
ЯК ОНОВИТИ ВАННУ КІМНАТУ

Ванна кімната – це відмінний полігон для швидких і недорогих змін в
інтер’єрі. Можна використовувати тут
такі предмети, як:
Керамічні фігурки морських коників, рибок, черепашок і морських
зірок. Мотиви підводного світу дуже
актуальні в інтер’єрі ванних кімнат. Фігури із наклеювальними поверхнями

можете розмістити біля дзеркала або
над ванною. Вони чудово прикрасять
кімнату і піднімуть вам настрій до наступної зміни інтер’єру.
Набори для ванної. Банальна

заміна мильниці, килимка або стаканчика для зубних щіток має вражаючий ефект! Парочка подібних
штрихів – і ваша ванна кімната перетворюється в коралові рифи, яскраві зелені джунглі або милий будуар.
Такий прийом дизайну нагадує нам:
не забувайте про звичайні побутові
речі – саме вони можуть опинитися
в головній ролі нового
інтер’єру.
Фіранка для ванної. Навіть якщо ви заміните всю сантехніку
і переставити стіни
санвузла, а фіранку залишите колишньою –
можете вважати, що у
ванній нічого не змінилося. Ця проста шторка
дуже важлива в дизайні
ванної кімнати – її по
праву називають п’ятою
стіною, яка здатна задати тон всьому інтер’єру.
Тому при створенні нового інтер’єру ванної
обов’язково
замініть
шторку – це важливо і з гігієнічної
точки зору.
Продовження розповіді про
оновлення інтер’єру квартири
читайте в наступному номері.

Курчат подають на стіл із зеленим
салатом, заправленим сметаною,
оцтом, цукром, сіллю, січеним яйцем
і поливають сметаною, в якій вони
тушкувалися.

ХОЛОДНИЙ БОРЩ

Для приготування необхідно: 200
г буряків; 200 г картоплі; 100 г капусти; 3 ст. ложки квасолі; 100 г зеленої
цибулі; 1 яйце; 1/2 ст. ложки цукру;
4 ст. ложки сметани; 5 склянок хлібного квасу.
Спосіб приготування: промиті буряки варять у шкірці з оцтом, обчищають і нарізають соломкою, картоплю обчищають, варять і нарізують.
Капусту варять у невеликій кількості
води й нарізують соломкою. Квасолю
перебирають і варять окремо. Підготовлені овочі й квасолю кладуть у готовий хлібний квас, додають дрібно
нарізані білки яєць, зелену цибулю
й кріп, заправляють вареними жовтками, розтертими з цукром, сіллю,
сметаною й охолоджують.
Смачного!!!

Експерти підготували список необхідних аналізів для
тих жінок, які планують вагітність, для того, щоб все пройшло без ускладнень.
Жінкам радять пройти звичайні тести: на гемоглобін,
цукор, групу крові, дослідження щитовидної залози, аналізи на краснуху, талассемію, ВІЛ, гепатити В і С, а також
аналіз сечі, які всі разом дають основну інформацію про
якісь медичні або
гормональні
проблеми.
УЗД допоможе
уникнути таких проблем, як фіброзні
пухлини або ендометріоз, який також
необхідно визначити до зачаття. Ще
одне УЗД потрібно
зробити на ранньому етапі, щоб виключити можливість позаматкової вагітності. Між 11 і 12 тижнями більшість лікарів рекомендують знову зробити УЗД - цього разу плід сканують на
наявність синдрому Дауна.
У першому триместрі також рекомендується здати
аналіз крові, який включає в себе перевірку на ПАПП-А
(високомолекулярний глікопротеін) і бета-ХГЧ, щоб виключити серйозні генетичні вади розвитку, на зразок синдрому Дауна та синдрому Едвардса.
Пізніше бажано провести допплерографію - дослідження кровотоку в судинах плоду, пуповини та матки з метою
виявлення ознак відставання внутріутробного розвитку
плоду і можливого призначення кесаревого розтину.
Між 15-м і 20-м тижнями проводиться “потрійний
тест” з метою оцінки ймовірності потенційних генетичних
порушень і дефектів нервової трубки. Цей тест повинні
здати всі вагітні, однак лікарі особливо настійно рекомендують його жінкам, яким за 35, які страждають на цукровий діабет і приймають інсулін, що має шкідливі звички або випадки природжених вад розвитку в сімейному
анамнезі, а також що зазнав впливу вірусних інфекцій або
високих рівнів радіації.

ЯК ДОМОГТИСЯ ЗОЛОТАВОГО
ВІДТІНКУ ШКІРИ?
Співробітники Бристольського Університету вважають, що для отримання здорового, золотистого відтінку
шкіри треба їсти більше фруктів та овочів.
Учені попросили добровольців порівняти фотографії
групи кавказців до і після того, як ті сіли на п’ятиденну
дієту з високим вмістом овочів та фруктів. “Ми виявили,
що опитані люди надавали перевагу золотистому кольору шкіри, набутому завдяки дієті. Аналогічна ситуація
зберігалася і при порівнянні золотистого кольору шкіри
і темної засмаги, отриманої від підсмажування на сонці”,
- говорять вони.
За словами спеціалістів, у людей є два пігменти, що
відповідають за жовтуватий відтінок шкіри: меланін і каретоноїд. Перший пов’язаний з впливом УФ-променів,
другий - з певними овочами і фруктами. Зважаючи на
збільшений останнім часом ризик розвитку раку шкіри,
сам по собі золотистий колір шкіри може стати доброю
альтернативою шоколадній засмазі. Водночас, результати дослідження можуть стати добрим стимулом для
включення до свого раціону більшої кількості овочів та
фруктів, сподіваються автори дослідження.

ПРО ВСЯК ВИПАДОК

•
•
•
•

Жир при смаженні менш розбризкується, якщо на сковорідку насипати трохи солі.
Вершкове масло при смаженні не
буде темніти, якщо нагріту сковороду змазати олією.
Щоб олія не почорніла під час
смаження пиріжків, треба покласти в
неї сиру картоплину.
Для смаження продуктів краще
вживати суміші жирів. Вершкове
масло для смаження не рекомендується, бо швидко починає горіти
і диміти. Суміші яловичового жиру з
свинячим салом вживають для смаження м’яса та птиці, суміші олії і тваринного жиру добрі для риби, овочів
та виробів з борошна.
Не рекомендується зберігати
масло, сало, жир у глиняному посуді,
бо продукти набирають неприємного запаху.
Щоб томатний сік зберігався свіжим, пляшки з соком заливають на
2-3 см олією. Так само зберігають і
томатну пасту.
Свіжі дріжджі щільно укладають у
баночку або склянку і заливають олією. Дріжджі зберігаються свіжими
досить тривалий час.
Якщо в тісто для млинців влити
100—150 г олії і добре розмішати,
млинці легко зніматимуться з сковороди навіть без змащення і будуть
соковитіші.

•
•
•
•

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Депутат Макарівської районної ради
ГОЛОВЧЕНКО Михайло Іванович
проводить прийом громадян у середу та
п’ятницю з 9.00 до 13.00 за aдресою:
смт Макарів, вул. Пушкіна, 3 (1-й поверх).

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади спеціаліста
1 категорії (юриста) на час декретної відпустки.
Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів:
- вища освіта відповідно-професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем;
- стаж роботи за фахом не менше 3-х років, знання
комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають
на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь у
конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з відповідними додатками, копії документів про освіту та паспорта, відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 2009 рік.
Особи, документи яких відповідають встановленим
вимогам, складають іспит.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: смт Макарів,
вул. Фрунзе, 30, селищна рада.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ - 6-08-64.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 24 18 червня 2010 р.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

ДЕРЖАВНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД
АВТОМОБІЛІВ 2010

Наші шанування та найщиріші поздоровлення з
нагоди славної дати – 80-річчя від Дня народження
шлемо таким ветеранам:
ВОРОБЕЙ Катерині Савеліївні з Андріївки,
КАРАНУ Петру Опанасовичу з Грузького,
КОЦЮБІ Любові Павлівні з Мотижина,
ІГНАТЕНКО Марії Якимівні з Королівки та
АРТЕМЕНКО Ользі Юріївні з Ніжилович.
У день цей радості щиро бажаєм,
Море добра, що, як світ, безкрає.
Хай сонце сіяє, а серце співає,
Лихо до хати дороги не знає.
Живіть, не журіться до сотні літ,
Хай втоми не знають Ваші руки,
Хай щастя приносять Вам діти й онуки!
З повагою Президія районної
організації ветеранів України.

*****

Колектив Ситняківської ЗОШ щиро вітає з
ювілейним Днем народження вчительку початкових
класів
ГРЕБЕНЮК Людмилу Василівну.
Ми хочемо сердечно здоров’я побажати Вам,
тепла і щастя, злагоди й достатку й багато мирних
літ Ви всім на радість проживіть і все,
що зичите для себе, з роси й води від
нас прийміть! Хай щоднини шле Вам
доля приємне спілкування з колегами,
учнями, хай тепло родинного вогнища
завжди зігріває Вас!

*****
Цими днями відзначила свою ювілейну дату 50-річчя від Дня народження доярка
КУХАРЧУК Ольга Миколаївна.
Тож з такої нагоди дирекція, профком та весь колектив СТОВ “Зоря” с. Соснівка щиросердно поздоровляють іменинницю і бажають їй:
Міцного здоров’я, наснаги і сили,
Щоб біди ніякі Вас не смутили.
Хай заходить радість в хату,
Хай добра несе багато.
Хай в родині сліз не буде
І щастить завжди і всюди!

*****

Колектив Макарівського цегельного заводу
якнайщиріше вітає начальника цеху
МАТВІЄНКО Віру Миколаївну
з ювілеєм від Дня народження і від душі
їй бажає:
Будь красива, як весна,
Будь багата, як земля,
Будь щаслива і весела,
Будь здорова літ до ста!

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
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.

ПП “НАТАЛ-ТРЕЙД“

ПРОДАЮ кобилу з
возом. Село Калинівка. Телефон - 3-3651, дзвонити з 7.00
до 9.00, з 19.00 до
23.00.

ЗАГУБЛЕНИЙ

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

ТОВ «ТАЙФУН ТРЕК ПАРТНЕР».
НА ДЕРЕВООБРОБНЕ ВИРОБНИЦТВО

ПОТРІБЕН НАЧАЛЬНИК.

Освіта вища або технічна. Досвід роботи
- 3 роки. Наявність свого легкового авто.

ТЕЛЕФОН 067-463-72-22.
МЕТАЛЕВІ ГАРАЖІ. ЛІТНІ ДУШІ. ТЕЛ. 096-660-96-30.

КРИНИЦІ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПІД КЛЮЧ.

*****

Адміністрація, профспілковий комітет та
весь колектив Макарівського рай ВУЖКГ щиросердечно вітають з ювілейною датою - 50-річчям від
Дня народження
РІХТЕРА Леоніда Миколайовича
та бажають йому здоров’я багатобагато, хай щастя і мир залишаються
в хаті, хай горе обходить завжди стороною, а радість приходить і ллється
рікою. Хай доля дарує літа і літа, а в
серці довіку живе доброта!

державний

акт на право приватної
власності на землю серії
ІІІ-КВ № 082326, виданий
16 грудня 1997 року за №
1530 на підставі рішення
Колонщинської

сільської

ради від 1 жовтня 1997 року
№ 10 на ім’я ЯКОВЕНКА
Степана Івановича, вважати недійсним.

ТЕЛЕФОНИ: 6-06-17; 067-978-21-21.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ.

Т Е ЛЕ ФО Н И: 0 6 7 -5 0 7 -5 3 -0 6 ; 0 6 7 -3 6 8 -2 1-78.

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.

ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
різноробочих, зварювальника та
водія категорії “Е” на КАМаз
з причепом та маніпулятором.
МАКАРІВ, ВУЛ. ІЛЛІЧА, 90.
ТЕЛЕФОНИ: 050-384-20-78; 066-734-45-90.

ПП “Філоненко” м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

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

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

ТЕЛЕФОН - 097-208-90-83.

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

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво серії САА №065718 на право приватної власності на нерухоме майно - 2-кімнатну квартиру, яка знаходиться в Макарові по вулиці Котовського, 9,
кв. 1, видане Макарівською райдержадміністрацією 13
вересня 2004 року і зареєстроване БТІ 24 листопада 2004
року (СВЕ №041210) на ім’я ПОТАПОВИЧ Ольги Григорівни - 1/2 частки та ПОТАПОВИЧА Остапа Кузьмовича - 1/2 частки, вважати недійсним.

ОЩАДБАНК
ЗНОВУ

КРЕДИТУЄ!

СЕЛИЩЕ МАКАРІВ, ВУЛ, САДОВА, 1.
ТЕЛ.: 5-14-45, 6-00-82.

ПРИЧЕПИ

ВСІХ ВИРОБНИКІВ
УКРАЇНИ

і
Кращ
!
и
цін

ТЕЛ. 067-402-78-59.

Пр-т Палладіна академіка, 44

Академмістечко
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У зв’язку з відзначенням в смт Макарів 26
червня 2010 року Дня молоді за участю голови Київської обласної державної адміністрації та
представників різних молодіжних організацій Київської області виконавчий комітет Макарівської селищної ради просить вас протягом п’яти днів прибрати та навести порядок на прилеглій до вашого будинку
території (покосити траву, прибрати щебінь, пісок, будівельні матеріали, гілля, порізані дерева). Після наведення порядку просимо прибрану територію тримати
у чистоті та належному санітарному стані.
З повагою,
в.о. селищного голови О.Ф.ГЕДЗ.

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.

ЗНИЖКИ 20%

ВІКНА, ДВЕРІ, БАЛКОНИ

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

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

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

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.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

ТОВ «АСТВАН», що розташоване в селі Грузьке по вул. Ватутіна, 55, повідомляє громадськість села, що для нього розроблено документи на отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферу.
Підприємство займається виробництвом тари з пластмас.
Теплозабезпечення приміщення - від котла, що працює на газовому паливі. Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин – 1,01 т/рік.
Фактичні нормативи гранично допустимих викидів значно нижче
затверджених нормативів викидів відповідно до законодавства.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян
з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел.
5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

Адміністрація та профспілковий комітет КВНЗ “Макарівське медичне училище” глибоко сумують з
приводу передчасної смерті
КИРИЛЕНКО Людмили Валентинівни
і висловлюють щире співчуття родині та близьким
покійної.

Адміністрація та профспілковий комітет Макарівської ЦРЛ висловлюють глибокі співчуття
працівнику господарчої частини ЦРЛ Ахмадуліну Євгену Петровичу з приводу тяжкої втрати –
смерті його батька.
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ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Цього тижня вашi iдеї i починання, швидше за все, будуть оцiненi гiдно. Можливi
порушення звичного устрою
життя, як і будь-якi змiни, пiдуть
вам тiльки на користь. Починаючи
з вiвторка, вірогідна напружена
розумова робота. Постарайтеся
все-таки також не забувати про те,
яке враження ви справляєте на оточуючих. Будьте готовi до того, що у
суботу вам доведеться в останню
мить змiнити плани. Постарайтеся не втрачати зв`язку з друзями,
оскiльки найближчим часом саме
вони зможуть допомогти в рiшеннi
проблем.
ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)
Цього тижня упевненiсть
у власних силах i оптимiзм
допоможуть
завоювати
розташування оточуючих i
укрiпити хорошi вiдносини з начальством. Найсприятливiшими днями
тижня будуть середа i п`ятниця. На
роботi настала хороша творча смуга, можна смiливо розраховувати
на доброзичливiсть i розумiння та
сподiватися на пiдтримку з боку
соратникiв по роботi або друзiв. Ви
можете iстотно вiдновити свої знання, тим самим пiднявшись на нову
iнтелектуальну висоту. В четвер
вiдкладiть поїздки i подорожi. Не
варто до них легковажно ставитися, вiрогiднi непередбаченi ситуацiї.
Зберiгайте душевну рiвновагу.
До кiнця тижня вас чекатимуть
приємнi подiї, про які ви так довго
мрiяли. У п`ятницю зконцентруйтеся на нових творчих планах, а починаючи з суботи, приймайтеся за їх
здiйснення.
БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)
Цього
тижня
можуть
загостритися
питання
кар`єри i влади, але колектив вас пiдтримає, i обстановка на роботi явно покращає.
Не бiйтеся ухвалювати важливi
рiшення не тiльки за себе, але i за
iнших. Ви вiдчуєте, що необхiднi
начальству i спiвробiтникам. Проте є небезпека iлюзiй i зоряної
хвороби. Отже не пiддайтеся на
лестощi та на дифiрамби оточуючих. Вашi досягнення вимагають
пiдтвердження практикою, i ця
можливiсть довести i вiдстояти
свої позицiї у вас з`явиться. Пора
задуматися про вiдпустку, що наближається. Вашi родичi будуть
здатнi вам не тiльки насолити,
але i наперчити.
РАК (22.06 - 23.07)
Постарайтеся
хоча
б
цього тижня не навантажувати себе зайвими i чужими справами. У понедiлок
несподiванi проблеми можуть
збентежити вас i практично довести до стресу. Не опускайте
рук - у вас все вийде, але потрiбно
бiльше зусиль. Особливо актуальне перспективне планування.
В середу варто кинути сили на
рiшення старих проблем. Щоб не
втрачати упевненостi в своїх силах, бiльше спiлкуйтеся з близькими людьми. У вихiднi прагнiть у
всьому знати мiру, iнакше бажання як слiд вiдпочити пiсля важкого
тижня не збудеться.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
У цей тиждень ви ввiйдете
з прекрасним настроєм i
самопочуттям. Тому основне
завдання
полягатиме в збереженнi цього стану.
Щоб вiдчувати задоволення вiд
спiлкування з людьми, потрiбно
помiтити i оцiнити те, що вони роблять для вас вiд щирого серця.
У п`ятницю зберiгайте спокiй у
будь-якiй ситуацiї - це дозволить
уникнути неприємних конфлiктiв. У
другiй половинi дня у суботу можуть
активiзуватися творчi процеси. У
вiльний вiд роботи час займiться
рiшенням
сiмейних
проблем.
Дуже важливо, нарештi, з`ясувати
вiдносини з близькими i, за можливістю, встановити мир.
ДIВА (24.08 - 23.09)
Цього тижня бажано зайнятися рiшенням поточних
проблем. Не дозволяйте
безгрунтовним
сумнiвам
турбувати вас. Вам цiлком пiд
силу створити навколо себе
гармонiйну обстановку i подарувати
навколишнiм людям тепло i радiсть.
У понедiлок може знадобитися порада компетентної людини. У четвер постарайтеся не затягувати з
оформленням документiв. П`ятниця
- вдалий день для дiлових зустрiчей
i ведення непростих переговорiв.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
21 -27 ЧЕРВНЯ
ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)
Робота бiгає за вами з
великим сачком, i якщо ви
вчасно не ухилитеся, то доведеться
працювати
не
тiльки за себе, але i за того хлопця. У понедiлок вiрогiднi затримки в справах, через які ви можете
втомитися i рознервуватися, тому
призвiть на допомогу оточуючих.
У вiвторок i середу краще нiчого
не вiдкладати на наступний день
- зробiть все тут i зараз. У другiй
половинi тижня ви можете розвернути дiлову активнiсть i справитися
з проблемами, що накопичилися.
Чим більше ви хвалитимете близьких людей, тим щасливiшими будете.
СКОРПIОН (24.10 - 22.11)
Цього
тижня
у
вас
з’явиться шанс добитися
успiху, якщо ви в числi перших почуєте важливi новини.
Багато справ i проектів зажадають
додаткових витрат i зусиль. Не
бiйтеся позбутися непотрiбних речей i старих принципів, якщо, звичайно, у вас буде вдала можливiсть
обзавестися новими. Говорити дотепно не слiд, оскiльки жарти у вашому виконаннi оцiненi не будуть.
У понедiлок будуть вдалi дiловi переговори, пiдписання договорiв i
операцiй. У середу варто прислухатися до розмов колег. У четвер допомога друзiв буде вельми до речi.
Вiдпочивати краще, уникаючи багатолюдних мiсць.

№ 24 18 червня 2010 р.
НАЙ-НАЙ

ПІЗАНСЬКА ВЕЖА
ВІДПОЧИВАЄ

Укладачі “Книги рекордів Гіннесса” удостоїли
звання найбільш “нахиленої” вежі в світі багатофункціональний проект Capital Gate, заввишки
160 м, який реалізується в Абу-Дабі. Його будівництво має завершитися в кінці поточного року.
Кут нахилу будівлі становить 18 градусів - у чотири рази більше, ніж у знаменитої Пізанської вежі
в Італії. Експерти “Книги рекордів Гіннесса”, вивчивши 35-поверхову вежу, відзначили, що до 12
поверху плити підлоги підіймаються вертикально,
після чого починають зміщуватися в межах 3001400 міліметрів, що і надає будівлі нахилу. У проект входить п’ятизірковий готель Hyatt і близько
20 тисяч кв. м офісних площ преміум-класу.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02)
Чим спокiйнiше реагуватимете ви на ситуацiю, тим
бiльшого успiху зможете
досягти. У понедiлок постарайтеся на повну потужнiсть
використовувати дiловi контакти, що є у вас, а також допомогу
друзiв. Зумiйте увiйти у довiру до
спiвбесiдника. У серединi тижня
можлива вельми конструктивна розмова з начальством, яка
може стати основою для вашого кар`єрного зросту. У четвер
будьте обережнiшими, цього дня
бажано не починати нових справ
та i рiшення будь-яких серйозних
питань краще перенести. Весь
тиждень прагнiть говорити правду, уникаючи навiть випадкового
спотворення iнформацiї.
РИБИ (20.02 - 20.03)
Цього тижня краще знизити темп роботи, щоб
уникнути перевтоми. В
середу не зловживайте
своїм впливом - i перед вами
вiдкриються новi можливостi.
Постарайтеся зрозумiти опонентiв, прислухайтеся до їх
думки, можливо, це змiнить
сприйняття ситуацiї, що створилася. Не забудьте заглянути
у вихiднi в найближчi магазини для того, щоб придбати не
тiльки необхiдне, але i побалувати себе. У суботу звертайтеся
за допомогою до друзiв - вони
зрозумiють вас i пiдтримають.

В італійському містечку Тревізо було встановлено відразу два рекорди, які потрапили до Книги
рекордів Гіннесса.
Майстри місцевого винокурного заводу створили найбільшу в світі пляшку граппи. Її висота - 186
сантиметрів, а місткість - 138,4 літра.
Стінки посудини, в якій міститься напій, досягають товщини п’ять сантиметрів. Над її створенням
працювали шість склодувів протягом 200 годин. Бутель був наповнений першосортною граппою при
великому скупченні народу.
Водночас майстрині місцевої ткацької фабрики
завершили створення найдовшої у світі скатертини. Її довжина становила 1461 метр.
Після того, як рекорди зареєстрував суддя, який
спеціально прибув із цієї нагоди з Лондона, влада
Тревізо влаштувала бенкет на шість тисяч осіб.

ПОСМІХНІТЬСЯ!
Бабуся:
- Хто розбив тарілку?
- Мама. Але винуватий тато. Він присів, коли
тарілка летіла в його голову.

спробував йти “по морю”. І, зрозуміло, ледве не
потонув...
- Бачиш, Джонні, - сказала бабуся, коли він повернувся додому, - справа в тім, що твої тато і дід
народилися в січні, а ти - у липні...

* * *
70-ти літній дідусь проходить медогляд. Лікар говорить:
- Ви в прекрасній формі для вашого
віку. В скільки років помер ваш батько?
- А хто вам сказав, що він помер? Йому
92 роки і він чудово себе відчуває.
- Вражаюче! А в якому віці помер ваш
дід?
- А хто вам сказав, що він помер?
Йому 115 років і наступного тижня він
одружується.
- З глузду з’їхати! А що це йому закортіло одружуватися в 115 років?
- А хто вам сказав, що йому закортіло? Він по зальоту.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)
Тиждень роздiлиться на
двi практично протилежнi
частини: її початок добре
пiдiйде для завершення
розпочатого ранiше, кiнець же
принесе успiх у нових починаннях. Понедiлок може виявитися
одним з найудалiших днiв тижня.
В середу дiловi зустрiчi не дадуть
бажаних результатiв, так що краще перенести їх на iнший день.
У другiй половинi тижня зросте
творчий потенцiал, який бажано направити в будь-яке русло,
тiльки не на дiловi вiдносини. Четвер краще присвятити побудовi
планiв на найближче майбутнє.
КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01)
Природна
кмiтливiсть
дозволить вам справитися
з багатьма важливими завданнями. Зараз бажано не
перенапружуватися. У понедiлок
не варто починати нових справ
i планувати серйознi зустрiчi.
У вiвторок краще не показувати оточуючим купецьких замашок, якщо такi у вас є. У четвер
будуть вдалими дiловi поїздки i
вiдрядження. Цього дня реально
втiлити в життя плани на майбутнє - не упустіть цей золотий
час. Друга половина тижня буде
продуктивнiшою, нiж перша. У
п`ятницю ви зможете розправитися з наболiлою проблемою,
яка заважала вашому просуванню вперед. У суботу, можливо,
вашi iдеї не дуже сподобаються
близьким людям.

ВІДРАЗУ ДВА РЕКОРДИ

* * *

Бабуся говорить трирічній онучці, що ігнорувала денний сон:
- Як ти можеш цілий день не спати! Я б
на твоєму місці вже давно спала.
На що внучка резонно відповідає:
- На моєму місці ти не помістишся.

* * *

Джонні чув сімейну легенду, що його
батько, дід і навіть прадід у день свого повноліття ходили по воді, подібно Христу.
Він узяв напрокат човен, відплив подалі,
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Сумське обласне товариство сліпих (УТОС) та
Сумська міська рада через ЗМІ закликали всіх небайдужих мешканців обласного центру, керівників
підприємств, установ та організацій спільно провести в місті акцію “Комп’ютери, що були у вжитку
- інвалідам!”.
Як зазначається у підписаному заступником
міського голови Віктором Волонтирцем зверненні,
комп’ютерні системи, які вже вичерпали свій ресурс, при установці на них озвучених програм відкриють незрячому вікно у світ, допоможуть працювати за фахом та не почувати себе “зайвим”.
Придбати самостійно персональні комп’ютери
інваліди не мають можливості, адже більша частина їх пенсії використовується на лікування.
Підбиття підсумків цієї акції пройде в обласному товаристві сліпих, де й відбудеться передача
інвалідам зібраної комп’ютерної техніки.
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