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ШАНОВНІ БУХГАЛТЕРИ!

Прийміть найщиріші привітання з нагоди професійного свята!
Ваша робота справедливо вважається однією з
ключових ланок у будь-якій організації. Сумлінно виконуючи свої обов’язки, ви закладаєте основу для утвердження в регіоні цивілізованих економічних відносин.
Віримо, що ви і надалі докладатимете максимум зусиль задля злагодженого функціонування усіх сфер народного господарства, тим самим створюючи передумови поліпшення інвестиційного клімату нашого краю.
Щиро дякуємо за добросовісну працю і щоденний
внесок у зміцнення економіки регіону.
Бажаємо вам, вашим родинам міцного здоров’я та
щастя, добра і благополуччя, розсудливості та впевненості у власних силах. І нехай за будь-яких обставин
цифри складаються в ті суми, які вам потрібні.
Анатолій ПРИСЯЖНЮК,
голова Київської
облдержадміністрації.

Олександр КАЧНИЙ,
голова Київської
обласної ради.

З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

Шановні бухгалтери. В цей день ви відзначаєте
професійне свято - День бухгалтера. Появою цієї дати
враховано значний внесок працівників бухгалтерських
служб у розвиток фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ і організацій всієї країни.
Від людей цієї відповідальної професії залежить
злагоджена робота усіх сфер району, адже саме вони
забезпечують чіткий контроль фінансових потоків,
своєчасність податкових платежів та подальший розвиток економіки нашої території.
Шановні бухгалтери, прийміть щиру вдячність за щоденну сумлінну працю і вірність професійному обов’язку.
Бажаємо вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя,
благополуччя, невичерпних сил та наснаги.
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

ЖНИВАРІ ГОТОВІ –
ПОГОДА Б НЕ ПІДВЕЛА

905 гектарів під зерновими у
ТОВ „Добробут”, з них мають 175 га
– озимої пшениці, 230 – ярої, 250 озимого жита, 250 – вівса. Радують
зернові налитим колосом, бо ж цьогорічні погодні умови сприяють росту
сільськогосподарських культур. Хоча
кажуть, не той хліб, що в полі, а той,
що в коморі.
– Щоденні дощі, – говорить директор товариства В.О.Воробйов,
– не можуть не викликати тривогу.
Але, думаю, урожай зберемо вчасно. Для цього маємо два зернозбиральних комбайни класу „Дніпро”,
яким під силу даний обсяг робіт. Не
перший рік збирає хліба Володимир
Дорофєєв, має досвід і комбайнер
Юрій Рафальський, який на своєму
комбайні працюватиме п’ятий сезон.
– Наскільки забезпечені на жнивний період пальним? – ведемо розмову з Володимиром Олександровичем.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова
районної ради.

РАЗОМ ЗМОЖЕМО ДОСЯГТИ
ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ!

Шановні жителі району! 16 липня 1990 року Верховна Рада України проголосила державний суверенітет “як верховенство, самостійність, повноту, неподільність влади Республіки в межах її території та
незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах”.
Це стало визначальним кроком на шляху відродження
Української держави.
Декларація закріпила одвічне прагнення українського народу до незалежності та суверенітету, задекларувала принципи подальшого розвитку держави, заклала
базові основи для формування законодавчої бази в цілому та прийняття Конституції України зокрема.
Ми твердо віримо, що спільною натхненною працею єдиною громадою ми працюватимемо на розбудову демократичного устрою держави, її економічного
потенціалу, культури та духовності. Ми гостро відчуваємо відповідальність за долю країни, рідного краю і
впевнені - разом зможемо досягти поставлених цілей!
Від імені районної державної адміністрації та районної ради щиро вітаємо вас, дорогі макарівчани, з
20-ю річницею цієї визначальної історичної події. Зичимо вам впевненості і доброї надії на майбутнє.
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

– Проблем не матимемо, як і з
запчастинами. У разі потреби їх господарству постачає фірма, в якої
купували комбайни і стоїмо на об-

слуговуванні. Маємо надію, що в полі
не буде простою, бо техніку механізатори під керівництвом головного
інженера Олександра Шульги підготували добре.
Їдемо на тракторний парк, де комбайнери уже перед
виходом у поле
роблять останній
огляд техніки. На
знімку вгорі директор ТОВ „Добробут” В.О.Воробйов
ділиться думками
про жнива з комбайнером
Ю.М.
Рафальським.
Зерно з поля
надходитиме
на
КЗС. На знімку
(вгорі
ліворуч)
біля сушарки завідуючий
током
С.І.Коваль.
– За 4-4,5 години, – розповідає
Станіслав Іванович, – через сушарку
пропускається три тонни зерна. Вона

невибаглива в роботі (італійського
виробництва).
Підготовлене у ТОВ „Добробут”
до прийому хліба нового врожаю й
зерносховище.
Побували цього дня ми й біля силосної ями. У господарстві більше
тисячі голів великої рогатої худоби
м’ясної та молочної порід. Тож заготівля кормів йде повним ходом.
Забезпечує зеленою масою Віктор
Кос, який працює на косовиці трав,
підвозить її до силосної ями Петро
Гімп, трамбують - Леонід Опрій та
Станіслав Поляков. До речі, Станіслав Іванович працює у товаристві
бригадиром тракторної бригади, але
у період напруження сільгоспробіт
включається у їх процес, пересівши
на трактор.
Фоторепортаж
Світлани ТРИГУБ, Володимира
ЧУМАКА.
Як повідомили редакцію, у ТОВ
„Добробут” сьогодні почали збирати
хліба.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова
районної ради.

ГРАФІК
проведення “прямого телефонного зв’язку“ з населенням області
керівництвом Київської облдержадміністрації у другому півріччі 2010 року
№ Прізвище, ім’я, липень серпень вересень жовтень листопад грудень
з/п по батькові
1. Присяжнюк А.Й. 21.07
18.08
15.09
20.10
17.11
15.12
2. Полочанінов В.Г. 16.07
20.08
17.09
15.10
19.11
17.12
3. Шевченко О.О.
20.07
17.08
21.09
19.10
16.11
21.12
4. Подашевська Т.Л. 19.07
16.08
20.09
18.10
15.11
20.12
5. Максименко В.М. 28.07
25.08
22.09
27.10
24.11
22.12
6. Головін Є.А.
15.07
19.08
16.09
21.10
18.11
16.12
“Прямий телефонний зв’язок“ проводиться у приймальні громадян облдержадміністрації (каб. №36) з 10.00 до 12.00., В.М.Максименком - з 14.00 до 16.00.
Контактні телефони: 286-84-11; 286-10-06.
Р.М.ГУСЄВ,
виконуючий обов’язки керівника апарату адміністрації.

ГРАФІК
виїзних прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації
№
з/п

Прізвище,
ініціали

1.

Присяжнюк А.Й.

2.

Подашевська Т.Л.

3.

Максименко В.М.

серпень

вересень

грудень

Макарівський р-н
8.09
Макарівський р-н
23.08
Макарівський р-н
8.12

Інформація про кількість відвідувачів, порушені питання і вжиті заходи передається
на другий день після виїзного прийому громадян у відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації для узагальнення.
Р.М.ГУСЄВ,
виконуючий обов’язки керівника апарату адміністрації.
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С Ь О ГО Д Н І - Д Е Н Ь БУ ХГА Л ТЕРА

У працівників централізованої бухгалтерії районного відділу освіти райдержадміністрації роботи вистачає. Адже кожна копійка повинна бути використана, а вся звітність – цілковито точною. Скеровує
роботу працівників “калькулятора“ головний бухгалтер Наталія Котигорошко. Її підлеглі: провідний спеціаліст Любов Мелашенко, заступник головного бухгалтера Тетяна Левченко та бухгалтери Тетяна
Яременко, Оксана Карпець, Світлана Цибенко, Ольга Крамаренко,
Тетяна Ремезовська, Наталія Ганженко, Анастасія Сліпко, Вікторія
Лісніченко дуже відповідальні.

ПРАВИЛА МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Верховна Рада ухвалила в цілому Закон про місцеві вибори. Цим
документом визначається, що місцеві вибори повинні проходити за
мажоритарно-пропорційною
системою без участі блоків політичних партій. Зокрема, вибори депутатів сільських, селищних рад, а також сільських,
селищних, міських голів проводяться
за мажоритарною системою відносної
більшості в одномандатних виборчих
округах. Вибори депутатів ВР АРК, об-

ласних, районних, міських, районних у
містах рад проводяться за змішаною
(мажоритарно-пропорційною) системою, за якою 50% обираються за виборчими списками політичних партій,
50% — в мажоритарних виборчих округах. Місцева організація партії може
висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що вона зареєстрована в установленому законом порядку
не пізніш як за триста шістдесят п’ять
днів до дня виборів.

РЕ Ф Е РЕ НД У М
ЧЕ К А ТИ МЕ О С Е НІ
Верховна Рада відклала розгляд
законопроекту про Всеукраїнський
референдум у другому читанні на
вересень.“Враховуючи складну ситуацію з законом про Всеукраїнський референдум, було прийнято

рішення направити закон на повторне друге читання і повернутися до
його розгляду на першому пленарному тижні наступної сесії”, — заявив спікер Верховної Ради Володимир Литвин.
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БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ВАГОМА
ДОПОМОГА НЕ ЛИШЕ РОДИНАМ,
А Й УСТАНОВАМ

Служба у справах дітей райдержадміністрації
знову провела благодійну
акцію для сімей малозабезпечених та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах. Цього
разу допомогу одягом,
взуттям, меблями, іграшками надав «Фонд «Асперн» (президент компанії
Віра Кошиль) від Східної
Місії Допомоги з м. Карл
Штадт, що в Швеції. Завдяки цьому заходу десятки людей з усього району,
котрі в силу певних обставин не можуть себе забезпечити найнеобхіднішим,
отримали значну підтримку, кожен свою. Відтак, для
двох сімей, де проживають
діти-сироти
(Колонщинська сільська рада) облаштували м’якими меблями
будинки. Інші багатодіт-

ні родини скористалися
можливістю і поверталися
додому вже з матрацами.
До вподоби також припало їм різноманітне кухонне
приладдя.
- Добре, коли про нас
не забувають, – ділиться
радістю Валентина Таран, жителька х.Ферма.
– У мене на вихованні
дев’ятеро дітлахів. Усім
не в змозі придбати новий
одяг. Держава, звісно, допомагає, та цих коштів не
вистачає. Тож і раді тій підтримці, яку надає служба
у справах дітей. Приємно,
що Королівська сільська
рада переймається нашими проблемами і відразу
повідомляє нас про подібні акції. Я та моя родина
вдячні службі у справах
дітей за розуміння і небайдужість.

Нещодавно
на
запрошення
Теребовлянської міської
ради, що на Тернопільщині, побували
в цьому краї козаки
Макарівщини.
Там
відбувся регіональний щорічний фестиваль „Забави у
княжому місті”. Прийом був надзвичайно
теплий і дружній. Чоловічий гурт „Козацькі джерела” отримав
диплом за популяризацію кращих зразків
української народної
культури. Від макарівської землі громадська організація
„Культура і дозвілля”
вручили подарунки начальнику відділу
культури і туризму Теребовлянської держадміністрації Михайлу Кузіву, які знайомлять з історією та сучасним днем нашого
краю.
Після виступу колектив „Козацькі джерела” був запрошений на фестиваль у

місто Борщів на 18-19 вересня, а також на
ювілей – 800-річчя міста Збараш.
Поїздка відбулася за сприяння голови райради Миколи Вараницького та
відділу культури та туризму райдержадміністрації.

ПРИЗУПИНЕНО ДІЇ РЕЙДЕРІВ...
результаті незаконної операції
ліквідації підприємства.
Завдяки
оперативному
втручанню керівництва облдержадміністрації, в особі першого
заступника голови адміністрації В.Г.Полочанінова, в м. Біла
Церква 22 червня в рамках проведення наради з активом міста, було озвучено інформацію
про ситуацію на ЗАТ «Росава» і,
в цей же день, окремо було
проведено нараду з причетними до виникнення загрозливої
ситуації на підприємстві під головуванням начальника головного управління промисловості,
транспорту та зв’язку облдержадміністрації
В.В.Очколаса.
За підсумками її вирішено призупинити неправочинні дії відповідальних осіб СВ ПМ ДПА в
Київській області та розпочати
слідство із з’ясування обставин
прийняття ними необґрунтованих дій. Таким чином, виробничу діяльність підприємства відновлено і загрозу економічних
втрат ліквідовано.
10 червня до облдержадміністрації надійшов сигнал з
Бориспільського району с. Проліски від трудового колективу
Колективного
експериментального підприємства «Нафто». Керівник підприємства

Ірина РОЖНЯТОВСЬКА.

ТЕРНОПІЛЬЩИНА
СТАЛА БЛИЖЧЕ

ІНФОРМУЄ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

9 червня до керівництва
Київської облдержадміністрації
звернувся голова правління –
генеральний директор ЗАТ «Росава» Р.Ю.Рибачук з проханням
про допомогу підприємству.
Суть справи полягала у наступному: за винесеною постановою
одного із слідчих податкової міліції ДПА у Київській області 19
травня було накладено арешт
на все майно підприємства без
відповідного рішення судових
інстанцій у цій справі. Це могло
призвести до зупинки виробництва одного з найбільших бюджетоутворюючих підприємств
області. Без заробітної плати
могли б залишитися 5000 робітників ЗАТ «Росава» та засобів до існування близько 15000
членів сімей цих працівників,
що в свою чергу призвело б до
серйозного соціального вибуху
на найбільш важливій економічній території області. По суті,
такі дії можна кваліфікувати як
спробу рейдерського захвату
ведучого підприємства області
та доведення його до стану банкрутства з наступним повним
його закриттям та продажем
за безцінь основних засобів
виробництва (або здачу його в
металобрухт), захват земельної території та збагачення в

Односельчанці Валентини Таран Юлії Троцькій
теж цього разу дістався
подарунок – дівчина отримала диван. Залишившись
сиротою, дівчина-підліток
проживає зі своєю сестрою, тож подібна допомога була більше ніж доречна.
Та не лише про родини, котрі живуть за межею
бідності, піклується служба
у справах дітей. Отримала
і свою частку від благодійників і бюджетна установа.
Завдяки наданим столам
та стільцям облаштовано
два класи Макарівського
НВК.
Подібні подарунки це
добре, погано тільки те,
що їх ми отримуємо через
скруту.

Б.П.Радіонов з тривогою за
долю підприємства повідомляв,
що певні невідомі особи, які
відрекомендувалися як представники Лисичанського нафтопереробного заводу, вели
незаконну і брутальну агітацію
працівників КЕП «Нафто» з метою підкупу та підпису сумнівних документів про відмову від
своєї пайової частки майна підприємства на користь цих недобросовісних «агітаторів».
За ініціативи і під головуванням начальника головного управління промисловості,
транспорту та зв’язку облдержадміністрації
В.В.Очколаса,
24 червня у приміщенні облдержадміністрації було проведено
відповідну нараду за участю
голови правління - директора підприємства КЕП «Нафто»
Б.П.Радіонова, фахівців головного управління промисловості, транспорту та зв’язку з
метою з’ясування конкретних
обставин непростої ситуації та
відпрацювання можливих попереджувальних заходів щодо
недопущення чергового рейдерського захоплення стабільно працюючого підприємства,
яке для Бориспільського району
є одним із важливих бюджетоутворюючих суб’єктів господа-

рювання та роботодавцем для
більш як 200 працівників.
У результаті наполегливих
і оперативних зусиль керівництва і спеціалістів головного управління промисловості,
транспорту та зв’язку облдержадміністрації та залученням
фахових юристів незалежних
юридичних фірм Києва вдалося
не тільки призупинити брудні дії
самозваних рейдерів від тіньового бізнесу, а й «переломити»
ситуацію на користь потерпілого підприємства. Наразі триває
заключний процес відпрацювання заходів щодо законного,
виваженого і безповоротного
забезпечення недоторканості
юридичних і майнових прав законного власника підприємства
КЕП «Нафто».
Органам місцевої державної влади та місцевим органам
самоврядування потрібно постійно відслідковувати ситуацію зі стану справ у виробничій
сфері того чи іншого суб’єкта
господарювання на кожній
адміністративно-територіальній
одиниці Київщини.
Головне управління
промисловості,
транспорту та зв’язку
облдержадміністрації.

Інф. “М.в.“.

АЛЕ ВОНИ
НЕ ДРІМАЮТЬ

Минулого четверга працівники редакції, прийшовши
зранку на роботу, були не на
жарт здивовані, що гараж, де
знаходиться редакційний автомобіль, опломбовано КПП КОР
“Гарнітура“. Під загрозу було
поставлено випуск чергового
номера газети.
Лише після втручання співзасновників газети - райдержадміністрації та районної ради
нам пояснили, що це зроблено
випадково (?!) і зняли пломбу.
Раніше ми уже повідомляли
читачам, що два роки редакція
відстоює своє право на приміщення, в якому вона постійно
перебуває з 1972 року. Навіть
незважаючи на Закон України
“Про посилення захисту майна редакцій засобів масової
інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок“,
підписаний Президентом України Віктором Януковичем, судова справа за позовом КПП КОР
“Гарнітура“ про виселення редакції з приміщення ведеться.
Інф. “М.в.“.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ФОТОВИСТАВКА У
МАКАРОВІ

69 років минає у липні ц.р., коли вступили на нашу
землю німецько-фашистські загарбники і почалася трагічна історія радянського народу. З болем, з
кровопролитними боями за кожен населений пункт
відступала Червона Армія під шаленим натиском
ворога. Проте ніхто з її бійців не вірив, що надовго
залишають міста та села, твердо були упевнені, що
прийде розплата над ворогом.
До цієї сумної дати у Національному музеї історії
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років відкрито фотовиставку «Контрасти окупації: Україна в нацистській
неволі». У ній представлено 275 фотознімків, зокрема, і
з альбомів бельгійського дослідника Мартіна Богарт, які
він придбав у колишнього військовослужбовця німецької армії, а в 2007 році передав музею.Три дні поспіль
цього тижня із фрагментами фотовиставки «Контрасти
окупації: Україна в нацистській неволі» мали змогу познайомитися жителі райцентру та приїжджі. На них закарбовані моменти життя на окупованій території України. Фотографії свідчать, що вони зроблені очевидцями
того часу. На них відображено уцілілі та зруйновані
будинки Києва, інших міст та областей України, його
жителів. Не можна без хвилювання дивитися на фотографію, на якій відображено шибеницю на Хрещатику в
Києві. Ось біля водоймища літньої пори відпочивають
німецькі солдати, а ось – згорьована мати з маленькими дітьми на попелищі рідної домівки...
Експозиція була організована за ініціативи Макарівської селищної ради і розгорнута на площі біля райдержадміністрації. Старший співробітник Національного
музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років,
кандидат історичних наук Віталій Гедз, який представив її,
під час огляду повідав про те, з якою метою створена на
дану тематику фотовиставка, дав відповіді на запитання.
Інф. «М.в.»

ПОДАТОК ПА РОЗКІШ
ПОТРІБЕН ДЕРЖАВІ

Уведення в нашій країні податку на розкіш дасть змогу упорядкувати економічні процеси й поповнити місцеві
бюджети. Як передає УНІАН, таку думку висловив заступник голови ДПА Сергій Лекарь.
За його словами, ведення реєстру нерухомості, землі
дасть можливість навести порядок в економічних процесах. «Тоді неможливо буде продавати автомобілі за 10
грн., неможливо буде продавати квартири, квадратний
метр яких коштує 5 тис., по 20 грн. за квадратний метр.
Це буде одна з можливостей поповнити місцеві бюджети», — зазначив посадовець.
С. Лекарь також повідомив, що нині пропозиція ввести податок на розкіш розглядається в процесі підготовки
проекту Податкового кодексу до другого читання.
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«СИЛЬНА УКРАЇНА» – ЦЕ РЕАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА
СТАРИМ ПОЛІТИЧНИМ СИЛАМ
Партія Сергія Тігіпка розраховує бути представленою в місцевих органах влади у всіх регіонах
Верховна Рада ухвалила рішення про проведення місцевих виборів
31 жовтня. Для політичних сил це стало сигналом до початку боротьби за голоси виборців. Протягом багатьох років основна конкуренція
за підтримку українців розгорталася між Партією регіонів і БЮТ. Але
на нинішніх місцевих виборах про себе на повну силу заявить партія
«Сильна Україна», яку очолює Віце-прем’єр-міністр Сергій Тігіпко,
який посів третє місце на минулих президентських виборах.

ПАРТІЯ ЛІДЕРІВ

«Сильна Україна» побудована на
принципово новій основі. За словами
Сергія Тігіпка, партія збирає у своїх
лавах ініціативних людей, які займають активну громадянську позицію і націлені на реалізацію
своїх ідей у всіх сферах життя
держави і на всіх рівнях, починаючи з власного села, міста,
району.
Тігіпко впевнений, що на
місцях люди голосують не за
лідера партії, а за самих партійців, які своєю працею заслужили довіру земляків. До
речі, висуванці від «Сильної
України» нещодавно перемогли на позачергових виборах
у населених пунктах ІваноФранківської, Дніпропетровської областей та на Закарпатті.
За даними Секретаріату
«Сильної України», у партії
сьогодні зареєстровано більше 1600 організацій на місцях.
Кількість прихильників партії
реформаторів і нових лідерів
постійно зростає, і за даними
соціологічних досліджень «Сильна
Україна» потіснила з другого місця в
рейтингу загальнонаціональних політичних партій БЮТ. А нещодавно
«СУ» розгорнула в регіонах країни
масштабну акцію «Приєднуйся». «Кожен, хто поділяє статут і програму
«Сильної України», може подати заявку на вступ до партії, – зазначила
заступник голови «СУ» Олександра
Кужель. – Для цього необхідно заповнити анкету на сайті партії чи в
найближчій партійній організації.
Після цього претенденту призначать

співбесіду. До речі, в партії можливі
кілька варіантів розвитку кар’єри: як
політика, як управлінця, як експерта.
Вона надає кожному шанс реалізувати свої ідеї та здібності на благо дер-

жави. Перемога не місцевих виборах
дасть «Сильній Україні» можливість
втілити свій реформаторський курс
на локальному рівні».

ПОПРАВКИ - НЕ
ПЕРЕШКОДА
Очевидно, що «Сильна Україна»
є досить незручним суперником для
старих політичних гравців. Активним
розвитком і серйозними планами на
найближчі вибори нової партії серйозно стурбовані у таборах політич-

них старожилів.
У цьому контексті дуже показова ініціатива депутата ВР від Партії
регіонів Олександра Єфремова. Він
запропонував внести до законодавства про місцеві вибори низку поправок.
– Незважаючи на поправки до
закону про місцеві вибори, «Сильна
Україна» розраховує на високий результат. Шанси у нас нормальні, але
деякі позиції, запропоновані в законі,
абсолютно недемократичні. У нас за
рік до виборів зареєстровані 462 організації у всіх регіонах України.
Тому особливих проблем у цьому питанні ми не відчуваємо, –
заявив Сергій Тігіпко.
Деякі політики намагаються
перекласти відповідальність за
розробку початкового варіанту
Податкового кодексу з профільних міністерств на Сергія Тігіпка.
Проект цього документа розробили представники Міністерства фінансів і Податкової адміністрації. При цьому в нього були
закладені норми, які посилювали тиск на підприємців. Сергій
Тігіпко очолив доопрацювання
Кодексу – створив робочі групи,
які вносили в документ зміни,
що надходили від підприємців.
Більше 1400 поправок були розроблені експертами «Сильної
України».
У свою чергу заступник Сергія Тігіпка по партії Костянтин
Бондаренко упевнений, що випади опонентів не завадять партії
одержати той рівень підтримки, на
який вона заслуговує. Найголовніше, що люди хочуть змін і розуміють,
що здійснити їх можуть тільки прогресивні політичні сили. «Найближчі
місцеві вибори стануть своєрідною
«репетицією» парламентських, – вважає Бондаренко. – Сьогодні Україна
отримує реальний шанс змінити своє
майбутнє, і ми повинні використати
його повною мірою».

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТО

ВІДЦВІЛИ – НЕ ВІДЛЮБИВШИ

„А мало нас погинуло даремно,
кривавих жертв?..”
Л.Українка.
Спекотний нинішній липень...
Таким же спекотним був і 67 років
тому – в 1943-му. Наш рідний край
був тоді окупований фашистськими загарбниками. Їх каральні загони лютували. Прочісували всі
навколишні ліси. Було знищено
жителів лісництва Пеньки і с. Ніжиловичі, спалено багато хат, а
підпільників „Іскри” закатовано в
застінках гестапо в Макарові та
Києві. У Вовчому Яру біля Зурівки
розстріляли сотні мирних людей. А
в Києві на явочній квартирі схопили нашу землячку з с. Кодра-Торф
Надійку Руденко – партизанську
зв’язкову і розвідницю.
Надія у підпільній групі, що діяла в Кодрі-Торф під керівництвом
Микити Палія, була з жовтня 1941
року. Дівчина тримала зв’язок з
підпільниками Макарова і Києва,
а також часто ходила в розвідку
за наказом командира. На його ж
прохання вона почала працювати
завідуючою торговельної точки в
селі, тож часто їздила в Київ офіційно за товаром і там кожного
разу зустрічалась з підпільниками,
передаючи їм потрібні дані і отримуючи нові інструкції. Тоді на одній
явці і познайомилась з молодим
киянином Сергієм. Між молодими
людьми спалахнуло кохання. Домовились при першій можливості
одружитися.
– Надія Руденко була дуже сміливою і винахідливою, виходила з
будь-якого скрутного становища.
Нам здавалося усім, що доля до

неї була милостива. Ходила вона
у глибокі розвідки, на явочні квартири і в Києві, і Житомирі, – розповідала мені колишня агентурна
розвідниця Н.І.Прохорова з Кодри (нині покійна). – Ми всі були
стривожені, коли в липні 1943 року
дівчину в Києві німці схопили на
явочній квартирі...
Кинули мужню патріотку в гестапо. Як розповіли пізніше родині
Руденків очевидці, її піддали нелюдським катуванням. Та Надійка
мовчала, не видала нікого! Загинув і її коханий Сергій, коли було
фашистами знищено Київське підпілля. Розстріляли їх в липні 1943го в Бабиному Яру.
Тоді ж загинула в катівні фашистського гестапо і друга перлина Макарівщини – Надія Піпко зі ст.
Буян. Багато років тому я зустрічалась з її братом Іваном Івановичем, який жив у Забуянні.
– Надійка була у нас, як кажуть,
не від цього світу, – згадував він.
– Тато дуже пишався нею. Якраз
у 1941 році закінчила сьомий клас
на відмінно. Мріяла, як не дивно,
стати пілотом, розвідницею чи
прикордонником. Одна з цих мрій
таки здійснилась. У роки нацистської окупації стала зв’язковоюрозвідницею Київського партизанського з’єднання.
З жовтня 1941 року дівчинка,
яка мала всього 16 років, була уже
зв’язковою підпілля, а з березня
1943 року – розвідницею партизанського загону ім. Суворова Київського з’єднання.
Я часто зустрічалася з командиром розвідки цього загону Костею Дельовим, який тепер живе

в Києві. Ось що розповів він мені
при нашій зустрічі.
– Добре знав родину Івана Піпка й Надійку. Вона була зв’язковою
нашого партизанського загону.
Від неї ми знали про все, що робилося на станції, у навколишніх
селах. Згодом разом з батьком
дівчина перебралась у ліс. Одного разу в степові райони з Кодрянських лісів було послано групу
розвідників. Надія наполягла, щоб
і її взяли з собою. Вона добре знала місцевість, володіла німецькою
мовою. Розвідники мали завдання
довідатися на засніжених станціях
Фастова, Козятина, Житомира про
сили ворога.
На Надійку охорона не звертала
ніякої уваги: худенька, низенька, в
лахмітті. Вона могла пройти скрізь.
Доля її берегла, та не вберегла...
Пам’ятаю розповідь колишнього директора Копилівської школи
Миколи Єрмаченка, який воював з
Піпко в одному загоні. Група розвідників, де була й Надя, повинна
була вивести наших військовополонених, яких звільнили партизани. Спочатку йшло все успішно.
Біля Андріївки розвідгрупа, стомлена багатоденним походом, зупинилась у будинку лісника, щоб
перепочити. Той гостинно запросив усіх до хати пообідати, а тим
часом послав сина за карателями.
Не встигли наші розвідники поїсти,
як оселя була оточена ворогами.
Розпочався нерівний бій. Їх хотіли
захопити живими, але партизани
відбивались до останнього патрона. Пораненого командира, Надю
і ще кількох бійців фашисти схопили. Розстрілювали поодинці в

селах – для остраху місцевого населення. Всі вони мужньо прийняли смерть, не видавши базування
партизанського з’єднання.
Пораненого командира Григоряна та Надію відправили в гестапо міста Бердичів. Григоряна
добили, а дівчину продовжували
катувати, сподіваючись, що не
витримає тортур і все розповість.
Та вона навіть не зізналась, що
розвідниця-партизанка. Її перевели з одиночної камери в загальну,
підсадили провокатора. Але обачна Надя розмову ні про себе, ні про
партизанів не вела. Була веселою,
часто жартувала, сміялась. Її сусіди в камері запитували, хто вона:
„Звичайна дівчина, що всього боїться” – відповідала. Одного ранку, відчуваючи кінець свого буття,
шпилькою для волосся видряпала
на стіні камери: „Тут сиділа Надя
Піпко. Я люблю свій народ, Вітчизну і ніколи зрадницею не стану”.
А пізно ввечері біля брами загула
машина. „Це по мене, – шепнула
дівчина жінці-сусідці по камері. –
Якщо вам вдасться вибратися на
волю, повідайте рідним про все”.
Відчинилися двері і наглядач гукнув: „Партизанко Піпко, виходь з
речами!”. Надя звелась, попрощалась з товаришами і пішла у вічність...
Розстріляли безстрашну нашу
землячку в Бердичеві. Золотими
буквами викарбувано її ім’я на обеліску, що на братській могилі закатованих патріотів. Вічна їм пам’ять.
Пам’ятайте про них! Помоліться за
них! Поплачте за ними!
Діна НЕТРЕБА,
краєзнавець.

Віктор БОНДАР.

ОДНИМ АБЗАЦОМ

•

За
дослідженнями
компанії “TNS в Україні“
користувачами інтернету
у першому кварталі 2010
року були 38% українців
віком 12-65 років, що проживають у містах з населенням понад 50 тисяч
мешканців. Регулярними
користувачами є 32%, а
такими, що не уявляють
своє життя без інтернету, 21%. Якщо подивитися на
інтернет, як на засіб масової інформації (а це тільки
одна з численних функцій
WWW), то він у порівнянні з
іншими ЗМІ має найнижче
тижневе охоплення. Але
при цьому воно зростає,
тоді як охоплення телебаченням та радіо з 2008
року стоїть на місці, а преси - падає.

•

Ціни на туристичні послуги дорожчають в усьому
світі - це об’єктивна реальність. Крим - не виняток.
Відпочинок на півострові
у середньому подорожчав цього року на 10-30
відсотків. Найприйнятливіші ціни можна знайти в
Судаку - від 145 грн. до 1
тис. грн. з людини за добу,
в Алушті - від 170 грн. до
2190 грн., у Євпаторії та
Саках - від 155 грн. до 840
грн. Найвищою вартість
залишається в Ялті: вона
варіюється від 375 грн. до
5 тис. грн. з людини.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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МАКАРІВЩИНА МАЄ ТАЛАНТИ

СВЯТО «ЖИВИЦІ» - 35 РОКІВ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ
З проголошенням незалежності в Грузькому
почалося
відродження
прадавніх традицій, зокрема, щороку відзначають
Великдень, Трійцю, Івана

виконанні частини першого складу колективу – Віри
Тихонівни Опар’єнко, Марії
Володимирівни Машовець,
Катерини Миколаївни Машовець, Одарки Онопріїв-

у найсучасніших музичних
жанрах (колекція пісень
«Живиці» та їхніх обробок
доступна для завантаження в Інтернеті за адресою
http://buket.ucoz.com/

Купала, Обжинки, Храмове свято тощо. Повернення до витоків, організація
і проведення святкувань
відбувається з ініціативи та
переважно силами фольклорного ансамблю «Живиця», який минулої суботи відзначив своє 35-річчя.
Тож не дивно, що місцеві
улюбленці на свій ювілей
зібрали повну залу будинку культури – мешканців і
гостей села, які завжди з
нетерпінням чекають на
черговий виступ «Живиці».
Відкрила концерт пісня «Ой
як же було ізпрежди віка» у

ни Піхур, Надії Григорівни
Моголівець і Раїси Гаврилівни Цируль. Також до
складу «Живиці» тоді входили Марина Леонідівна
Дядюк, Марія Йосипівна
Новик, Тетяна Кузьмівна
Кухар та Лідія Федорівна
Бабенко. Багатьох з них
уже немає з нами, але
їхні голоси продовжують
лунати, адже увійшли до
двох аудіозбірок української традиційної музики.
Останнім часом популярні
українські виконавці та діджеї використовують ці записи і створюють ремікси

index/0-7).
З часу заснування в
жовтні 1975 року і до грудня 2004-го художнім керівником і натхненником
колективу була Лідія Федорівна Бабенко – бібліотекар, директор будинку
культури, яка була ведучою
й суботнього свята.
На концерт завітала
й Тетяна Володимирівна
Плахотник, викладач музики, яка очолювала «Живицю» в 1986 – 1991 роках.
Саме в цей період колектив досяг чи не найбільших
успіхів – був відзначений

десятком почесних грамот різного рівня, з тріумфом виступав на сцені
столичного будинку композиторів, видав брошуру
з текстами пісень, знявся
в телевізійній програмі
«Перлини душі народної».
Врешті-решт, як результат багаторічної невтомної праці, 1992 року
колектив «Живиця» отримав почесне звання – народного
самодіяльного
фольклорного ансамблю,
яке носить й донині.
Нинішня «Живиця», а
це Валентина Михайлівна
Макарова, Тетяна Михайлівна Вознюк, Надія Миколаївна Машовець, Ніна
Іванівна Усачова, Ольга
Миколаївна Іванченко, Євгенія Іванівна Петрусь, Галина Петрівна Грущанська,
Марія Василівна Кіріллова,
Тетяна Степанівна Петрик,
Василь Григорович Антонюк, Андрій Володимирович Моголівець, Іван Миколайович Сапура, Андрій
Данилович Голубенко, Іван
Напиханович
Мовлянов,
Анатолій Іванович Хохай і
художній керівник, директор будинку культури Тетяна Данилівна Паламар
гідно продовжують славні
традиції попередників.
На ювілейному концерті, організованого за підтримки Гружчанської сільської ради (голова – Леонід
Борисович Каран), «Жи-

виця» подарувала своїм
гостям понад два десятки
нових пісень. Також справжню бурю оплесків отримали виступи заснованого
в минулому році ансамблю
«Кумасеньки»
(художній
керівник – Галина Грущанська, солістка хору „Верйовки”) та дев’ятирічної
бандуристки Даші Букет,
яка виконала пісню «П’є
журавка воду».
До ювілею співочого
колективу була приурочена й виставка народних

умільців. Свої роботи презентували Галина Михайлівна Давидюк, Лідія Іванівна Шевельова та її дочка

Людмила
Станіславівна
Нетецька.
Людмила Станіславівна серйозно зацікавилася
мистецтвом
вишивання
п’ять років тому, коли спостерігала за вмілими рухами неньки. Тоді вперше
з-під її рук побачив світ вишитий твір „Перша любов”
на основі картини відомого
художника Гота. Вона ніколи не підраховувала кількості творів й не продавала
їх, бо створює для себе та
своєї родини. На ювілейному вечорі Людмила
Нетецька виставила й
незакінчену роботу за
картиною англійського
художника Артура Джона
Еслі „Його перша перепона”, яку виконує у 120ти кольорах та 65-ти відтінках, які сама створює,
поєднуючи кілька ниток
різного кольору в одну.
Учасники колективу
отримали почесні грамоти і подарунки від сільської ради та районного
управління культури, а
найголовніше – вдячність, повагу й щирі овації від односельців. Адже
«Живиця» вже давно стала невід’ємною частиною буття гружчанців.
Євген БУКЕТ.
На фото: виступ колективу «Живиця»; Лідія Шевельова та її дочка Людмила Нетецька.

ВЕСІЛЬНИЙ РУШНИК МОЛОДИМ З ПОБАЖАННЯМ
БУТИ НАВІКИ РАЗОМ ДАРУВАЛА МАМА
Домоткана тканина сьогодні в хаті рідкісна річ. А тим паче вироби з неї можна
побачити хіба що у музеях народної творчості минулих століть. Як пам’ять про
маму свято береже вишитий на такому
полотні весільний рушник Ольга, подарований їй ненькою, щоб навіки разом бути
молодим.
–
Наша
мама,
–
розповідає
О.В.Моргунова, – дуже любила вишивати.
І хоча доля відміряла їй недовгий вік (жінка й до пенсійного віку не дожила), але
всім нам придане надбала. А родина наша
була великою: троє доньок та двоє синів
було у мами.
Розглядаємо вишивку на
домотканому полотні. Тільки
диву даєшся, як майстриня
мережила хрестик до хрестика, рахуючи нитки, щоб були
вони один в один. Це не на
канві вишивати. Кольори підібрані яскраві, щоб життя склалося таке ж квітуче й яскраве у
доньки, бо на щастя, на долю
вишивала мати Надія для всіх
своїх дітей весільні рушники.
Сімнадцять було Ользі, коли
не стало неньки. А рушник, як
пам’ятку, як святу реліквію бережуть у цій родині, до речі, теж
немаленькій. Ольга має двох
чудових доньок-двійняток, які
нині навчаються у Немішаєвському коледжі, сина Романа,
невістку Оксану й маленького
внука Андрійка. Марина й Ірина у цю літню пору на канікулах, тож Андрійкові вдосталь
жіночого оточення й тепла сердець. Ледь
встигає п’ятимісячне хлоп’я обдарувати
усіх своєю чарівною посмішкою. Ось тільки нам, коли завітали до цієї родини, не
дуже зразу приділяв увагу, все оченятами
шукав рідні обличчя. А коли трохи „призвичаївся” до нових людей, теж став посміхатися на наш поклик до нього.
– Не знаю, як це пояснити, – розповідає бабуся Оля, – але коли ми принесли
його з пологового будинку й поклали на
диван, над яким висів вишитий образ Матері Божої, то він чомусь оченята звів на
нього й не зводив погляд ні на мить. Й зараз, тільки заносимо Андрійка до кімнати,

відразу шукає поглядом образ.
Коли ми зайшли до гостини, якась
невідома сила притягла погляд саме до
цієї вишивки. Очі Матері
Божої ніби дивляться на
тебе, у якому б місці кімнати не знаходився. І таке
відчуття, що промовляють
до тебе й наскрізь пронизують душу. Поруч висить
у рамці образ Ісуса Христа. Запитую, скільки часу
вишивали?
– Образ Ісуса Христа,

– розповідає Ольга, – вишила за місяць.
Настільки полонила мене ця робота, що
й ночами працювала над нею. Чоловік навіть обурювався, що за вишиванням забувала й обід приготувати. Та не під силу
було відриватися від роботи. Над образом
Матері Божої працювала три місяці.
Показала майстриня й свої вишиті
хрестиком рушники, скатертину, якою застелений стіл, серветки. На них розмаїття
візерунків у народній традиції української
вишивки. Вони більше запозичені з Поліського краю. Родина у Пашківці проживає з
1991 року, відколи переселена із небезпечної зони Чорнобильщини з с. Тараси. І

в отих візерунках біль і туга за малою батьківщиною. Як сказала Ольга Володимирівна, хоч і добре їм тут, але якби тільки дозво-

лили повернутися у рідне село, одна з
перших би поїхала назад. На подушках
же в більшості квіти – сині дзвіночки,
червоні яскраві маки, рожеві троянди,
а ще лебеді... Все що дарує нам природа.
– Де берете зразки для вишиванки? – ведемо розмову з Ольгою.
– Купую. Інколи якісь елементи до
малюнка вношу свої.
– Коли ж встигаєте, адже тримаєте
підсобне господарство?
– Влітку, звичайно, обмаль часу. А ось
взимку, довгими вечорами з сестрою сидимо й вишиваємо.
Сестру Катерину, коли та тяжко захворіла, Ольга забрала до себе. І тепер
живуть однією дружньою сім’єю. До речі,
її вишивки знаходяться нині в Італії та
Франції. Не раз виставлялись роботи сестер на виставках різних заходів у селі та
райцентрі.
– Вдома зберігаються не всі, - каже
Катерина Володимирівна. – Багато подарували рідним.
Сьогодні з дорогою душею сестри вишивали б і на замовлення (потребу в за-

робітку мають), якби знайшлися покупці.
Можу тільки порекомендувати, бо ж таких
рушників, як у них, у жодному магазині не
знайдеш. Все ж таки ручна
робота.
Поцікавилися й тим, чи
передалося мамине захоплення донькам?
– А це ж подушки на дивані – їх робота, – каже Ольга. – Змалечку вже в руки
голку взяли.
Любов до вишивання у
цій родині передається, як
бачимо, з покоління в покоління, як, мабуть, і талант до
високого мистецтва. Адже
творіння їх рук на полотні
інакше не назвеш. Настільки
довершені картини, підібрані
зі смаком й вмінням кольори
на них. І не тільки для душі
сидять жінки довгими вечорами над канвою, мережачи
хрестик за хрестиком, а й,
як сказала Ольга, за роботою відволікаються від гірких
думок, котрі буває оповивають серця сестер. На жаль, не склалася жіноча доля Катерини. Хвилюється Ольга за своїх доньок
Марину й Ірину, яким би з дорогою душею
батьки допомогли здобути університетську
освіту, але не має родина коштів оплачувати навчання.
– У коледжі воно безкоштовне, де дівчата здобувають професію агронома,
– говорить Ольга Володимирівна. – Теж
непогано.
Щоб не затримувати господиню (з пасовища прийшли корови), прощаємося.
Виходячи з двору, зупиняємося на хвилину
помилуватися квітами перед будинком. І
подумалося, попри негаразди (хто сьогодні може стовідсотково стверджувати, що
купається у щасті,) у цій родині все ж таки
переважає любов, тепло, бо постелила
мама Надія донькам рушники на долю, на
життя!
Світлана ТРИГУБ.
На світлинах Володимира Чумака: О.В.
Моргунова з маленьким Андрійком на руках та інші члени цієї дружньої родини.
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ДОБРОБУТ – ЧЕРЕЗ ВЛАСНУ СПРАВУ
У СФЕРІ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
них економічних умовах,

З початку XXI століття сільський зелений туризм є одним з секторів туристичної
індустрії, що динамічно зростають.
Київщина, яка знаходиться поруч зі столицею України, має надзвичайно багату
природно- й етнокультурно-ресурсну базу, що створює передумови для широкого
використання у відпочинкових цілях. М’який клімат, мальовничі ландшафти, цікава
історико-культурна і архітектурна спадщина, самобутній побут є запорукою організації різнобічного відпочинку й туризму в сільських місцевостях.
Київські села багаті індивідуальним житловим фондом та добрими працьовитими людьми. Разом з тим гострою проблемою для багатьох сіл є брак робочих
місць, зростаючий надлишок робочої сили, вивільнювальної з сільськогосподарського виробництва. Цю проблему без великих затрат коштів у деякій мірі можна
вирішити, започаткувавши власну справу – сільський зелений туризм.
На Київщині туристів радо зустрінуть села у
Переяслав-Хмельницькому, Богуславському, Кагарлицькому, Вишгородському
районах та місті Ржищів.
У селищі Ковалин, що
в 20-ти кілометрах від
Переяслав-Хмельницького
в осередку сільського зеленого туризму «Надія»,
до складу якого входять 20
місцевих жителів, завжди
готові прийняти на відпочинок 50 туристів. За сім років
з моменту створення осередку тут відпочило майже 3 тисячі людей з понад
10 країн світу. Тут туристів
зустрічає надзвичайне поєднання прадавніх традицій та гостинність Переяславщини. Відпочиваючі у
сільських хатинках можуть
поринути у світ спілкування
з природою: пишними садами, багатими грибними
і ягідними місцями та фантастичною риболовлею на
березі озера. Скуштувати
домашньої кухні, відчути
тишу і спокій, відвідати екскурсії історичними місцями
Переяславщини – музей
під відкритим небом, музей
історії Української православної церкви, музей українського рушника, музей
хліба, музей кобзарського
мистецтва тощо. Відчути
дух епохи часів Володи-

мира Великого, котрий навіть загинув у ПереяславХмельницькому. Побачити
кургани Трипільської культури.
У селі відкрито музей
народної творчості, в якому представлено роботи
заслужених
художників
України – Ганни Самутіної
та Софії Болсуновської,
відомої художниці Марії
Бур’як, сільських майстрів
з вишивання, лозоплетіння, випалювання по шовку.
Проживаючи у господарів, турист може отримати
майстер-клас писанкарства, навчитися вишивати і
малювати. Прадавні соснові ліси, наповнені чудовим
пташиним співом, дарують
прекрасні почуття під час
спілкування з природою. В
Ковалині можна проїхатися
верхи на коні або справжньому сільському возі. Тут
є можливість гарно порибалити, а потім скуштувати смачної юшки на березі
озера, вечірню тишу порушують хіба що солов’ї та
кумкання жаб’ячого хору.
А вечірні розваги біля багаття завершать приємно
проведений день. Такий
сільський зелений відпочинок обов’язково включає
триразове харчування.
Розпочати
власну
справу – сільський зеле-

ний туризм – завжди допоможе Державна служба зайнятості. Сприяння
у започаткуванні власної
справи безробітних шляхом надання одноразової
допомоги по безробіттю
на відкриття підприємницької діяльності є одним
із пріоритетних напрямків
роботи Київської обласної
служби зайнятості з розвитку малого та середнього
бізнесу.
За період із 2001 по
2008 роки завдяки службі
зайнятості змогу започаткувати власну справу отримали більше 11 тисяч безробітних, які перебували на
обліку в службі зайнятості.
На розвиток підприємництва з коштів Фонду за 8
років витрачено близько
40 млн. грн. У зв’язку з
фінансово-економічною
кризою у 2009 році бюджетом не було передбачено фінансування цього
напрямку роботи. Нинішнього року бюджетом затверджено видатки з вищезазначеного напрямку
в сумі 1 млн. 840 грн., що
передбачає фінансування
виплат для 210 осіб. Планується, що середній розмір цієї допомоги на одну
особу складатиме майже 9
тис. грн.
У сьогоднішніх склад-

особливо у важкому стані
опинилися віддалені від
столиці малі міста і села,
мешканці яких найбільш
потерпають від безробіття через нестачу вільних
робочих місць. Зважаючи
на це, розвиток сільського зеленого туризму можна розглядати як один із
шляхів соціального розвитку сільських депресивних
регіонів та вирішення проблем із зайнятістю селян.
З метою залучення
безробітних до діяльності
в сфері зеленого туризму
у профінформаційних секторах центрів зайнятості
облаштовані
тематичні
куточки з інформаційним
наповненням щодо перспектив розвитку туризму в даній місцевості. В
них розміщені спеціальні
карти-схеми,
інформаційні буклети відповідної тематики та брошури,
спеціалізована література,
публікації засобів масової
інформації, адреси і телефони обласних організаційних спілок сприяння
розвитку зеленого туризму
та її осередків, інша довідкова інформація. Для розширення знань відвідувачів
стосовно організації туристичної діяльності, спеціалістами центрів зайнятості
проводяться
відповідні
семінари за темами: “Зелений туризм – реальний
засіб
самозайнятості”,
“Започаткування власного
бізнесу у сфері зеленого
туризму”.
Здійснюється
профінформаційна робота
з наданням індивідуальних
інформаційно-довідкових
та консультаційних послуг
клієнтам, проводиться навчання основам цієї діяльності безробітних.
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ДЕНЬ БОРОТЬБИ З АМБРОЗІЄЮ
Державна інспекція з карантину рослин у Київській
області повідомляє, що 17 липня по всій території Київщини обласна державна адміністрація оголосила днем
боротьби з амброзією полинолистою, що є шкідливою
як для людей, так і для тварин.
Прохання до жителів міст, сіл та селищ вийти та знищити всі рослини амброзії, які знаходяться біля дворів,
будинків, дитячих майданчиків та в інших місцях населеного пункту. Боротьбу проводити методом виривання
та скошування. Наразі головна мета не дати сформувати
рослині насіння. Амброзія - однорічна яра рослина, розмножується насінням, одна рослина може сформувати
до 30-40 тис. насінин, а окремі екземпляри до 80-100
тис. Насіння зберігає свою схожість у грунті до 40 років
до настання сприятливих умов для свого проростання.
Після проведення знищення дуже гарний результат дає
залуження земельних ділянок багаторічними злаковими
травами.
Велике прохання до кожного жителя Київщини зірвати
хоть одну рослину амброзії полинолистої та знищити її.
Анатолій ЗАЯЦЬ,
головний спеціаліст – державний інспектор.

ВІСТІ З ЧОРНОГОРОДКИ

ЩОБ СЕЛИЛИСЬ ЛЕЛЕКИ...
Не знаю як по інших селах району, а у нас, у Чорногородці, дуже й дуже багато селиться лелек. Запитаєте
чому? Важко сказати. Але, мабуть, не тільки їм подобається тутешня природа, а й люди. Жителі села й самі дбають, щоб ці красиві птахи літували в Чорногородці. Щороку прилітають вони до гнізда, про яке подбав нині вже
покійний П.Ф.Сергієнко. Коли впало дерево біля його
хати, на якому жили лелеки, то Павло Федорович спеціально закопав стовпа й помістив на ньому лелече гніздо.
І ось і цього літа в ньому вже вивелося потомство.

І НАРОДЖУВАЛИСЯ ДІТИ
З початку нинішнього року в Чорногородці на світ
благословилось уже четверо немовлят. До кінця року
очікуємо ще поповнення маленьких жителів села і в порівнянні з минулим роком статистика народжуваності
значно зросте.

НАЙСТАРІША ЖИТЕЛЬКА
На сьогодні найстарішою жителькою села є
В.Ю.Олійник – 1918 року народження. Нелегка доля випала цій жінці. Пережила Віра Юхимівна голодомор, у Велику Вітчизняну залишилася вдовою, важко працювала в
колгоспі. Замолоду не зазнала щастя, та Бог відміряв їй
довгих років життя. І за це йому вона вдячна.
Марія СЕРГІЄНКО,
секретар Чорногородської сільської ради.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

У СФЕРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ

УЧНЯМ СКОРОТИЛИ
СТРОК НАВЧАННЯ

Л ІКА Р « А Й Б О Л И Т Ь»
ДЛ Я ТЕ Л Е В ІЗ О Р І В, Т Е Л Е ФО Н І В

Віднині загальна середня освіта становить не 12, а 11
років. За таке рішення проголосували 248 депутатів Верховної Ради. Окрім скасування 12-річного терміну навчання у
середній школі, Верховна Рада запровадила обов’язкову
дошкільну освіту для дітей старшого дошкільного віку. Тобто, з 5-ти років діти повинні відвідувати дитсадок.
“Батьків та дітей я прошу заспокоїтись. З 1 вересня ми
будемо продовжувати вчитися 11 років. Я сподіваюся, що
Президент підпише цей закон”, – резюмував А.Мартинюк.
Рішення про перехід на 12-річний термін навчання
ухвалили ще в 1999-му році. Тоді міністром освіти був
нинішній президент Національної академії педагогічних
наук Василь Кремень. За його словами, передбачалося,
що у старших класах діти здобуватимуть профільну освіту. Але нині виявилося, що держава не готова до продовження освітньої реформи: у бюджеті немає коштів.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
СТАНЕ ОБОВ’ЯЗКОВОЮ
Введення обов’язкової дошкільної освіти наближає
освіту України до світових стандартів. Про це заявив міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Він підкреслив, що
у зв’язку із введенням обов’язкової дошкільної освіти
“батьків не будуть примушувати віддавати дітей до дитячих садків, і вони зможуть отримати дошкільну освіту
вдома за допомогою вчителів”. За його словами, планується, що дошкільна освіта буде проходити у формі
розвиваючих ігор, які дадуть дітям базові навички рахунку, читання та психологічно підготують їх до отримання
середньої освіти.

НАС ПОРАХУЮТЬ У 2012 РОЦІ
Перепис населення, за правилами ООН, проводять
щодесять років. Перший всеукраїнський перепис пройшов ще у 2001 році, тому наступний планували на 2011
рік. Однак за браком коштів його перенесли спочатку на
невизначений термін, і лише нещодавно уряд затвердив
нову дату проведення перепису — 2012 рік.
Наразі в Україні проживає менше ніж 46 мільйонів
осіб. Однак у довгостроковій перспективі прогноз вітчизняних вчених невтішний: до 2050 року чисельність населення України складатиме 36 мільйонів.

Сучасна телерадіотехніка – це
скоріше комп’ютер, адже має стільки різноманітних функцій. Щоправда
ми не всіма ними користуємося. Однак, саме вони покликані полегшити
наше життя і не дають засмучуватись, – скрізь, де є екран,
маємо ігри, гороскопи, телетексти, блокноти. Та, як
відомо, ніщо не вічне, і навіть ці високі технології виходять з ладу, порушуючи
емоційну рівновагу. Коли
техніка ще на гарантії - простіше – бо працюють сервісні центри, а якщо телевізор,
DVD чи радіопрогравачі у
користуванні більше гарантійного терміну, то виходи
два – смітник або ремонт.
Не кожен може скористатися першим способом, для
більшості громадян прийнятний скоріше другий. І
якщо у великих містах з цим
проблем немає, то для малих населених пунктів - це справжня
трагедія. Однак макарівцям в цьому
плані пощастило. Вже півроку, як
відкрито ще одну майстерню. Поряд
з автостанцією, на другому поверсі
СТО, надає послуги по усуненню поламок у телевізорах та іншій сучасній апаратурі, а також у мобільних
телефонах, молодий спеціаліст Володимир Мазуренко.
- Взагалі такі товари я ремонтую вже 10 років, адже саме
стільки як закінчив Київське спеціалізоване профтехучилище № 8,
- розповідає Володимир, власник
майстерні.

Як щойно «спечений» спеціаліст Володя відразу «кинувся в бій»
і випробовував свої сили в Києві.
Попрацювавши 1,5 року в столиці,
повернувся додому в смт Кодра.
Його земляки постійно зверталися

за допомогою, тож час від часу виникала ідея започаткувати власну
справу. Та все боявся і не вистачало часу.
- Тоді я вважав, що досвіду бракує і знання вже не ті. Технології на
місці не стоять, а я все ж таки був
на периферії, – продовжував телемайстер. – Відтак сів за комп’ютер,
освоїв інтернет, вивчив нову галузеву літературу. Почав сам користуватися сучасними технологіями. Згодом взявся за нову для себе справу
– ремонт мобільних телефонів. Все
вдавалося.
Кодрянський майстер «лікував»

«Sony» та «Philips». Однак час від
часу клієнти клали на робочий стіл
совдеповські екземпляри. Ні чим
не гребував і продовжує так ремонтувати й стареньку техніку. Врешті,
залучившись підтримкою дружини Олени та друзів, ризикнув – відкрив власну
справу. І, вийшло. Знайшовши приміщення в
райцентрі, Володимир
Мазуренко переїхав до
Макарова. Робота не
змусила себе довго чекати. Почали приходити
відвідувачі, запитували,
цікавились, приносили
поламані речі. Їх задовольняла виконана робота, бо майстер, здавалося, робив неможливе.
Приваблювала людей і
культура поведінки - завжди усміхнений, привітний. Не менш важливим
аспектом роботи є ціни
за послуги. Вартість ремонту телерадіоапаратури в цілому не відрізняється по району, а от з мобільниками дещо клопітніше. Володимир
їх ремонтує на місці, а інші «колеги
по цеху» в більшості везуть лагодити
техніку на Київ. Клієнтам зрозуміло
від цього користь, ціни менші. І як
результат, бажаючих ремонтувати
техніку саме тут побільшало, число
замовлень теж росте з кожним місяцем. Ось тут і дають знати про себе
конкуренти, які вже «заходили в гості». Словом, все як у справжнього
бізнесмена.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ВІВТОРОК, 20 ЛИПНЯ
1+1. 10.55 “Клуб шпигунiв”.
(США, 1996 р.)
Комедiя. Надсекретна зброя,
створена в таємних лабораторiях,
виставляється на продаж серед
терористичних держав. Таємний
агент, в життi звичайний власник
магазина iграшок, викрадає цю
лазерну гармату, але злочинцi
вислiджують його. За ним починається полювання...
Режисер: Д. Мурловскi.
У ролях: Х. Хоган, Р. Молл,
Д.Хонг.
СЕРЕДА, 21 ЛИПНЯ
ICTV. 1.25 “Самiт”. (Канада,
2008 р.)
Драма. Англiйка Леонi Аддерлей проводить журналiстське
розслiдування в Колумбiї. На

* * *

::: АНОНС ::: АНОНС ::: АНОНС :::
фармацевтичнiй фабрицi виявленi
отруйнi хiмiкати, якi використовують для виготовлення лiкiв. У
розслiдуваннi Леонi допомагає
колумбiйка Марiя i її 14-рiчний син
Пако. Пiсля вiд`їзду журналiстки
до Англiї, з Марiєю трапляється
бiда - її син стає учасником жахливого експерименту i незабаром
вмирає...
Режисер: Н. Копус.
У ролях: Б. Грiнвуд, Дж.
П`юрфой, Р. Лефевр.
ЧЕТВЕР, 22 ЛИПНЯ
СТБ. 9.00 “Формула кохання”.
(“Мосфiльм”, 1984 р.)
Мелодрама. У 1880 роцi до
Росiї приїхав граф Калiостро
з виставами для вищої знатi.
Граф спробував закохати в
себе юну Марiю Iванiвну, але

УТ-1

0.15 Крiзь далечiнь столiття.
1.20 Пiдсумки дня.
2.45 ХIХ мiжнародний фестиваль
мистецтв “Слов`янський
базар у Вiтебську”.
Вiдкриття.
4.30 Тетяна Цимбал представляє: “Лiнiя долi”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.20 Т/с “Янгол-охоронець”.
7.05 Т/с “Ведмежий кут”.
8.05 Т/с “Слово жiнцi”.
9.20 Х/ф “Пiдкорювач потягiв”.
11.15 Комедiя “Замерзла з
Маямi”.
13.30 Т/с “Сищик Самоваров”.
15.25 Т/с “Маргоша 2”.
16.25 “Анатомiя слави”.
17.30,19.30 “ТСН”.
17.40 “Криве дзеркало”.
19.25 “Погода”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.05 Трилер “Домовик”.
23.25 Д/ф “По той бiк життя i
смертi. Рай”.
0.25 “Наша Russia”.
0.40 Трилер “Домовик”.

вівторок, 20 ЛИПня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Про головне.
10.00,12.15,2.55 ХIХ
мiжнародний фестиваль
мистецтв “Слов`янський
базар у Вiтебську”.
Вiдкриття.
12.00 Дiловий свiт.
13.40 Х/ф “Про бiдного гусара
замовте слово”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.40 Д/с “Скарби цивiлiзацiй”.
16.10 Крок до зiрок.
17.00,2.00 Т/с “Диявол iз Орлi.
Янгол iз Орлi”.
18.00 Магiстраль.
18.25 Свiт спорту.
18.35 Про головне.
19.25 Х/ф “Про бiдного гусара
замовте слово”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Т/с “Мовчання яструба”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.

23.25 Вiд першої особи.
0.15 Крiзь далечiнь столiття.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Дiловий свiт.
4.15 Хай щастить.
4.50 Т/с “Мовчання яструба”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.40 “Смакуємо”.
7.05 “Ремонт +”.
7.55 Т/с “Слово жiнцi”.
9.10 Х/ф “Маленький єдинорiг”.
10.55 Комедiя “Клуб шпигунiв”.
13.00 Т/с “Життя, якого не
було”.
14.00 Д/ф “По той бiк життя i
смертi. Рай”.
15.00 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 Т/с “Свати”.
17.15,19.30,4.10 “ТСН”.
17.25 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.25 Т/с “Ведмежий кут”.
19.25 “Погода”.
20.05 Т/с “Свати”.

середа, 21 ЛИПня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.30 Освячення СвятоПреображенського Собору.
Божественна лiтургiя.
12.00 Дiловий свiт.
12.25 “Сiльська правда” з Т.
Метерчук.
13.05 Право на захист.
13.30 Х/ф “Про бiдного гусара
замовте слово”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Д/с “Скарби цивiлiзацiй”.
16.10 “Крок до зiрок”.
17.00,2.00 Т/с “Диявол iз Орлi.
Янгол iз Орлi”.
18.00,21.20 Дiловий свiт.
18.35 Про головне.
19.35 Х/ф “Забута мелодiя для
флейти”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Т/с “Мовчання яструба”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Крiзь далечiнь столiття.

дiвчина покохала молодого
провiнцiала.
Режисер: М. Захаров.
У ролях: О. Абдулов, С. Фарада, Л. Бронєвой, О. Захарова, Т.
Пельтцер, Є. Амiнова, А. Михайлов, Є. Валюшкiна.
П`ЯТНИЦЯ, 23 ЛИПНЯ
НОВИЙ КАНАЛ. 1.10 “Закони привабливостi”. (Iрландiя
- Великобританiя - Нiмеччина,
2003 р.)
Комедiя. Розлучений юрист
пристрасно закохується в розлучену жiнку i одружується з нею.
Закручується смiшна карусель
безглуздих, але зворушливих випадковостей i фантастичних перетворень. Але правила тяжiння
не дiють там, де немає справжнього кохання...

Режисер: П. Х`юїт.
У ролях: П. Броснан, Д. Мур,
М. Шин.

СУБОТА, 24 ЛИПНЯ
ІНТЕР. 2.05 “Рагiн”. (Австрiя Росiя, 2004 р.)
Драма. Росiя, початок ХХ
столiття, маленьке провiнцiйне
мiсто. Лiкар Андрiй Юхимович
Рагiн служить головним лiкарем в
повiтовiй лiкарнi. Вiн немолодий,
самотнiй i вечорами любить читати. Одного разу йому потрапляє
цiкавий медичний звiт: модний
психiатр Гiммельсдорф демонструє метод лiкування психозу.
Картини того, що вiдбувається у
вiденськiй клiнiцi, постають перед очима росiйського лiкаря.
Режисер: К. Серебреннiков.
У ролях: А. Гуськов, А. Галiбiн,

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 19 липня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”.
9.15 Точка зору.
10.00 Х/ф “Каштанка”.
11.15 Д/ф “Микола Рушковський. Любов без гриму”.
12.00,18.00 Дiловий свiт.
12.10 Х/ф “Летюча миша”.
14.30 Вiкно до Америки.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.40 Д/с “Скарби цивiлiзацiй”.
16.10 Наша пiсня.
17.00,2.00 Т/с “Диявол iз Орлi.
Янгол iз Орлi”.
18.25,21.30 Свiт спорту.
18.35 Про головне.
19.30 Х/ф “Про бiдного гусара
замовте слово”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20,1.40 Дiловий свiт.
21.50,5.00 “Попередження” з
М.Вереснем.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
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1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Дiловий свiт.
2.55 Фольк-music.
3.50 Д/ф “Наша спадщина. Храм
української книги”.
4.20 “Сiльська правда” з
Т.Метерчук.
5.00 Т/с “Мовчання яструба”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.20 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.25 Т/с “Янгол-охоронець”.
7.10 Т/с “Ведмежий кут”.
8.10 Т/с “Слово жiнцi”.
9.20 Комедiя “Мiксвiлльський
привид”.
11.10 Комедiя “Обережно,
дiти!”
13.05 Т/с “Життя, якого не
було”.
14.05 Д/ф “Всесвiтнiй потоп як
передчуття”.
15.00 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 Т/с “Свати”.
17.15,19.30 “ТСН”.
17.25 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.25 Т/с “Ведмежий кут”.
19.25 “Погода”.

2.35 Х/ф “Пiдкорювач потягiв”.
4.05 Т/с “Слово жiнцi”.
4.50 Т/с “Маргоша 2”.

ІНТЕР

6.20 “Є. Урбанський. Останнiй
дубль”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00,12.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.45 Х/ф “Вiйна i мир”.
2.00 “Гола наука. Телепатiя”.
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.25 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
4.10 Т/с “Сусiди”.
21.05,2.25 Бойовик “Пограбування на Бейкер-стрiт”.
23.25 Д/ф “Всесвiтнiй потоп як
передчуття”.
0.25 “Наша Russia”.
0.55 Комедiя “Клуб шпигунiв”.
4.45 Т/с “Маргоша 2”.
5.35 Т/с “Життя, якого не було”.

ІНТЕР

6.05 “Гола наука. Телепатiя”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.05 Трилер “Створiння 3”.
23.00 Д/ф “Апокалiпсис - 2012”.
23.55 “Наша Russia”.
0.20 Комедiя “Обережно, дiти!”
1.50 “Документ”.
2.50 Трилер “Створiння 3”.
4.15 Т/с “Маргоша 2”.
5.05 Т/с “Життя, якого не було”.

ІНТЕР

6.05 “Ударна хвиля”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.

4.40 “Знак якостi”.
5.10 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Країна повинна знати!
5.45 Факти тижня з
О.Соколовою.
6.40,8.00 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Дiловi факти: Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.45 Пiд прицiлом.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Т/с “Година Волкова”.
14.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15 Т/с “Менти-1”.
16.15 Х/ф “Загiн “Дельта”:
Колумбiйський зв`язковий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,3.45 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Менти 9/2”.
22.00 Comedy Club.
23.00 Х/ф “Година розплати”.
1.25 Факти. Пiдсумок дня.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.45 Х/ф “Вiйна i мир”.
2.00 “Ударна хвиля”.
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.20 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
4.05 Т/с “Сусiди”.
4.30 “Судовi справи”.
5.10 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

6.15 Факти.
6.40,8.00 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Слiпий 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Година Волкова”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.30 Т/с “Менти 9/2”.
17.40 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,3.50 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Менти 9/2”.
23.45 Х/ф “Вiйна i мир”.
2.00 “Гола наука. Походження
людини”.
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.20 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.25 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
4.10 Т/с “Сусiди”.
4.35 “Судовi справи”.
5.15 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.40,8.00 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Слiпий 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти поукраїнськи.
13.30 Т/с “Година Волкова”.
14.35 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.30 Т/с “Менти 9/2”.
17.40 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,3.30 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.

1.50 Х/ф “Фанатка”.
3.10 Факти.
4.15 Х/ф “Допустимий ризик”.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Грiх янгола”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Вдалий обмiн”.
12.00 “Битва екстрасенсiв”.
13.05 “Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидицi”.
14.05 “Росiйськi сенсацiї. Зорянi
вiйни за кохання”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00,18.15 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.15 “У пошуках iстини. Михайло Булгаков: Євянголiє для
Сталiна”.
20.15 “Слiдство вели. Сталевi
пальцi”.
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 “Ах, водевiль,
водевiль”.
2.00 Т/с “Медiум”.
22.00 Comedy Club.
23.00 Т/с “Сопрано”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Х/ф “Загiн “Дельта”:
Колумбiйський зв`язковий”.
3.20 Факти.
4.20 Х/ф “Туман Авалона”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Маша i море”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидицi”.
13.55 “Моя правда. Боротьба
за право бути: Любов
Полiщук”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00,18.15 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.15 “Правила життя.
Апокалiпсиси”.
20.15 “Слiдство вели. Маска
смертi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.50 “Вiкна-спорт”.
1.00 “Бiзнес +”.
1.05 Х/ф “Ще раз про кохання”.
2.45 Т/с “Медiум”.
19.55 Т/с “Менти 9/2”.
21.55 Comedy Club.
22.55 Т/с “Сопрано”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Х/ф “Самiт”.
3.00 Факти.
4.00 Т/с “Сопрано”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Вперше замiжня”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидицi”.
13.45 “Моя правда. Едiта П`єха i
її чоловiки”.
14.45 “Давай одружимося”.
16.45,18.15 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.15 “Зоряне життя. Зорянi
всиновлення”.
20.20 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки
проти чорної магiї”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Все починається з
дороги”.
2.20 Т/с “Медiум”.

З.Буряк, С. Бехтєрев, А. Стєклова.

НЕДIЛЯ, 25 ЛИПНЯ
22.30 “Метаморфози”. (Канада - Нiмеччина - Францiя Великобританiя, 2006 р.)
Трилер. Три молодих американця пiд час подорожi по Схiднiй
Європi викликаються пiдвезти
молоду красиву жiнку на iм`я
Елiзабет. Один з них - письменник Кiт, захоплений дослiдженням
стародавнiх таємниць, закохується в неї. Всi четверо прибувають
в середньовiчний замок, який
виявляється для американцiв
захiднiше, в якому саме їх
iснування поставлене в залежнiсть
вiд якихось потойбiчних сил...
Режисер: Є. Ходi.
У ролях: К. Ламберт, К. Сев`є,
I. Хоффман.

* * *

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Колишня”.
5.40 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.25 Т/с “Курсанти”.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Вигляд зверху
кращий”.
10.50 Т/с “Щасливi разом”.
11.50 “Все для вас”.
12.05,23.15 Iнтуїцiя.
13.20 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “Кайл XY 2”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
0.35 Спортрепортер.
0.45 Служба розшуку дiтей.
0.50 Т/с “4400”.
1.35 Т/с “Кадети”.
2.20 Т/с “Без слiду 4”.

НОВИЙ КАНАЛ

4.50 Т/с “Колишня”.
5.30 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10,23.20 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “4400”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
0.35 Спортрепортер.
0.45 Т/с “4400”.
1.30 Т/с “Кадети”.
2.15 Т/с “Без слiду 4”.
4.20 Невiдома Україна.

НОВИЙ КАНАЛ

4.50 Т/с “Колишня”.
5.30 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15,23.20 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “4400”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
0.35 Спортрепортер.
0.45 Служба розшуку дiтей.
0.50 Т/с “4400”.
1.35 Т/с “Кадети”.
2.20 Т/с “Без слiду 4”.
4.25 Невiдома Україна.
4.40 Гiркi фарби зони.

4.25 Найкращi... Серед повитух.
4.40 “Культурна спадщина”.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.35 Х/ф “Лiга справедливостi
Америки”.
8.25 “Правда життя”. За крок до
смертi.
9.00,21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант”.
13.05 “Вчинок”.
13.30 “Легенди бандитського
Києва”. Таємниця старовинних iкон.
14.00 Х/ф “Презумпцiя вини”.
16.15 Х/ф “Розповiдь про
Федота-стрiльця”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.50,3.25,5.10 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 Х/ф “3000 миль до Грейсленда”.
3.50 “Мобiльнi розваги”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.30 Х/ф “Розповiдь про
Федота-стрiльця”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
15.20 Х/ф “Людина в зеленому
кiмоно”.
16.50 Х/ф “Каїр-2” викликає
“Альфу”.
18.35 “Речовий доказ”.
Вiдморозки.
19.00,21.30,0.50,3.20,5.10
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.05 Х/ф “Людина в зеленому
кiмоно”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
15.25 Х/ф “Загiн особливого
призначення”.
17.00 Х/ф “Зелений фургон”.
18.35 “Правда життя”. Стрибнути вище голови.
19.00,21.30,0.50,3.25,5.10
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 28 16 липня 2010 р.
четвер, 22 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Про головне.
10.05 ХIХ мiжнародний
фестиваль мистецтв
“Слов`янський базар у
Вiтебську”. Щоденник.
10.20,2.50 ХIХ мiжнародний
фестиваль мистецтв
“Слов`янський базар
у Вiтебську”. Конкурс
виконавцiв естрадної пiснi.
12.00 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “Наблизити свiт.
Борис Грабовський”.
12.55 Громадська варта.
13.15 Кордон держави.
13.40 Х/ф “Забута мелодiя для
флейти”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.35 Д/с “Команда “Рiдiм”.
16.10 “Крок до зiрок”.
17.00 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
18.00,21.20 Дiловий свiт.
18.35 Про головне.
19.35 Х/ф “Забута мелодiя для
флейти”.

21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Зустрiч Святiйшого
патрiарха Московського i всiєї Русi Кирила з
громадськiстю м. Одеси.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Крiзь далечiнь столiття.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Дiловий свiт.
2.00 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
4.10 Д/ф “Наблизити свiт. Борис
Грабовський”.
4.40 Громадська варта.
5.00 “Знайдемо вихiд” з
Н.Розинською.
5.45 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Ведмежий кут”.
7.50 Т/с “Слово жiнцi”.
9.05 Комедiя “Лукас”.
11.05 Комедiя “Супердонька”.
13.05 Т/с “Життя, якого не
було”.
14.05 Д/ф “Апокалiпсис - 2012”.

п’ятниця, 23 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Про головне.
10.20,2.50 ХIХ мiжнародний
фестиваль мистецтв
“Слов`янський базар
у Вiтебську”. Конкурс
виконавцiв естрадної пiснi.
12.00 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “Обраний. Мирослав
Вантух”.
13.10 “Надвечiр`я” з Т. Щербатюк.
13.40 Х/ф “Забута мелодiя для
флейти”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.35 Д/с “Команда “Рiдiм”.
16.10 “Знайдемо вихiд” з Н.
Розинською.
17.00 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
18.00 Магiстраль.
18.25 Свiт спорту.
19.00 Х/ф “Дорога Олено
Сергiївно”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Т/с “Мовчання яструба”.

22.50 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Крiзь далечiнь столiття.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Дiловий свiт.
2.00 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
4.10 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.
4.35 Право на захист.
5.00 Т/с “Мовчання яструба”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.45 Т/с “Ведмежий кут”.
7.45 Т/с “Слово жiнцi”.
8.55 Комедiя “Французька для
початкiвцiв”.
10.55 Комедiя “Моє дiвчисько”.
13.05 Т/с “Життя, якого не
було”.
14.05 Д/ф “Вундеркiнди”.
15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 Т/с “Свати”.
17.15,19.30 “ТСН”.
17.25 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.25 Т/с “Ведмежий кут”.

субота, 24 липня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Свiт православ`я.
6.35 Крок до зiрок.
7.20 День флоту України.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Погода.
9.15 Хто в домi хазяїн?
9.45 Коло Олiмпiади.
10.15 Автоакадемiя.
10.45 Крок до зiрок.
11.30 ХIХ мiжнародний
фестиваль мистецтв
“Слов`янський базар у
Вiтебську”. Щоденник.
11.40 ХIХ мiжнародний
фестиваль мистецтв
“Слов`янський базар
у Вiтебську”. Майстри
мистецтв України.
12.50 ДПКЄ-2010. Нацiональний
вiдбiр. Чвертьфiнал.
14.00 Наша пiсня.
14.50 Погода.
15.00 В гостях у Д. Гордона.

15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Таврiя”
(Сiмферополь) - “Металург” (Донецьк).
16.50 У перервi: Погода.
18.00 Мюзикл “12 стiльцiв”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Погода.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.25 День флоту України.
0.25 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 Погода.
1.40 Мюзикл “12 стiльцiв”.
4.20 ХIХ мiжнародний фестиваль
мистецтв “Слов`янський
базар у Вiтебську”. Майстри мистецтв України.
5.30 Хто в домi хазяїн?

1+1

6.25 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.

неділя, 25 липня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.30 М/ф.
6.45 Софiя.
7.00 DW. Новини Європи.
7.30 Ера здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
8.45 Божественна Лiтургiя у
Спасо-Преображенському
Кафедральному Соборi.
12.00 Погода.
12.15 Здоров`я.
12.50 ДПКЄ-2010. Нацiональний
вiдбiр. Пiвфiнал.
14.05 Аудiєнцiя.
14.45 Погода.
14.55 В гостях у Д.Гордона.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Оболонь” (Київ) - “Ворскла”
(Полтава).
16.50 У перервi: Погода.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.

18.45 Погода.
19.00 Х/ф “Полювання за тiнню”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Погода.
21.45 ХIХ мiжнародний
фестиваль мистецтв
“Слов`янський базар у
Вiтебську”. Творчий вечiр
Раймонда Паулса.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Оперативний об`єктив.
0.00 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.45 Погода.
1.50 Телевистава “НаталкаПолтавка”.
3.40 “Знайдемо вихiд” з
Н.Розинською.
4.30 Коло Олiмпiади.
5.00 Автоакадемiя.
5.30 Хай щастить.

1+1

6.25 Комедiя “Юнi мутанти
нiндзя-черепашки 2”.
8.00 “Ремонт +”.

15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 Т/с “Свати”.
17.15,19.30 “ТСН”.
17.25 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.25 Т/с “Ведмежий кут”.
19.25 “Погода”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.05 Бойовик “Нiндзя”.
22.55 Д/ф “Вундеркiнди”.
23.55 “Наша Russia”.
0.15 Комедiя “Лукас”.
2.05 “Документ”.
3.05 Бойовик “Нiндзя”.
4.25 Т/с “Маргоша 2”.
5.15 Т/с “Життя, якого не було”.

ІНТЕР

6.05 “Гола наука. Походження
людини”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.10 “Судовi справи”.
19.25 “Погода”.
20.15 Футбол. Металiст (Харкiв)
- Динамо (Київ).
22.30 Трилер “Крижанi павуки”.
0.20 Комедiя “Французька для
початкiвцiв”.
2.05 Футбол. Металiст (Харкiв) Динамо (Київ).
3.50 “Документ”.
4.50 Т/с “Маргоша 2”.
5.40 Т/с “Життя, якого не
було”.

ІНТЕР

6.05 “Любов проти правил”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Жiнка бажає знати”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 Комедiя “Юнi мутанти
нiндзя-черепашки 2”.
12.10 Х/ф “Лорд-захисник”.
14.15 Комедiя “Симулянт”.
16.10 “Анатомiя слави”.
17.05 Комедiя “Об`єкт мого
захоплення”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Комедiя “Квартирантка”.
22.05 Мелодрама “Янгол
пролетiв”.
0.05 Комедiя “Моє дiвчисько”.
1.50 Х/ф “Лорд-захисник”.
3.30 “ТСН”.
4.05 Т/с “День народження
Буржуя 2”.
5.45 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР

5.50 Бокс. В.Узелков Б.Шуменов.
7.00 Док прект “Вузлик”.
7.35 Х/ф “Бойовики з Ларедо”.
9.00 “Формула кохання”.
10.00 “Городок”.
11.05 “Позаочі”.
12.00 “О.Остроумова. Любов
земна”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 “Шiсть кадрiв”.
11.50 М/ф “Пригоди мишеняти
Переса”.
13.45 Х/ф “Глибиннi чудовиська”.
15.30 Комедiя “Квартирантка”.
17.30 Мелодрама “Янгол
пролетiв”.
19.30 “Телевiзiйна служба новин”.
20.05 “Криве дзеркало”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.10 Трилер “Крижанi павуки”.
1.00 Комедiя “Симулянт”.
2.30 Х/ф “Глибиннi чудовиська”.
3.55 “Телевiзiйна служба новин”.
4.30 Т/с “День народження
Буржуя 2”.

ІНТЕР

5.50 М/ф “Боцман i папуга”.
6.45 Х/ф “Хто боїться Вiрджинiї
Вульф?”
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
11.20 “В. Висоцький. Я прийду
по вашi душi”.

16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Жiнка бажає знати”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Вербна недiля”.
23.45 “Детально з...”
0.10 “Любов проти правил”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.10 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
3.00 Т/с “Сусiди”.
3.25 “Знак якостi”.
4.25 “Судовi справи”.
5.05 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

6.15 Факти.
6.40,8.00 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Слiпий 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.40 Т/с “Година Волкова”.
21.30 Т/с “Вербна недiля”.
23.45 “Тварини в утробi
матерi”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.45 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.
4.50 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.40,8.00 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.45 Т/с “Слiпий 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти поукраїнськи.
13.30 Х/ф “Солдати фортуни”.
15.40 Т/с “Менти 9/2”.
17.40 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Добрi новини з
Є.Фроляк.
19.20 Спорт.
19.250,0.55 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
13.10 Т/с “Диво”.
18.00 “Пiд знаком зодiаку”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Фестиваль гумору “Юрмала 2009”.
22.30 Док прект “Вузлик”.
23.10 Бокс. В.Узелков Б.Шуменов.
0.30 “Подробицi” - “Час”.
1.10 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
2.05 Х/ф “Рагiн”.
3.40 Х/ф “Бойовики з Ларедо”.
4.45 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

6.05 Погода.
6.10 Факти.
6.35 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.10 Погода.
7.15 Добрi новини з
Є.Фроляк.
7.20 Козирне життя.
7.55 Х/ф “Солдати фортуни”.
10.00 “Смак”.
10.55 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.55 Квартирне питання.
12.50 Наша Russia.
13.15 Х/ф “О, щасливчик!”
12.30 Концерт пам`ятi В. Висоцького.
14.40 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
16.30 “Пороблено в Українi”.
18.00 Х/ф “Не вiдрiкаються
люблячи”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Х/ф “Не вiдрiкаються
люблячи”.
22.40 Х/ф “Ефект домiно”.
0.35 “Подробицi” - “Час”.
1.15 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
2.00 “Тварини в утробi матерi”.
3.40 “Позаочі”.
4.20 “Формула кохання”.
5.05 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

6.05 Погода.
6.10 Факти.
6.25 Погода.
6.30 Х/ф “Старi буркотуни 2”.
8.10 “Смак”.
8.55 Анекдоти по-українськи.
9.15 Прожектор Перiсхiлтон.
9.55 Квартирне питання.
10.55 Ти не повiриш!
11.45 Козирне життя.
12.15 Iнший футбол.
12.55 Дискотека 80-х... По-нашому!

14.40 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.35 Т/с “Менти 9/2”.
17.40 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,3.35 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Менти 9/2”.
21.55 Comedy Club.
22.55 Т/с “Сопрано”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Х/ф “Самiт”.
3.00 Факти.
4.05 Т/с “Сопрано”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Формула кохання”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки
проти чорної магiї”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “Моя правда. Лайма
Вайкуле. Перемогти i
вижити”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Крутi
дачники”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 Наша Russia.
20.15 Х/ф “О, щасливчик!”
22.10 Comedy Club.
23.20 Голi i смiшнi.
0.25 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.20 Спорт.
1.35 Х/ф “Живий товар”.
3.05 Факти.
3.35 Дискотека 80-х... Понашому!
4.25 Т/с “Сопрано”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Розум i вiдчуття”.
13.00 Х/ф “Джейн Ейр”.
17.40 “Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф “Неймовiрнi пригоди
iталiйцiв в Росiї”.
20.00 “Україна має талант! Найкраще”.
21.00 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 “Україна має талант! Найкраще”.
23.20 “ВусоЛапоХвiст”.
0.35 Х/ф “Вiрнi друзi”.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 “Бiзнес +”.
2.30 Х/ф “Великий атракцiон”.
3.50 Т/с “Медiум”.
15.15 Ти не повiриш!
16.05 Пiд прицiлом.
17.05 Провокатор.
18.05 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.05 Наша Russia.
19.35 Х/ф “Костянтин”.
21.55 Х/ф “Армiя пiтьми”.
23.50 Прожектор Перiсхiлтон.
0.15 Голi i смiшнi.
1.15 Х/ф “Живий товар”.
2.55 Х/ф “Непорочна королева”.

СТБ

5.20 М/ф: “Казка про царя
Салтана”, “Дванадцять
мiсяцiв”.
7.10 Х/ф “Кур`єр”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф “Ну, постривай”.
12.50 Х/ф “Спрага помсти”.
15.55 “Україна має талант! Найкраще”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Неймовiрнi пригоди
iталiйцiв в Росiї”.
14.00 Пiд прицiлом.
14.55 Провокатор.
15.55 Наша Russia.
16.15 Х/ф “Iдеальне вбивство”.
18.45 Факти. Пiдсумок тижня.
19.15 Країна повинна знати!
19.40 Х/ф “Фахiвець”.
21.55 Х/ф “Легiонер”.
23.55 Голi i смiшнi.
0.20 Х/ф “Рiно 911: Маямi”.
1.55 Епоха футболу.
2.50 Iнтерактив. Тижневик.
3.05 Х/ф “Непорочна королева”.

СТБ

5.15 М/ф: “Умка”, “Кiт у чоботях”, “Пригоди Буратiно”.
7.05 Х/ф “Вiрнi друзi”.
9.10 “Їмо вдома”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
14.00 “У пошуках iстини. Михайло Булгаков: Євянголiє для
Сталiна”.
15.00 “Слiдство вели. Маска
смертi”.
16.00 “Правила життя.
Апокалiпсиси”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.

7
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Дайте книгу скарг”.
2.25 Т/с “Медiум”.

0.45 Служба розшуку дiтей.
0.50 Т/с “4400”.
1.35 Т/с “Кадети”.
2.20 Т/с “Без слiду 4”.
4.25 Невiдома Україна.

4.50 Т/с “Колишня”.
5.30 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15,23.30 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “4400”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiнiи”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
0.35 Спортрепортер.

6.00 “Iсторiя України”.
7.05 Х/ф “Зелений фургон”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
15.15 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
17.00 Х/ф “Зелений фургон”.
18.35 “Вчинок”.
19.00,21.30,0.50,3.20,5.10
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

НТН

4.45 Т/с “Колишня”.
5.30 Служба розшуку
дiтей.
5.35 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.45 Т/с “4400”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.35 Т/с “Воронiни”.
22.00 Пiснi моря.
1.00 Спортрепортер.
1.10 Х/ф “Закони
привабливостi”.
2.35 Т/с “Кадети”.
3.20 Т/с “Без слiду 4”.
4.40 Гiркi фарби зони.

6.00 “Iсторiя України”.
7.00 Х/ф “Зелений фургон”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
15.25 Х/ф “За ким тюрма
плаче”.
17.00 Т/с “Термiново в
номер”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Зникнення”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.50 “Свiдок”.
1.15 “Карнi справи”.
2.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.05 “Правда життя”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

21.10 “Неймовiрнi пригоди
iталiйцiв в Росiї”. Невiдома
версiя.
22.10 “Моя правда. Лайма Вайкуле. Перемогти i вижити”.
23.10 “Зоряне життя. Зорянi
всиновлення”.
0.15 “Паралельний свiт”.
1.20 Х/ф “Сни”.
2.40 “Мобiльна скринька”.
2.55 Т/с “Медiум”.

1.00 Спортрепортер.
0.45 Х/ф “Арлетт”.
2.45 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
4.10 Т/с “Без слiду 4”.
5.30 Моя адреса - Соловки. Не
ударте жiнку навiть квiткою.

НОВИЙ КАНАЛ

4.50 Х/ф “Пiноккiо”.
6.20 Репортер.
6.30 Х/ф “Уїллоу”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
10.00 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.20 Info-шок.
13.20 Файна Юкрайна.
14.25 Даєш молодь.
15.05 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...”
18.05 М/ф “Планета скарбiв”.
20.05 Х/ф “Полiцейська
академiя 4”.
22.00 Пiснi моря.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Не квап кохання”.
22.20 Х/ф “Торкнутися неба”.
0.20 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.25 Х/ф “Спрага помсти”.
3.50 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Х/ф “Дикi кiшки”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Руйнiвники мiфiв.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.45 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
10.05 Даєш молодь.
10.35 Х/ф “Закони
привабливостi”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...”
17.15 Т/с “Батьковi дочки”.
17.40 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
20.00 Х/ф “Полiцейська
академiя 5”.
22.00 Пiснi моря.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 “Iсторiя України”.
7.45 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.40 “Вайп Аут”.
9.40 Т/с “Термiново в номер”.
11.50 “Бокс”. В.Кличко К.Арреола.
13.25 Д/ф “Ген жорстокостi”.
14.40 Х/ф “Зникнення”.
16.40 Т/с “Каменська”.
19.00 Х/ф “Карасi”.
21.15 Х/ф “Чорний яструб”.
0.10 Х/ф “Воскрешаючи
мерцiв”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
1.00 Спортрепортер.
1.05 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
2.00 Х/ф “Громило i малюки”.
3.35 Т/с “Без слiду 4”.

НТН

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.50 “Iсторiя України”.
7.45 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.45 М/ф “Ну, постривай!”
10.00 Т/с “Каменська”.
12.20 “Легенди бандитського
Києва”. Секретар Ленiна.
12.50 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.10 “Речовий доказ”.
Вiдморозки.
15.45 Т/с “Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Т/с “Чорний снiг 2”.
22.30 Х/ф “Метаморфози”.
0.45 Х/ф “Чорний яструб”.
3.15 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

8
МОЛОДІЖНІ ТЕЧІЇ
Мало хто в дитинстві не мріяв вдягнути на себе справжні обладунки, сісти верхи на коня та помчатися з мечем в руках
на поле бою відстоювати честь і свободу
свого королівства. Або в красивій сукні
танцювати на розкішному балу в оточенні
доблесних рицарів та чарівних леді. Час
проходить, дитячі мрії залишаються позаду, і вже ніколи занурюватись в майже каз-

кові історії про подвиги середньовічних
серів, а тим паче чекати на диво, що під
мурами вашого замку відбудеться справжній лицарський турнір. Здається, історія
середньовіччя залишилась навіки в своєму столітті і в ваших дитячих снах.
Але ж що це? Одного разу, гуляючи
Львовом, до мене в руки потрапляє невеличка реклама про грандіозну подію, яка
відбудеться найближчим часом. І на великий подив, це ніщо інше, як реконструкція
турніру часів мандруючих шукачів власного щастя. Я мала змогу особисто відвідати
його. Зібралися гості та учасники не тільки з України, змагатися за честь свого ордену приїхали також воїни з Білорусії. Гля-
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ШЛЯХ ДО ЛИЦАРСТВА

дачів на це дійство прибуло чимало, адже
популярність таких фестивалів з кожним
роком швидко росте.
Хто вони, ці воїни в обладунках нинішнього покоління? Адже в них в руках
справжнісінькі мечі, а їх зброєносці допомагають вдягати їм кольчуги та бацинети.
Зовсім не по-дитячому вони відбивали
своєю зброєю та щитом випади супротивника. Всі події настільки
реальні, що здається винайшли таки машину часу
і я потрапила в минуле.
Як це може бути? Та дуже
просто. Історія жива доти,
поки нею цікавляться, захоплюються настільки, що
в змозі відтворити події
минулої давнини.
Після турніру я підійшла
поспілкуватися з учасниками, мене вразило те, з якою
відданістю та захопленням
розповідали вони про свій
клуб - лицарський орден
«Палладин». Не тільки діти,
а й дорослі вкладають всю
свою душу в створення
такої середньовічної казки, кожне зібрання, кожне
тренування для них – це подія і це не може
лишити байдужим нікого. Така відданість
захопленню вражає і надихає.
Дуже популярною молодіжною течією стали в наш час клуби історичної реконструкції. Вони займаються тим, що до
найменшої дрібнички відроджують матеріальну та духовну культуру певної епохи.
Створюючи общини, вотчини, клани та
ордени, зі своїми правилами, ієрархією та історією. Це групи однодумців, які
займаються відтворенням традицій, ремесел, побуту та військової справи. І в
нашій країні їх стає чимдалі більше. Час
від часу вони збираються на масштабні
інсценізації великих битв, проводять між
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собою турніри, чим привертають до себе
чимало прихильників та просто глядачів.
Це справа всіх небайдужих до історії та
здатних до кісточок просякнути духом
улюбленої епохи і спроможних жити життям лицаря і, наприклад, економіста чи
маляра.
Чим же займаються вони в своїх клубах в мирний від воєнних баталій дій?
Справ вистачає на всіх, і хлопців, і дівчат.
Створення власними руками костюму та
прикрас займає багато часу, вивчення бойових мистецтв та середньовічних танців
вимагає хорошої фізичної підготовки. Та
не лише в бойовій готовності знаходяться
воїни ХХІ століття, вони вміють відпочивати, розважатися та духовно збагачуватися, подорожуючи історичними містами
України. А ще створювати рольові ігри та
квести, вчитися їздити верхи, ходити в
походи, варити медовуху, ліпити глинобитну піч та посуд, влучно стріляти з луків
та брати штурмом замкові мури. Все це
поєднують вони з сучасним життям, де
кожен має свої обов’язки – вчитися, працювати, приділяти увагу сім’ї та друзям
та ніколи не забувати про своє хобі – величезний інтерес та любов до історії. І це
спільне захоплення об’єднує і примушує
працювати однією великою командою,
щоб в наступному турнірі вибороти славу
найкращих, найсильніших та найдоблесніших воїнів часів середньовіччя, а жіночій
половині – найграціозніших та вражаюче
прекрасних леді.
Тож, ще у Львові в мене виникла думка, чому б не створити подібний клуб
історичної реконструкції і в Макарові?
Адже наша молодь не гірша, і я вважаю,
що з мечем, щитом та в обладунках зможе відзначитися на не одному турнірі. А
якщо буде змога влаштовувати подібні
фестивалі в самому Макарові, то в наше
містечко будуть з’їжджатися гості з усього світу. Підтвердив мою думку та наміри
приїзд до райцентру київського клубу іс-
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РЕЗУЛЬТАТ - НІЩО, ГОЛОВНЕ - ГРА
Днями на центральному стадіоні Макарова було
людно. На запрошення
відділу з питань фізичної
культури та спорту райдержадміністрації
приїхала
взяти участь у товариському матчі дублююча команда Київського «Динамо» на
чолі з Сергієм Ребровим.
Суперниками таких іменитих гостей виставили найсильнішу команду району
«Барселона».
Глядачі та вболівальники очікували видовищної гри. Таке задоволення вони таки отримали,
причому, сповна. Кияни,
вийшовши на розминку,
показали наскільки відповідально
ставляться
до кожної гри, навіть товариської.
Вислухавши
настанови тренерів, під
гучний свисток судді, команди розпочали гру. Налаштувавшись лише на
перемогу, динамівці, які
виступали цього дня в синій формі, відразу ж по-

забили перший гол, а тоді і
другий. Наші гравці на початку, здається, зніяковіли
від рівня гри суперників.
Та, знайшовши в
собі сили, почали
завдавати удари у
відповідь.
Вболівальники
спостерігали і за
вдалими фінтами,
результативними
подачами, «гарним» падінням, навіть шматки газону вилітали з-під
бутс футболістів.
Не обійшлося без
трамв. Вже на
перших хвилинах
початкового матчу, медперсонал
бігав із заморожуючими балончиками. На щастя,
обійшлося без карети швидкої допомоги.
Нашому голкіперу було
непереливки, звісно він
пропускав голи, та все

чали атакувати. Відтак гра
проходила фактично лише
на одній частині поля – хазяїв. І незабаром динамівці

ж завдяки йому чимало
м’ячів зупинено майже
біля воріт.
Віднайшовши в собі

друге дихання, господарі поля розпочали другий
тайм зі стрімких атак. Тепер
уже швидкість була на боці

наших гравців. Ймовірно
кияни не хотіли вже старатись, адже мали на своєму
рахунку достатню кількість
забитих м’ячів. Та як
не намагалися наші
гравці зрівняти результат, їм, на жаль,
це не вдалося.
Зустріч так і завершилася відчутною перевагою «Динамо 2».
- На макарівському стадіоні ми
граємо вперше, –
розповідає тренер
Київського «Динамо
2» Сергій Ребров.
– Мої підопічні показали гарну гру,
іншого я від них і не
очікував. Кожен з
футболістів гідний
грати в основному складі
«Динамо», саме для цього
ми тренуємось і граємо.
Якщо нас будуть запрошу-

вати до Макарова ще, ми
неодмінно будемо приїжджати в перервах між іграми чемпіонату.

- Гра була цікава і видовищна, – ділиться враженнями тренер «Барселони»
Олександр Мусієнко, - а
її результат передбачуваний. Неможливо обіграти
імениту команду, якщо б
це сталося, ми б не грали
на рівні району, нас бачили б на міжнародних чемпіонатах. Звісно, були певні прорахунки, та в цілому
я грою хлопців задоволений. Вибігати в таку спеку,
при такому темпі - для них
це вперше. Тому вони молодці.
Двобій завершився, кожен отримав, що
хотів. Футболісти - досвід і голи, глядачі - професійну техніку і емоції,
вболівальники побачили
улюблених спортсменів,
а тренери, - на що здатні
їхні гравці.
Ірина ЛЕВЧЕНКО .

торичної реконструкції «Айна – Бера». На
День молоді вони влаштували справжній
фурор, зібравши в парку натовп глядачів.
Я не втратила нагоду познайомитись та
поспілкуватись особисто з їх лідерами
Танею та Олексієм, які після свята розповіли, що дуже багато охочих цікавились,
де і як можна займатись реконструкцією.
Вони згодились допомагати та консультувати, якщо такий клуб буде створений
в Макарові. Залишилось тільки знайти
небайдужих людей, які допоможуть в
організації. До речі, цією ідеєю вже зацікавилися, тож залишається чекати, коли
ми зможемо відкрити клуб, щоб і наша
молодь мала змогу відчути себе леді та
лицарями.
Оксана ІГНАТЮК.
На фото: дівчина на коні – учасниця
львівського лицарського ордену «Палладин»; вгорі – Тетяна Голованова та Євген Ржечицький – київський клуб «АйнаБера».

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ВСІ ХОЧУТЬ БУТИ ЗДОРОВИМИ І
ПРОЖИТИ ДОВГО, АЛЕ ЧИ ГОТОВІ
КИНУТИ ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ?

Нинішня молодь і навіть діти п’ють до втрати свідомості і не моляться Богу. Так зараз модно! Круто - слухати пісні про те, що стати сильним і успішним допоможуть не знання, не спорт, не сила волі, а виключно
...наркотики і алкоголь.
Якщо ти почав пити в 11 років, то тебе вважають “класним”, а якщо ще раніше, то просто “геніальним”. Сьогодні
в розмовах підлітків часто можна почути: “Ой, як ми класно
вчора побухали!” або “Скільки пива будемо купувати?” І це та
молодь, яка в майбутньому має керувати своєю країною і піднімати з колін вітчизняну економіку. Якщо наступні покоління
всі свої мізки проп’ють ще у молодому віці, хто робитиме нашу
країну процвітаючою? Навіть не хочеться й думати про те, що
замість “української культури” вони розвиватимуть “культуру
споживання пива”?
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я,
Україна посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю
серед дітей та молоді. У кожного з нас відразу виникає декілька риторичних запитань: “Чому замість того, щоб очолювати
список країн з найкращим рівнем життя, ми посідаємо лідируючі місця в усіх негативних проявах людської діяльності?” І
найголовніше: “Як з цим боротися?”
Днями громадські організації країни провели в Києві
прес-конференцію на тему: “Заборона теле- і радіореклами
пива: причини та наслідки”. Для посилення боротьби з алкоголізмом вони вимагають від депутатів Верховної Ради прийняти проект закону про внесення змін до Закону України
“Про рекламу”, який був зареєстрований ще 23 квітня 2008
року в комітеті з питань свободи слова та інформації.
“Реклама закликає робити те, що робити не можна, - наголосив головний координатор громадянської кампанії “Форум порятунку Києва” Віталій Черняхівський. - Адже законом
України заборонено вживати алкоголь у громадських місцях,
а у рекламі показується як п’ють пиво у парках, скверах, на
пляжах. Хіба це не правопорушення?”. Він переконаний, що
реклама пива - вигідна лише для невеликої групи людей, тому
що за цим стоять дуже великі гроші.
На думку провідного наукового співробітника Інституту
психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ Лесі Вовчик-Блакитної, за
допомогою реклами відбувається спроба зробити наших дітей постійними споживачами пива та інших “корисних рідин”,
і саме тому теперішнє покоління немає можливості вирости здоровим. Ініціатори прес-конференції висловили цілком
конкретні пропозиції: по-перше, заборонити рекламу пива.
По-друге, збільшити акциз на алкоголь, що призведе до збільшення доходу в бюджет і на ці кошти можна буде організовувати спортивні розваги для дітей безкоштовно. По-третє, підвищити штрафи за вживання пива в громадських місцях від 17
до 119 гривень. Представники громадських організацій також
готують пропозицію уряду прирівняти пиво “Лонгер”, “Шейк”,
“Revo”, “Kingston” до важких алкогольних напоїв, яким воно насправді і є.
Що може бути кращим за здорову націю, збережене життя і долю молоді? Коли мізки у кожного громадянина працюють без пошкодження нервових клітин, тоді й країна працює
за повною програмою.
Інна БОЙКО.
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СПОЖИВАЙТЕ
БІЛЬШЕ “ПРАВИЛЬНОЇ” РІДИНИ
АКТУАЛЬНО

У спекотні дні найбільшим попитом
користуються слабоалкогольні напої або
пиво. Згідно з даними ВОЗ, середньостатистичний українець вживає його до 60 літрів на рік. Але, всупереч розповсюдженій
думці, такі напої не вгамовують спрагу, а
шкодять інколи більше, аніж сама спека.
Усі супутні речовини, що містяться в пиві
і солодких напоях, зовсім не сприяють покращенню нашого самопочуття. Алкоголь,
барвники, цукор, консерванти, наповнювачі, замінники і поверхнево активні речовини - всі вони надлишково навантажують
печінку і нирки, з часом погіршуючи їхню
роботу, а в окремих випадках це може
взагалі призвести до їх зупинки.
Найкращим продуктом для подолання
спраги є вода. Її асортимент також досить
різноманітний, проте якість не завжди
дотягує до стандартів. Як повідомили в
санітарно-епідеміологічній службі, під наглядом СЕС цьогоріч опинились 164 профільних підприємства, обстежено 513, з
яких на 82 знайдені порушення санітарного законодавства. За словами головного
державного санлікаря Геннадія Рожкова,
основними порушеннями при виробництві і реалізації мінеральної води є випуск

продукції, яка не відповідає вимогам нормативної документації, а також вимогам
використання дезінфікуючих засобів і недотримання умов зберігання.
Пересічному покупцеві розібратися у
якості води, звичайно, важко. Але є кілька
порад, які допоможуть зробити правильний вибір. Зрозуміло, що варто робити
ставку на відомих гравців ринку, а не економити на здоров’ї. При цьому навіть широко розрекламований образ живильних
вод може таїти у собі небезпеку.
Для того, щоб протидіяти шкідливим
впливам підвищених температур, мало
просто насичувати організм рідиною,
треба вживати “правильну” рідину. “Поперше, бажано, щоб для приготування напою була використана артезіанська вода.
По-друге, вміст натурального цукру, якщо
мова йде про солодкі напої”, по-третє,
якомога менше хімічних добавок. Напій
повинен містити натуральні ароматизатори, фарбники інше. Звертайте увагу,
чи відмічений напій міжнародними і місцевими стандартами якості”, - закликає
головний дієтолог Міністерства охорони
здоров’я України Олег Швець.

КОНДИЦІОНЕР
МОЖЕ ВИКЛИКАТИ
РЕВМАТИЧНІ
ЗАГОСТРЕННЯ
Таке попередження зробила заступник головного лікаря з лікувальної роботи Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної
медичної допомоги ім. проф. О.І. Мєщанінова Олена ПОЛІЩУК.
За її інформацією, найшкідливішою
літня спека є для людей, які страждають
на хронічні хвороби, особливо серцево-судинної системи. Тому їм треба уникати прямих сонячних променів і в
разі погіршення загального стану здоров’я звертатися до
лікарів за медичною допомогою.
З кондиціонерами слід поводитися обережно. Занадто холодне повітря в квартирі або офісі, коли на вулиці спека, може викликати елементарну застуду і, що ще
гірше, ревматичні болі в переохолоджених м’язах, особливо шийного відділу. Тому, якщо на вулиці навіть плюс
сорок, температура в приміщенні або машині не повинна
бути нижчою за 21 градус.
Оптимальний варіант - бавовняна або лляна простора
одежа світлих кольорів. Вона відмінно вбирає піт і добре
вентилюється. У спеку кров гусне, і її треба “розріджувати”.
Гарячий чай - ідеальний і найдоступніший для цього засіб.
А от про холодне пиво лікар радить забути до осені.
Цей напій збільшує щільність крові, змушує серце битися
частіше, підвищує артеріальний тиск. Все це може спровокувати гіпертонічний криз. До того ж пиво, як і будьякий напій з градусами, має властивість затримувати рідину в організмі і робить спеку для людини нестерпною.
Їжа у цей час має бути легкою. М’ясо слід замінити
вареною рибою, а гарнір - свіжими овочами. Не треба в
задушливу безвітряну ніч вкриватися вологими простирадлами. Краще мокре простирадло повісити на вікно.
Перед сном бажано провітрити приміщення, а самому
прийняти прохолодний душ. Якщо ж і це не допомагає,
можете скористатися грілкою. Наповніть її водою і покладіть у морозильну камеру. Вночі покладіть грілку з льодом
на ліжко - це допоможе знизити температуру в спальному приміщенні на два-три градуси.

НОВИНИ МЕДИЦИНИ

РЕЧОВИНА ПРОТИ АПЕТИТУ
Британські вчені з Університету Манчестера виявили особливу речовину, що пригнічує апетит і допомагає
впоратися з бажанням з’їсти щось смачненьке на ніч. Цю
речовину можна знайти в людському організмі, тому її
вживання у препаратах для схуднення може стати дуже
ефективним, не провокуючи стрес.
Йдеться про хімічну сполуку під назвою гемопресин.
Він працює, впливаючи на центри винагороди в мозку, які
активізуються, коли ми насолоджуємося їжею чи сигаретою. Тести показали, що гемопресин блокує дані ділянки
мозку, зменшуючи у результаті кількість вживаної їжі.
Доктор Гаррон Додд, співавтор дослідження, спрямованого на вивчення гемопресину, вважає, що природна
для організму речовина може пригнічувати відчуття голоду, не викликаючи побічних ефектів.
Лабораторні тести на гризунах засвідчили: використання гемопресину зменшувало відчуття голоду у мишей,
при цьому ніяк не впливаючи на їхню поведінку. Наразі
проводяться додаткові випробування, щоб остаточно
довести безпечність цієї сполуки.

У САДУ І НА ГОРОДІ

КРАЩІ БОРЦІ ІЗ ТЛЕЮ - СОНЕЧКА
Тлю - і в мікроскоп не
розгледиш, але мільйони
років ці паразити розмножуються без кінця, харчуючись навіть отруйним і
малоїстівним мохом і папороттю. Уявіть собі - на землі
40 видів тлі: березова, дубова, ялинова, липова, тополина, вишнева, капустяна, горохова, картопляна...
По суті, це рослинна воша,
що смокче з неї сік. Солодкі виділення тлі потрапляють на листя, покриваючи
їх липким шаром - паддю,
або медяною росою, якою
харчуються мурашки, оси
і бджоли. До речі, бджоли
виробляють падевий мед чудові ліки!
Проте, щоб зберегти
урожай, з тлею необхідно
боротися! Краще народними засобами, без використання хімічних препаратів.
Ось деякі з них.

НАШЕ
ЗДОРОВ’Я

1 кг коріння кінського
щавлю дрібно подрібнити,
залити відром теплої води і
настоювати 2-3 години.
200 г лушпиння цибулі
залити 10 л гарячої води і
настоювати 4-5 днів.
2-3 кг просіяної деревної золи залити 10 л гарячої води (або кип’ятити 30
хвилин). Процідити і обприскувати.
200 г подрібненого коріння кульбаби (або 400 г
свіжого листя) настоювати
протягом 2-3 годин в 10л
теплої води, процідити.
Цей настій використовується також проти медяниці і павутинного кліща.
Черешки і листя хріну
пропустити через м’ясорубку, заповнити ними 1/3
відра, залити теплою водою по самі вінця, перемішати, настоювати годину.
І ще один універсальний

засіб - 400 г подрібненого
сухого листя тютюну залити
10 л гарячої води, настоювати дві доби, потім додати
40 г мила. Чому універсальне? Тому що, крім тлі, вбиває медяницю, трипсів, капустяну міль і блошок.
Ну а найкращий засіб
- це невтомні борці з тлею
- сонечка, які з’їдають на
день до 500 шкідливих комах. Люблять сонечка кропиву і соняшники. Для залучення симпатичних жучків
можна посадити в саду і
гіркий сріблястий полин.

ДОПОМОЖУТЬ ЛОТОЧКИ З ВАРЕННЯМ І СОДА
У другій половині липня вже можна збирати квасолю, патисони, кабачки,
салати, овочевий горох,
боби. І в цей же час активізується озима совка великий буро-сірий метелик, який літає, харчується
і відкладає яйця тільки
вночі. Її гусіні прогризають
ямки на томатах, поїдаючи
їх навіть зеленими, а потім
переходить на коренеплоди. Але найбільшої шкоди
совка завдає столовим
бурякам. Як боротися з
нею? Метеликів можна
відловлювати за допомогою лоточків з варенням,
яке заграло, розбавленим
водою у співвідношенні

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
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1:3. Лоточки підвісьте на
висоті одного метра від
землі - і шкідливі метелики
в них потонуть.
Відлякати гусінь совки
допомагає листя живокосту, якщо ним огорнути нижню частину стебла томата.
Але якщо шкідників дуже
багато, оприскуйте рослини відваром з листя лопуха
або молочаю, що відцвів,
або полину - 2-3 рази з інтервалом 5-7 днів.
Захистити огірки від
борошнистої роси допоможе обприскування їх
розчином питної соди (1
ст. л. на 4 л води). А від
бактерійної плямистості
виручить 3-процентний

розчин перекису водню.
Славиться липень і
рясними росами, які шкідливі для томатів і картоплі,
оскільки з краплями вологи швидко поширюється
фітофтороз. Гриб - збудник цього захворювання,
до речі, чудово зимує у
грунті, а його спори розносяться вітром. Спочатку
він з’являється в загущених посадках картоплі, а
потім буквально за тиждень перекочовує на томати. Якщо помітили перші
вогнища, безжально видаляйте рослини з грядки,
опустивши потім у відро з
1-процентним розчином
мідного купоросу.

ЛІТО, МОРЕ, СОНЦЕ І СТОМАТИТ?

Герпетичний стоматит - гостре інфекційне захворювання, збудник
якого - вірус простого герпеса - передається контактним або повітрянокраплинним шляхом. А джерелом інфекції, як стверджують фахівці, є хвора людина або вірусоносій. Як запобігти неприємностям такого гатунку та
що робити, коли ви вже захворіли на стоматит, ми попросили розповісти
професора, доктора медичних наук Людмилу КАСЬКОВУ.
- Найрозповсюдженішим серед
захворювань ротової порожнини
саме і є гострий герпетичний стоматит, на який хворіють діти у віці від 6
місяців до 3 років. Дуже часто первинне інфікування безсимптомне.
Після трирічного віку первинне інфікування зустрічається значно рідше.
Але, на жаль, вірус звичайного герпеса, потрапивши в організм, “оселяється” у ньому на все життя. Тож
занедужують і дорослі.
- Отже, головне - профілактика цієї недуги.
- Саме так. Насамперед, аби запобігти стоматитові, треба лікувати
вогнища хронічної інфекції, особливо у ротовій порожнині, уважно стежити за станом зубів. До всього слід
уникати перебування у неналежних
санітарно-гігієнічних умовах. Обираючи їдальню і навіть ресторацію, слід
уважно придивлятися до умов приготування їжі, дотримання чистоти
приміщення тощо.
- Гаразд, як вберегтися зрозуміло, але як бути, якщо недуга

“дістала”, як то кажуть?
- Знана річ, бігти до стоматолога, або у крайньому разі терапевта чи
педіатра. І дотримуватися його рекомендацій.
- Наскільки важким є перебіг
герпетичного стоматиту?
- Захворювання починається
гостро, як правило, із підвищення
температури (від 37 градусів при
легкій формі і до 40-ка - при важкій)
і загального нездужання. При легкій
формі захворювання протягом 2 діб
після відмирання некротичних тканин
настає повна епітелізація уражених
ділянок слизової оболонки ротової
порожнини, температура тіла нормалізується, поліпшується апетит.
Утім кровоточивість і запалення ясен
можуть зберігатися ще протягом 2-3
діб, а запалення лімфовузлів ще понад тиждень.
- Яких заходів слід вжити для
якнайшвидшого одужання?
- Я рекомендую ротову порожнину полоскати відваром трави герані
Роберта та звіробою звичайного,

взятих порівну. 40 г суміші залити
800 мл окропу, настояти 15 хв, процідити. Полоскати необхідно кілька
разів на день.
Також призначають засоби, що
підвищують захисні сили організму.
Хворого треба забезпечити повноцінним харчуванням з достатнім
вмістом вітамінів А, С, Р, групи В. До
харчового раціону включають моркву, суниці, чорницю, пророслу пшеницю, гарбузи, курагу, абрикоси,
шипшину, малину, горіхи, журавлину,
ячмінь. Їсти теплу рідку та напіврідку
їжу. На період лікування з дієти вилучають гострі та солоні страви, які подразнюють слизову оболонку.
- Чи застосовуються більш
ефективні специфічні медикаментозні засоби?
- У разі зниженого імунітету у
хворого і важкої форми перебігу захворювання вогнища на слизових
оболонках змочують розчинами реаферону, лейкоцитарного інтерферону, новокаїну, згодом змащують
обліпиховою та шипшиновою олією.
У комплексному лікуванні герпесної
інфекції показані також тіамін і ціанокобаламін, для усунення судинних
розладів - компламін, трентал, курантил.
Розмовляв Ярослав ШЛАПАК.
(УКРІНФОРМ)

ПОРАДИ ГОСПОДАРЮ

Д О Г Л Я Д З А Л А М ІНА ТНО Ю ПІДЛО ГО Ю
Догляд за ламінатними
підлогами, які дуже не люблять сильних забруднень,
складається з комплексу
нескладних заходів. Для
сухого прибирання ламінатних підлог використовуйте швабру або пилосос,
які можна використовувати
і для вологого прибирання підлог з ламінату, якщо
ваш пилосос має подібні

функції. Наприкінці мийки
необхідно протерти підлоги насухо. Ідеальна для догляду за такими підлогами
швабра з мікрофіброю.
Не слід зволікати з видаленням рідини, що пролилася на підлогу. Плями
фарби, гудрону, масла,
вина, соку, варення або
пасти, а також сліди від
взуття спочатку слід від-

тирати теплою чистою водою. Якщо це не приведе
до бажаного результату,
то можна скористатися
будь-яким
нейтральним
засобом, нанесеним на
чисту тканину. Парафін,
каніфоль, віск або жувальну гумку видаляють скребком після їх затвердження.
Після цього ділянку підлоги
миють теплою водою.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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Л І Т Е РАТ У Р Н И Й К У Т О Ч О К

МУДРІСТЬ, ВИВАЖЕНА РОКАМИ

Читач, можливо, подивується, чому вмістили матеріали кіровоградця Миколи Марцина, яке відношення має він до газети.
Микола Микитович - постійний читач “Макарівських вістей“. А познайомив його з нашою газетою наш давній дописувач до районки ситняківець Іван Захарченко. Іван Карпович кожен номер пересилає у Знам’янку своєму колезі по перу Миколі Марцину і той
її прочитує, як кажуть “від корочки до корочки”. Час від часу надсилає свої дописи до “Макарівських вістей“. Цього разу ми представляємо читачеві його враження від книги М.Дочинця “Многії
літа, благії літа“, яка, впевнені, стане в нагоді багатьом, і вірш.
Вдумливо й уважно прочитав
книгу Мирослава Дочинця «Многії літа. Благії літа», яку видано в

Мукачеві. Щира дяка йому за ретельно опрацьовані щоденникові
заповіді столітнього діда Андрія
Ворона, уривки яких були надруковані в трьох числах «Літературної України». Заповіді Андрія
Ворона зацікавили людей. У
Будапешті товариство лікарівнатуропатів планує перекласти
книгу М.Дочинця угорською мовою. В Донецьку – російською.
Вступне авторське слово «Ворон
– птах давній» починається крилатою фразою «Світ тісний, і не
тільки в просторі, але й у часі».

Стисло переказано про його поневіряння світом.
Доля безжально потріпала чоловіка. Та попри всі біди й
лиха, Андрій Ворон міг би й досі
жити, аби не трагічний випадок.
Помер передчасно. Укріпляючи
після повені погріб, його привалило землею...
Мирослав Іванович згадує:
«Дідо Андрій якось зізнався мені,
що теж пописує...» – від народного мислителя залишилася валіза списаних зшитків.
Головне правило його життя
– фізична праця.
Дідусь Андрій був великим
трудолюбом. Паразити довго не
живуть: своїми токсинами вони
отруюють організм своєї жертви,
і врешті-решт разом гинуть.
Столітній життєвий досвід Андрія Ворона є важливою основою
його заповідей. Ось обов’язкова
з них: «Живи в поті чола».
Наступна: мудрець особливо радив дотримуватися правильного харчування, фізіології,
духовності, що сприяє гармонійності роботи людського організму. Крім того, остерігав нас
від надмірностей та переситу:
того, чого не варто споживати.
Щоб бути молодим, пропонував їсти сирі овочі, які - немов віник для нутрощів. Навмання розкрив книгу на сторінці двадцятій,
а там мудре педагогічне застереження: «Не жени коней. Іди
по життю розмірено, спокійно. І

туди, куди тобі належить прийти,
прийдеш вчасно». Тут йдеться
про техніку безпеки життя.
Заповіді Андрія Ворона – добрі й корисні поради, що вчать як
жити на радість собі, родині, суспільству, – аби відчути: «І прийде
спокій сили!..». Нині, коли шириться аморальність і бездуховність, вони конче потрібні для
виховання молоді.
Дідо Андрій закликає нас до
високого благородства: «Сміятися обличчям і душею. До людей і до себе. І завжди залишатися людяним, бо немає нічого
понад людяність... І не соромся
двічі поклонитися добрій людині. Нікого не принижуй. В цьому
твоя чистота».
Таку систему знань і вмінь
можна вважати кодексом моральної поведінки людей, як
здатність
вдосконалюватися,
бути гарним прикладом для інших. Дідо більше думав про людей, ніж про себе, жив за своїми
принципами: «Роби діло і не думай про результат».
Про дотримання правил гігієни, Андрій Ворон висловився одним реченням: «Щодня одягайте
свіжу сорочку». Ця порада йде від
наших пращурів – з часів сивої
давнини. На люди треба виходити
завжди охайним. Щоб одягти свіжу сорочку, потрібно, аби все тіло
було чистим. Тоді і душа, і думки
будуть світлими й приязними.
Мудрий старець Андрій радив
будувати щирі стосунки з Природою. Головне – не зашкодити
їй, більш дбати про збереження
її первісної краси: «Зробіть добре діло... І ставайте новою людиною... вирівнюйте себе з Природою. Учіться у неї жити». А ось
як Андрій Ворон просто визначив
суть музики: «Найкраща музика –
ріки, дерева, птиці... У міру весела і сумна. І вона не набридає...».

У цьому і я впевнився, коли
щодня працював на своєму городі, що сусідить з лісом. Слухав
співучих птиць, мрійний шепіт вітру у кронах розкішних дерев та
дзюрчання струмочка.
Для Андрія Ворона цифра «7»
– свята і визначальна. Звідси й
маленькі розділи «7 благ», «7 головних речей, яким треба навчитися», «7 заповітних страв», «7
заповітних рідин». Упродовж свого довгого життя Андрій Ворон
збирав краплинки-намистинки
народної мудрості і записував їх
у зошити. Тому його заповіді корисні й зрозумілі для кожного пересічного читача. У них, мов у калейдоскопі, вирує неповторний
дивосвіт житейської мудрості,
пророчих повчань, наповнених
енергією добра та світла.
Ім’я Мирослава Дочинця, завдяки цьому виданню, у якому
найповніше сказано про життя
талановитої людини – Андрія
Ворона, стало популярним на
українських теренах. Назва книги «Многії літа. Благії літа», як
я дізнався, походить з древніх
біблейських текстів. Тримаю цю
книгу в руках і відчуваю, що з неї
струмує чиста, живильна енергія. Саме на цьому наголосив і
доктор медичних наук, академік
В.Білоног, закликаючи читачів:
«Уважно і вдумливо слід читати
заповіді Андрія Ворона, перечитувати, дрібними ковтками, неначе п’єш живу воду».
Книга М.Дочинця «Многії літа.
Благії літа» постійно стоятиме
на моїй книжковій полиці. Вона
буде втішати мій зір, а читатиму
її повільно – сторінку за сторінкою, щоб до основ збагнути суть
настанов карпатського мудреця.
Микола МАРЦИН,
педагог.
Кіровоградщина.

ЛІТО

На теплих променях сонця
Гойдалось чарівнеє літо.
Заглянула хмарка в віконце;
Хвилюється золото-жито.
А небо, мов синєє море,
Дзеркально блищить, як у казці.
Там сплять, мов перлиночки, зорі,
Що ніжаться в місячній ласці.
Повіє тихесенько вітер,
Запахнуть квітки десь у полі.
Гуляє, красується літо
Й зникає кудись мимоволі.
Біжить ген далеко в діброви,
Лиш марево слід залишає.
Ах літо моє кольорове,
Чому ж ти так швидко зникаєш?

*****
Ти все листа від мене ждеш,
Чатуєш кожную хвилинку.
Стомилась від чекань... Авжеж,
Бо часто відкриваєш скриньку.
Повільно день за днем
спливає,
I сумно робиться тоді.
Листа немає, все немає,
I прикро без листа тобі.
Коли ж поштар у дім
приходить,
Душа від радості тріпоче,
Бо він надію лиш приносить:
Листа одержать кожен хоче.
Хвала всім вистражданим
дням,
Про це пізніше розумієш,
Бо лист від милого –
бальзам! –
Й лице твоє уже зоріє...
Микола МАРЦИН.

*****

ОКРАЄЦЬ ХЛІБА
Окраєць хліба підійму
з землі, що впав,
Не того хліба, що давно
пекла матуся,
І притулю, вже черствий
до грудей,
Бо теплота в нім,
сила тих людей,
Що хліб пекли.
Ночей не досипав
Той хлібодар,
який зростив колосся.

Я пригорну цілушку
цю до щічки,
Як колись руку
мамину тулила,
Землі в нім шепіт, шум дощів,
Спів вітру в золоті
мінливому полів,
Зітхання місяця на персах
хмарних нічки
І доброта, любов багатосила.
Не дам лежати на землі
скибиночці хлібця,
Його топтати, чи не дай, Бог,
у сміття.
Для мене хліб — це скарб,
сім’я, родина
І найкоштовніша
перлина-Україна.
Хліб — цар наш і господар.
Хули а ні слівця!
В окрайку твердому минуле
й майбуття.
І хай плинуть віки, колише
життя маятник,
Окрайцю хліба черствого
поставила б я пам’ятник!

Світлана ЛОШКАРОВА.

Паша ГРАН.

Р Е К Л А М А

Т А

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

ЗОЛОТО. СРІБЛО.

Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Макарові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на землю серії КВ, виданий 12 жовтня 1995 року за
№182 на підставі рішення Фасівської сільської ради від 6
квітня 1995 року на ім’я ГОРЯЧУН Раїси Михайлівни,
вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на землю серії ЯБ №512503, виданий 22 травня
2007 року Макарівським відділом земельних ресурсів
райдержадміністрації за №010733000224 на підставі рішення Королівської сільської ради на ім’я ІВАНЧЕНКА
Миколи Миколайовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право приватної власності на
житловий будинок, який знаходиться у Фасівочці по вулиці
Колгоспна, 35, видане на підставі рішення виконкому Макарівської селищної ради №118 від 1 червня 2001 року на
ім’я КОВТУН Ольги Трохимівни, вважати недійсним.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ
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.
ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право приватної власності
на земельну частку (пай) серії КВ №0172973, виданий 25
жовтня 1997 року на підставі рішення Макарівської райдержадміністрації від 18 лютого 1997 року №64 по Андріївській сільській раді на ім’я ІЩЕНКА Степана Оксентовича, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на
житловий будинок, який знаходиться в селі Комарівка по
вулиці Дружби народів, 33, видане 31 травня 1990 року за
№189 Київським БТІ на підставі рішення виконкому Макарівської районної ради за №103 від 26 червня 1990 року
на ім’я ЛИТВИНЕНКА Дмитра Гордійовича, вважати
недійсним.

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

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ.

ТЕЛЕФ ОНИ : 067-507-53-06; 097-488-71-97.

НАДАЄМО ВСІ ВИДИ БУДПОСЛУГ.
ТЕЛЕФОНИ: 097-836-74-80; 066-358-54-90.

ПРОДАЮ поросят в’єтнамської породи.
Макарів. Тел.: 5-25-45; 063-148-96-65.

ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ (240 кв. м) під будмагазин або інше
(Калинівка біля АЗС „ОККО”). Телефон – 067-235-66-22.

КУПЛЮ будинок або земельну
ділянку в Макарові чи районі.
ТЕЛ. 097-937-63-48, 4-22-34.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ
ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ!

РУСЛАНІ ЛЕОНІДІВНІ ТКАЧУК!

Наша люба мама! Вітаємо тебе з Днем народження! Хай завжди сяє добра материнська усмішка
на Твоєму красивому і дорогому для нас обличчі. Ми
Тебе любимо, Мама.
Дочка Ілона, син Артемка.

*****

Дорога наша донечко Русланочко!
Вітаємо Тебе з Днем народження! Міцного здоров’я, щастя, любові, успіхів у науці. Гарного
відзначення особистого свята!
Батько і мама:
Лукашенки Леонід
Миколайович
та Валентина Іванівна.

Президія районної організації ветеранів України сердечно поздоровляє з 95-річчям від Дня народження
МАЛИШОК Ганну Павлівну з Макарова.
Шановна ювілярко! Щоро зичимо Вам
міцного здоров’я, благополуччя та достатку,
любові, пошани та поваги від рідних і близьких людей. Родинного Вам затишку, душевного спокою, добра та тепла!

*****
Щиро і сердечно поздоровляємо із ювілейною датою - 80-річчям від Дня народження
ФЕДЧЕНКО Любов Федотівну з Липівки та
БІДЕНКО Ганну Омельянівну з Плахтянки
і від душі їм бажаємо:
Нехай Ваші літа не швидко минають,
Нехай Ваші руки втоми не знають,
Нехай Ваше серце бадьоро б’ється,
Нехай Вам щасливо живеться!
Міцного Вам здоров’я, сонця, злагоди,
миру і добра, тепла та радісної днини - від нас на іменини!
З повагою президія районної
організації ветеранів України.

*****

З нагоди ювілейної дати - 60-річчя від Дня народження адресуємо найщиріші та найсердечніші привітання нашій дорогій іменинниці, найріднішій людині
ТИТАРЕНКО Ніні Василівні з Калинівки
і від душі бажаємо:
Хай буде життя Твоє схоже на казку,
Хай Бог Тобі все, що Ти хочеш, дає.
Спасибі за душу, спасибі за ласку,
Спасибі за те, що Ти у нас є!
З любов’ю син з сім’єю.

*****

З нагоди 45-річчя від Дня народження колектив
Борівського НВО адресує найтепліші привітання
ДАНИЛЕНКУ Івану Івановичу
та від усієї душі бажає:
Здоров’я міцного багато-багато,
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!

*****

Колектив Мотижинського ліцею якнайщиріше
поздоровляє із 45-річчям від Дня народження
ХИЖНЯК Світлану Василівну.
Хай доля усміхається довіку - бажаєм щиросердно ми, погожих днів і світлих
справ без ліку та радість жить між добрими людьми. Хай життя Ваше розщедриться
теплом і приходять ранки лиш з добром,
тчуться дні із сонця й любові, стеляться в щасті й
здоров’ї. Усіх земних благ Вам!

*****
Наші сонячні та щедрі поздоровлення адресуємо
дорогому імениннику
ТЕРЕЩЕНКУ Сергію Анатолійовичу
з нагоди ювілейного 30-річчя від Дня народження.
Щиро поздоровляємо Тебе, рідний, із особистим
святом і від душі зичимо аби завжди і всюди Твої мрії
та сподівання і наші сердечні побажання, наповнені
теплотою та осяяні світлом материнської любові, збувалися. Щоб Ти завжди щасливим був,
добро і радість пізнавав в житті і щоб
сміялися до Тебе із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог Тебе в опіці мав
І ангел Твій охоронитель
З плеча Твого щоб не злітав!
Всі ми бажаєм в день святковий
Здоров’я, миру, грошей та любові!
З повагою любляча родина,
хрещена та хрещений.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34;
067-407-21-28; 0412-44-97-01.
КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 097-742-20-80.

*****

Шановна Руслано! З Днем
народження! Бажаємо всього
найкращого в житті: любові, здоров’я, щастя, реалізації задуманого. Будь завжди такою життєрадісною і мудрою, веселою і серйозною, якою ми Тебе
знаємо.
З глибокою повагою друзі, колеги
по навчанню в Національній академії
державного управління при
Президентові України.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ!
У зв’язку з суттєвим зростанням заборгованості
та несплатою населенням за послуги з водопостачання та водовідведення Макарівське районне
виробниче управління житлово-комунального
господарства просить споживачів житловокомунальних послуг терміново до 30 липня
2010 року погасити заборгованість за спожиті послуги. В разі несплати злісних боржників
буде відключено від централізованого водовідведення. Дані роботи виконує спеціалізоване
підприємство, яке має право доступу на виконання
робіт з відключення каналізаційних систем без потрапляння в приміщення квартир.
Підключення проводитиметься після повного розрахунку та з урахуванням оплати робіт,
пов’язаних з підключенням до централізованого
водовідведення.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

•
•
•
•

ДИРЕКТОРА - вища освіта, досвід роботи на виробничому підприємстві. Тел. 097-960-17-68. Ніна.
БУХГАЛТЕРА - вища освіта, досвід роботи на виробничому підприємстві. Тел. 097-960-17-68. Ніна.
ЕЛЕКТРИКА 4-5 розрядів. Тел. 067-503-57-75.
Валентин Валентинович.
КОМІРНИКА. Тел. 067-503-57-75. Валентин Валентинович.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ частину будинку в Макарові по вулиці
Механізаторів, 64/1 (земельна ділянка 8 соток,
сад, сарай, погріб). Телефони: 067-190-91-14,
045-97-29-558.
ПРОДАЮ корів на вибір (є від 2-х до 5-ти років
та тільні). Село Дружня Бородянського району.
Телефони: 097-480-64-90, 096-294-13-24.
ПРОДАЮ 2-кімнатну квартиру в Кодрі по вулиці
Шевченка (3-й поверх п’ятиповерхового будинку, загальна площа - 53,3 кв. м). Телефони: 093945-63-69; 045-715-11-54.
ПРОДАЮ трактор “ЮМЗ-6” у робочому стані,
плуг, причіп до трактора, автомобіль “УАЗ-469”фургон - на ходу та панелі розміром 630х120
- 30 штук. Ціна - за домовленістю. Телефони:
3-14-50, 098-882-36-79. Іван Васильович.
ПРОДАЮ кобилу 7 років та лоша 1,3 роки (жеребець). Ціна за домовленістю. Село Ніжиловичі, вулиця Петровського, 130. Телефон - 096855-64-30.
ПРОДАЮ автомобіль “Вольксваген“ Т-4, пасажирський, білого кольору, об’єм двигуна - 2,5,
1999 року випуску. Телефони: 096-221-44-61;
063-536-30-25.
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КП КОР “Макарівтепломережа“ повідомляє
про заборгованість за надані послуги з теплопостачання і просить вас розрахуватись за надані послуги до 1.09.2010 року.
Про стан заборгованості можна дізнатися за тел. 5-27-86 або за адресою: смт
Макарів, вулиця Гагаріна, 1.

•
•
•
•
•

Макарівське рай ВУЖКГ
ПРОПОНУЄ:

виготовлення металовиробів;
ритуальні послуги (транспорт, атрибутика);
автопослуги (краном, трактором,
автомобілями “Фотон“, “ЗИЛ”, автобусами
КАВЗ) та інші;
вивіз твердих і рідких нечистот;
благоустрій територій, косіння трави.

Ціни - помірні.
Довідки за тел.: 5-15-41, 5-19-35.

ПРОДАЮ ДІЮЧУ
ВИРОБНИЧУ БАЗУ

в Макарові по вулиці Леніна (12 соток – земля
промисловості, 110 кв. м – офіси та цехи).

ЦІНА – 59.000 У.О.

ТЕЛ.: 098-680-49-87; 097-450-50-50.
На виробництво у село Плахтянка ПОТРІБЕН
сантехнік для встановлення с/т устаткування.
Те л е ф о н - 0 6 7 - 2 3 4 - 7 9 - 4 0 . М и х а й л о .

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.
ШУКАЮ порядну жінку по догляду за
старою жінкою з можливістю проживання.
Те л е ф о н и : 0 9 5 - 4 2 9 - 2 9 - 5 3 ; 5 - 3 2 - 4 9 .

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Макарівська районна організація
політичної партії “Нова політика“ запрошує до співпраці громадян з приводу формування первиних організацій (осередків) політичної партії в
населених пунктах району.

ТЕЛЕФОН - 095-128-48-89.

СТУДІЯ “ВОСТОРГ“

ПРОПОНУЄ ПОСЛУГИ

з оформлення, підготовки, проведення
весіль, тематичних вечорів, а також послуги
хореографа і тамади - від 1000 грн.

ТЕЛЕФОН - 063-605-55-69
ГІНЕКОЛОГІЯ. ВАКУУМРЕГУЛЯЦІЯ
м. Київ. Тел. (044) 463-86-37.
ліцензія МОЗУ №АБ 292158 від 30.09.05

Висловлюємо щирі співчуття Перебенесюку Сергію
Петровичу з приводу тяжкої втрати - смерті матері.
Нехай наші сердечні співчуття полегшать ваш синівський біль у цей скорботний для вас час.
Сім’ї Шимоновичів та Стернюків.
Адміністрація та профспілковий комітет Макарівської
ЦРЛ висловлюють глибокі співчуття молодшій сестрі
поліклінічного відділення Сичевській Любові Василівні з приводу тяжкої втрати - смерті її батька
КРУГЛІЯ Василя Олександровича.
Колектив управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації висловлює щирі співчуття головному спеціалісту Глушик Олені Григорівні
та начальнику відділу Сальвенчук Ользі Михайлівні з
приводу тяжкої втрати - смерті матері та бабусі
ГЛУШИК Софії Григорівни.
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ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Щоб уникнути неприємностей, вам необхiдно бути
зібраними та врівноваженими. Сприятливий час для самоосвiти.
Постарайтеся не потрапляти на гачок
авантюристам - нiчого, окрiм розчарування i засмучення, їх проекти
вам не принесуть. Якщо опинитеся в
складній ситуацiї, коли не видно виходу, смiливо розраховуйте на допомогу друзiв. Починаючи з четверга,
ситуацiя змiниться на краще - але
тiльки при умовi, що не проявлятимете надмiрну балакучiсть. Шукайте
нових дiлових партнерiв i союзникiв.
Небажано провокувати конфлiкти, не
дивлячись на утому.
ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)
Ви можете зiткнутися
з обставиною, яка змiнить
ваше життя. Спробуйте займатися дрiбними справами, залишивши на потiм важливі, оскiльки
пiдвищена активнiсть небажана.
Дiти цього тижня можуть зажадати вiд вас пильної уваги. В четвер
не упускайте важливих зустрiчей i
контактiв, а старайтеся їх розвивати. У вихiднi слiд уникати нових знайомств. У недiлю не варто планувати
важливi переговори.
БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)
Тиждень, що настав, достатньо серйозний i повний
випробувань.
Постарайтеся
зайвий раз не попадатися на очi начальству. Зараз не час для рiшучих дiй.
Спробуйте реально розрахувати свої
сили, оскiльки перевантаження можуть негативно вплинути на здоров`я,
особливо у серединi тижня. Захистiть
себе вiд непотрiбних контактiв. Усi
важливi справи перенесiть на початок
наступного тижня. Придiляйте собi
бiльше часу i уваги, щоб зберегти душевну рiвновагу.
РАК (22.06 - 23.07)
Нормальний
перебiг
подiй може бути порушено
несподiванками, якi можливо передбачити. Будьте напоготовi,
але нiчого не робiть, поки не розберетеся, що вiдбувається. Небажано
зв`язуватися з сумнiвними проектами i ризикувати своїм благополуччям. Зайва самовпевненiсть
може привести до непорозумінь з
колегами. Понедiлок - сприятливий
день для завершення старих справ i
для початку нових. У середу не дуже
бажанi поїздки, переговори i робота
з юридичною документацiєю. У суботу успiшнi важливi зустрiчi, а подорож обiцяє чарiвний вiдпочинок
в приємній компанії. На початку
тижня стосунки з близькими можуть
бути зовсiм не безхмарними, але до
вихiдних хмари розсiються, особливо, якщо ви не полiнуєтеся докласти
до цього деякi зусилля.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Тиждень може вас порадувати не тiльки цiкавими
знайомствами, але i теплими зустрiчами iз старими друзями,
яких ви, можливо, давно не бачили.
Ви можете опинитися в епiцентрi
рiзноманiтних подiй, на щастя - переважно радiсних. У понедiлок ймовірне загострення стосунків з начальством - i, як наслiдок, вiдбите
на весь тиждень бажання працювати. Постарайтеся пiдготуватися до
зустрiчi, щоб можна було пустити
пил в очi. Iдеї, якi осяють вас у середу, збережiть поки в таємницi,
оскiльки для них ще не прийшов
час. У п`ятницю ваша iнтуїцiя буде
настiльки сильна, що ви зможете
обiйтися без висновкiв.
ДIВА (24.08 - 23.09)
Настає тиждень серйозних змiн, тому прагнiть проявити себе якомога яскравiше.
Збирайте iнформацiю. На робочому мiсцi прагніть досягти вершин
професiоналiзму. Показуйте кращi
свої якостi, допомагайте оточуючим - побачите, як зросте ваш авторитет, i люди потягнуться до вас. У
понедiлок є шанс багато зробити, а
також вiдчути задоволення вiд виконаної роботи. У вiвторок порадують
довгожданi новини, пов`язанi з найближчим майбутнiм. Не поспiшайте
утiлювати цього дня свої задуми,

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 28 16 липня 2010 р.
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Діти, немов жителі іноземнії,
А чи пришельці з інших світів,
З’являються в світ,
де предмети незнанії,
І дивнії речі, що назви вони
ще не знають їм.

можете припустити помилку. Цього дня будуть вдалими поїздки i
вiдрядження. Четвер може порадувати несподiваними перспективними пропозицiями. У вихiднi дозвольте собi вiдпочити в комфортних
умовах.
ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)
Якщо ви всiєю душею
зацiкавленi в службовiй кар`єрi, то зверніться за допомогою до своїх покровителiв саме
цього тижня. У вiвторок спокiй i
миролюбнiсть згладять усi гострi моменти, що виникають на роботi. У четвер небажано вирiшувати фiнансовi
питання - це може призвести до
непорозумiння i розбiжностей. У
суботу простежте за тим, щоб вашi
iнтонацiї були м`якими, постарайтеся не пiдвищувати голосу на близьких людей.

Ще їм дивні наші нахили,
Й потрібно вивчити всі слова.
А це ось звірі! А це ось трави!
Ну просто обертом голова!
І ось вони ходять, все примічаючи,
І вимовляючи з трудом:
Що це таке? - Це дерево.
А це що? - Птахи. - А це що? - Дім.
Нехай вони знають, що є справжнім,
А що лише здається золотим.
А це що таке? - Це небо.
А це що? - Хмари. - А це що? - Дим.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11)
Цього тижня вам вдасться яскраво проявити свою
iндивiдуальнiсть. Можливi особистi
звершення, якi не залежатимуть вiд
сторонньої допомоги. Понедiлок сприятливий день для будь-яких починань. У середу знайдiть час побути
наодинці - це дозволить вiдновити
сили, витраченi на роботi. П`ятниця
- вдалий день для тих, хто вирiшив
змiнити роботу або намiтив важливi
переговори.
СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)
Ви повнi нових iдей i натхненно будуєте плани на
майбутнє, проте не забудьте
обговорити їх з близькими людьми. Такий пiдхiд допоможе уникнути неточностей i навiть помилок. У
понедiлок бажано не робити нiчого
серйозного. Вiвторок щедрий на обмани i зваблювання. Середа i четвер
можуть виявитися найспокiйнiшими
днями тижня. Четвер i п`ятниця
зовсiм не налаштовують до активних дiй. Суботу бажано присвятити рiшенню особистих проблем. У
недiлю не зліться через дурницi,
будьте мудрiшими i терпимими.
КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01)
Цього тижня настає сприятливий перiод у планi партнерських стосунків - вони будуть вигiдними для вас i вашої справи.
Зараз не той момент, коли варто
пливти тiльки за течiєю. У понедiлок
у вас з`явиться шанс вiдчути смак
перемоги. Четвер принесе успiх невеликий, але важливий - зроблене
цього дня стане мiцним фундаментом для майбутнiх звершень. У суботу у вас не вийде догодити всiм, зате
iз загального оточення ви виберете
справдi важливих людей. У недiлю
зiрки радять розслабитися i пожити в
своє задоволення.
ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02)
Успiху ви досягнете за допомогою друзiв або контактiв
з вiддаленими, можливо зарубiжними, дiловими партнерами.
Побоюйтеся принадних пропозицiй,
пов`язаних з необхiднiстю негайних
капiталовкладень. Не дивлячись на
свою витривалiсть, не звалюйте на
себе надмiрний вантаж роботи, бо
це може несприятливо вiдбитися
на сiмейних стосунках. У першiй
половинi тижня слiд уважнiше ставитися до будь-якої дрiбницi - вiд цього залежатиме успiх великої справи.
Другу половину цього перiоду варто
провести в роботі.
РИБИ (20.02 - 20.03)
Вас чекає успiх на роботi.
Мобiлiзуйте свої сили в колективнiй дiяльностi i цiкавих
для вас проектах. Постарайтеся
своєчасно виправляти допущенi помилки. Прагнiть не гарячкувати із-за
дрібниць i не сердитися на колег за
зайве завзяття. Паперова тяганина
на роботi може розчарувати вас, але
поставтеся до цього по-фiлософськи.
Чим стриманішими будете, тим легше вирiшуватимете свої проблеми.
В середу задумайтеся над тим, як
розпланувати справи, щоб все встигнути, i не вiдступайте вiд намiченого
плану. Постарайтеся стримати свої
амбiцiї до п`ятницi, iнакше будуть
неприємностi. В недiлю сприятливий
пасивний вiдпочинок.

Та чим довшою буде їхня подорож Вони ж до нас не на кілька днів Вони ставатимуть все допитливіші,
А нам буде з ними все
трудніш і трудніш.
Марія ДАНИЛЕНКО.
с. Лишня.

*****
ГЕРОЙ НА ВСІ ЧАСИ

ЮРІЙ ДЄТОЧКІН ПРОПИСАВСЯ В ДОНЕЦЬКУ
Героя фільму “Бережись автомобіля”, страхового агента і людину, яку годують ноги, увічнили у
Донецьку. Як повідомив член спостережної ради й
акціонер страхової компанії “АСКА” Олександр Сосіс, пам’ятник Юрію Дєточкіну відкрили на бульварі Шевченка.
За словами керівника прес-центру страхової компанії “Аска” Дмитра Калишевського,
пам’ятник відлито у Києві на фабриці “Художник”

з чистої міді. Важить він близько 400 кілограмів,
а автором його став київський скульптор Ігор
Макогон. Позував йому сам Інокентій Смоктуновський, правда, з екрану. Скульпторові довелося зробити розкадровування відомого фільму Ельдара Рязанова. Ще одна цікава деталь,
робітники фабрики “Художник” помітили: якщо
потерти бронзовий замок портфеля страхового
агента, фінансові справи підуть на поправку.

ХОРОШИЙ ПРИКЛАД

БРИТАНЕЦЬ ПОДАРУВАВ
СВОЮ ГАЛЕРЕЮ ДЕРЖАВІ
Колекція Чарльза Саатчі складається з понад 200 творів мистецтва, серед яких відома інсталяція “Моє ліжко” Трейсі Емін, роботи
братів Чепменів та інсталяція “Нафтова кімната” Річарда Уїлсона,
представлена в експозиції музею.
Серед виставлених у галереї робіт, які викликають постійний інтерес, - інсталяція Емілі Прінс, складена з тисяч малюнків американських солдатів, убитих в Афганістані й Іраку, а також стіна з кісток,
складених у букви, що створюють текст промови Ганді, - це робота
індійського художника Ітіша Каллата.
Галерея Саатчі, що знаходиться в лондонському районі Челсі, стане Музеєм сучасного мистецтва Лондона.

НА ДОПОМОГУ
НЕУВАЖНИМ

ЗА ПОЛЯРНІСТЮ
БАТАРЕЙОК
МОЖНА БУДЕ НЕ
СТЕЖИТИ

Корпорація Microsoft запатентувала технологію InstaLoad,
що дозволяє не дотримуватися
полярності батареї при її встановленні в пристрій.

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

“КАВКАЗЬКУ ПОЛОНЯНКУ”
ЗА ДВАДЦЯТЬ БАРАНІВ
ВЖЕ НЕ КУПИШ
На конференції мусульман Інгушетії, що відбулася на початку липня, 240 імамів і представників старійшин переглянули і затвердили
нові розцінки на викрадення нареченої.
Річ у тім, що, наприклад, калим за наречену в Інгушетії не змінювся близько десяти років і досі становив всього 12 500 рублів. А тепер
викуп за наречену буде збільшено до 50 тисяч рублів.
Для порівняння, середній калим за наречену, наприклад, в
Об’єднаних Арабських Еміратах - 100-200 тисяч доларів. А в республіках Середньої Азії калимом може стати стадо баранів або овець.
Учасники конференції також обговорювали сам обряд викрадення нареченої, який суперечить Корану і нормам шаріата. Старійшини
упевнені, що в цьому звичаї більше мінусів, ніж плюсів, повідомили
“Інтерфаксу” в Духовному управлінні мусульман республіки. “Молодь в Інгушетії вже не та, що раніше. Дівчину, яка сподобалася, джигіт може вкрасти, навіть не розібравшись, одружена вона чи ні”, - засмучуються вони.
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Наскільки можна судити, на
обох кінцях батарей при застосуванні InstaLoad розміщені як
позитивний, так і негативний
контакти. Перший знаходиться в
центрі, а другий має більш широку основу і оточує центральний.
У Microsoft стверджують, що
InstaLoad може застосовуватися
в будь-якій пальчиковій батарейці. У тому числі - акумуляторах,
що перезаряджаються. Вважається, що подібного роду батарейки особливо стануть у пригоді користувачам пристроїв, що
вимагають частої зміни великого
числа акумуляторів.
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