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ВИНАГОРОДИ МАТЕРЯМ-ГЕРОЇНЯМ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ
СУБСИДІЙ СПРОЩУЄТЬСЯ
Уряд розробив комплекс заходів зі спрощення
механізму отримання субсидій. Про це під час селекторної наради розповів віце-прем’єр-міністр
Сергій ТІГІПКО, повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ.
Сергій Тігіпко також нагадав, що уряд прийняв рішення
щодо оптимізації цін і тарифів на природний газ та житловокомунальні послуги для населення: “Рішення абсолютно
необхідне для держави. Якщо цього не зробити, країна матиме постійно збитковий “Нафтогаз України”, який повинен
бути прибутковим і платити податки державі. Якщо ми не
будемо мати повноцінних тарифів, то ми ніколи не залучимо інвесторів ні в комунальний сектор, ні в сектор видобування нафти й газу”, - наголосив він.
За словами віце-прем’єр-міністра, держава має зробити все для того, щоб забезпечити необхідний соціальний захист населення, компенсувавши частину витрат
на оплату житлово-комунальних послуг. Тож, згідно з рішенням уряду, субсидія надаватиметься працездатним
громадянам, які сплачують за комунальні послуги більше
15% щомісячного доходу, та пенсіонерам, які на ці потреби витрачають понад 10%. За його словами, значно
спрощується сама процедура отримання субсидій.
Віце-прем’єр повідомив, що у Києві створено Координаційний центр з питань організації роботи щодо посилення соціального захисту населення під час оптимізації
цін і тарифів на природний газ та житлово-комунальні послуги. За словами Сергія Тігіпка, відповідні центри мають
бути створені в кожній області.
Віце-прем’єр-міністр дав доручення організувати прийом громадян. “Я прошу, щоб це було не лише у робочий
час. У робочий – для пенсіонерів. Ці години прийому мають
бути розширені, щоб людина до і після роботи могла зайти
та отримати відповідну інформацію”, - наголосив він.
“На всю цю роботу в нас є півтора місяці. До вересня ми повинні її закінчити”, - підкреслив віцеСТОР. 3.
прем’єр.
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Районна державна адміністрація на численні звернення багатодітних матерів району щодо виплати одноразової винагороди жінкам, яким у 2009 та
2010 роках присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» та відповідно
до листа Київської обласної державної адміністрації від 20.07.2010 № 11-2214892 повідомляє, що Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010
№ 417 затверджено Порядок використання одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».
Жінкам, яким почесне звання
присвоєно у 2004-2009 роках та
які не отримали винагороду в 2008
і 2009 роках, виплата винагороди
здійснюватиметься протягом І-ІІІ
кварталів поточного року. Жінкам,
яким почесне звання присвоєно у
2010 році, – протягом ІV кварталу.
Сума винагороди обчислюється відповідно до Указу Президента України від 25.12.2007 № 1254 «Про одноразову винагороду жінкам, яким
присвоєно почесне звання України
«Мати-героїня».
Жінкам, яким почесне звання
присвоєно у 2010 році, виходячи з

розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого з
1 січня 2010 року; 2008-2009 роках –
виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який
діяв у грудні 2008 року.
Згідно з Положенням про почесні звання України, затвердженим Указом Президента України від
29.06.2001 № 476/2001, почесне
звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили
та виховали до восьмирічного віку
п’ятьох і більше дітей, у тому числі
дітей, усиновлених у встановленому
законодавством порядку, враховую-

ПРАВА ЖУРНАЛІСТІВ
ПОНАД УСЕ
Президент Віктор Янукович під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Анатолієм Могильовим звернув
його увагу на питання захисту прав журналістів. «Ті випадки, які були в нашій країні, не можуть не викликати
тривогу” — заявив глава держави. Він підкреслив, що
кожен факт розслідування порушення прав журналістів
триматиме на контролі й очікує від міністра постійної інформації з цього питання. Він також наголосив: для професійної діяльності працівникам ЗМІ в Україні мають бути
створені всі умови.

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

ШАНОВНІ
ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

31 липня в смт Макарів на площі Героїв Сталінграду о 18.30 год. відбудеться урочиста
церемонія відкриття III етапу Кубка України з
раллі 2010 „Київська Русь”, в ході якої кожен
бажаючий може поспілкуватися з учасниками
раллі, чемпіонами України та призерами з цього виду спорту.
Старт першого екіпажу та швидкісні змагання з
раллі розпочнуться 1 серпня о 9.00 год. в с. Бишів по вул. Київська, 1 Б (біля підприємства СЛЕЦЕЛЕКТРО).
Запрошуються всі бажаючі відвідати захід.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ЧИ ВОНИ РЕАЛЬНО ЗАХИСТЯТЬ БІДНИХ?
Після маловтішного повідомлення про намір влади з 1 серпня підвищити ціну на газ населення почало більш прискіпливо ставитися до своїх
сімейних бюджетів, орієнтовно прикидаючи - скільки ж доведеться викладати з гаманця за житлово-комунальні послуги. Правда, в уряді запевняють, що таке рішення не лише неминуче, але є поверненням до соціальної
справедливості, оскільки за ринкових умов держава не може дотувати ціну
на газ усім без винятку і, насамперед, багатим. Експерти, у свою чергу,
також посилаються на світову практику, де система субсидій вважається
більш справедливою, аніж система безадресних дотацій. Тому, аргументують вони, саме такий підхід дасть змогу захистити бідних та небагатих, а
заможні змушені будуть обходитися без дотацій держави.
Аби не залишати людей наодинці з тривожними думками,
уряд спрацював на випередження
і вже офіційно оголосив, що найуразливіші верстви населення не
відчують цінового шоку на собі,
оскільки в Україні запроваджується нова, безпрецедентно прозора та спрощена система надання
субсидій.
Розповісти більш детально про
цю новацію я попросила заступника міністра праці та соціальної політики Костянтина Ващенка. Хоча
розпочали ми нашу бесіду з невеличкої передісторії.
- Костянтине Олександровичу, система надання субсидій
нерідко піддавалася критиці населення - говорили, що легше
сплатити квартплату повністю,
аніж зібрати докупи всі необхідні
документи.
- На жаль, люди не вигадували система була забюрократизованою
і дуже громіздкою, особливо - для
літніх чи самотніх людей і ще більш
непосильною - для інвалідів.
Нагадаю, що в Україні програма
“Житлові субсидії” запрацювала ще

1995 року. Головна її мета полягала
в тому, аби надати допомогу кожній сім’ї, для якої витрати на оплату
комунальних послуг перевищували
20% від родинного доходу, а для сімей, які складаються із пенсіонерів,
інвалідів і дітей до 18 років - не більше 15% родинного доходу. Таким
чином, сім’я, якій призначалася
субсидія, зобов’язана була платити
лише 15-20% від свого доходу, а решту частину вартості комунальних
платежів брала на себе держава.
- Чи враховувався при цьому
розмір помешкання?
- Субсидії розраховуються в
межах встановлених норм на квартирну плату (21 кв. м на людину
плюс ще 10,5 кв. м - на сім’ю), опалення, користування електрикою,
газом, гарячою і холодною водою
та іншими комунальними послугами. Така компенсація сім’ї призначалася на 6 місяців.
- Скільки у нас на сьогодні
отримувачів субсидій і яка динаміка цього явища?
- Наприкінці 90-х років чисельність сімей, які брали участь у Програмі субсидій, становила 3 млн.

сімей. А ось торік субсидії отримувало близько 580 тисяч сімей,
або 3% від усіх сімей в Україні. З
них 82% - родини, що складаються
з непрацездатних осіб.
Динаміка зменшення чи збільшення впродовж останніх 10 років
кількості сімей - одержувачів субсидій пояснюється різними причинами: як зростанням доходів (заробітної плати, пенсій, стипендій),
так і розширенням кола осіб, яким
встановлювалися пільги. Скажімо, право на зниження вартості
комунальних платежів в 2007 році
отримали “діти війни”, а з 2010 року
- сім’ї, в яких виховується троє і
більше дітей до 18 років.
- А на що сподіваєтеся нині?
- Тепер слід чекати зовсім інших
показників. Зазначу, що відтоді, як
14 липня 2010 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову
щодо посилення соціального захисту населення при оплаті житловокомунальних послуг, минуло не так
багато часу, однак ми зробили все
для того, аби підійти до стрибка
ціни на газ у всеозброєнні і щоб малозабезпечені люди не відчули ані
зайвих переживань, ані погіршення
свого матеріального становища.
- Зупинімося на цьому детальніше.
- Уряд своїм документом затвердив ряд заходів з підвищення
ефективності програм соціального
захисту. По-перше, знижено поріг обов’язкової оплати житловокомунальних послуг: з 15 до 10%
сукупного доходу для сімей, які
складаються з пенсіонерів, інвалідів і дітей віком до 18 років та з 20%

до 15% - для всіх інших сімей, де є
працездатні громадяни.
Таким чином, на допомогу держави відтепер зможуть розраховувати більш широкі верстви населення! Наприклад, якщо сім’я з
двох пенсіонерів має родинний дохід у вигляді пенсії на рівні 2 тисяч
грн., то така родина не платитиме
за комунальні послуги більше 200
грн. Якщо, наприклад, до 1 серпня
2010 року, при зарплаті 2,5 тисячі
грн. за газ, тепло і світло людина
платила не менше 500 грн., то сьогодні вона матиме право сплатити
375 грн., і так далі.
Друге, не менш суттєве, полегшення для людей - спрощення
процедури надання необхідних
документів. З 1 серпня громадяни звільняються від необхідності
збирати від організацій, які надають комунальні послуги, довідки, що необхідні для призначення субсидій (зокрема, про склад
сім’ї, наявність та вартість комунальних послуг). Така інформація
у п’ятиденний термін надаватиметься житлово-експлуатаційними
підприємствами, які поставляють
населенню газ для побутових потреб, та іншими підприємствами на
запит органів соціального захисту.
Обмін інформацією відбуватиметься в електронному вигляді.
- Прогнозують, що серед претендентів на субсидію буде чи не
найбільше пенсіонерів, адже, за
офіційною статистикою, літніх
людей з доходом до 1 тис. грн. у
нас нараховується понад 9 млн.
- Саме тому нині велика відповідальність щодо їхньої підтримки,

зокрема й організаційної та моральної, лягає на Пенсійний фонд,
якого уряд зобов’язав поінформувати кожну сім’ю, де є пенсіонер,
про спрощений механізм здобуття
житлових субсидій.
А якщо говорити конкретніше,
то кожна така сім’я отримає лист, у
якому будуть спеціальне звернення Пенсійного фонду, чисті бланки документів (спрощена форма
заяви і декларації про доходи) із
зразками їх правильного заповнення, адреса місцевого управління
соцзахисту, куди необхідно направити заяву, та конверт для безкоштовної відправки такої заяви для
призначення субсидії.
Хочу окремо наголосити - підтверджувальні документи про доходи пенсіонерів не потрібні. Таке
підтвердження отримає орган
соцзахисту від Пенсійного фонду без участі заявника. Належна
організація цього процесу дасть
змогу здійснити максимально
безконтактний режим оформлення житлових субсидій, без особистого звернення до управлінь
соцзахисту.
- Але ж можуть виникати й нестандартні ситуації. Куди звертатися за порадою?
- Сьогодні створено Центральний штаб по координації надання
житлових субсидій зі співробітників
центрального апарату Міністерства
та аналогічні регіональні штаби,
куди увійшли представники служб
соцзахисту, підрозділів ЖКГ та
Пенсійного фонду на місцях в усіх
областях, у Криму, Києві та Севастополі.
СТОР. 3.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

У

мальовничому куточку Макарівщини розташоване село
Червона Слобода, яке вирізняється
сучасною інфрастурктурою, благоустроєм, добробутом. А осередком розвитку населеного пункту,
соціально-економічною опорою як
для тутешньої громади, так і
для місцевої влади, є діяльність
спиртового заводу – єдиного у
районі й одного з небагатьох на
Київщині великого державного
підприємства.
Очолює його Володимир
Якович Артюхов – сучасний керівник, з далекоглядними намірами і
новаторськими ідеями, які втілює в
життя на підприємстві.
30 років тому, 22 липня наказом
Київського спиртового об’єднання
він був направлений директором.
Ніхто і не думав, що молодий, енергійний, розумний, цілеспрямований
керівник залишиться в селі, де не
було ні школи, ні дитячого садочка, ні медичного пункту, ані будинку
культури. Жителі села гадали, що
місяць, два попрацює та й поїде, як
його попередники, адже в столиці
пропозицій на кращу роботу було
вдосталь.
Але сталося навпаки. І сьогодні,
відмічаючи 30-річний ювілей на посаді директора, від імені колективу
заводу та жителів села хочеться висловити Володимиру Яковичу вдячність за нелегку повсякденну працю,
яка вивела наше підприємство в лідери спиртової галузі, а село стало

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

благоустроєним, з розвинутою інфраструктурою.
20 років В.Я.Артюхов прожив
майже за 20 метрів від цехів заводу,
де роботу технологічного обладнання було чути в помешканні, в якому
зростали маленькі доньки. Порад-
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ником, опорою, людиною з золотим
серцем і душею є дружина Любов
Миколаївна, яка завжди підтримує і
допомагає. Іхня сім’я (а це вже і зяті,
і внуки) ніколи не стоїть осторонь
будь-яких подій – радісних чи сумних,
які трапляються в селі чи колективі.

СПОРТИВНІ ПЕРЕМОГИ
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

У приміщенні Київської обласної державної адміністрації відбулась урочиста церемонія нагородження переможців ІІ етапу Всеукраїнської Спартакіади державних
службовців серед збірних команд райдержадміністрацій,
міськвиконкомів (міст обласного значення) та територіальних органів виконавчої влади, присвяченої 75-річчю
утворення фізкультурно-спортивного товариства «Спартак». У заході взяли участь заступник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань Євген Головін, заступник голови обласної ради Віталій Яловенко, начальник
управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Микола Стельмах, голова обласної організації ФСТ «Спартак» Микола Жирний, представники райдержадміністрацій і міськвиконкомів, начальники відділів
з питань фізичної культури і спорту.
З вітальним словом виступив Євген Головін. Зокрема,
він відмітив, що змагання відбулись на високому рівні,
вони були добре організовані і проведені. Спорту в області надається багато уваги, бо як відмічає Президент
України Віктор Янукович, фізична культура і спорт – це
пріоритетний напрямок роботи. Заступник голови облради Віктор Яловенко поздоровив переможців та відмітив,
що дуже радує те, що серед них представники малих районів і міст Київщини, що свідчить про значний розвиток
спортивних і фізкультурних традицій не тільки у вже знаних спортивних центрах, таких як Біла Церква, Бровари,
Бориспіль, Вишгород тощо.
Кубки і Почесні дипломи КОДА були вручені переможцю ІІ етапу Спартакіади, команді Богуславської райдержадміністрації і призерам – виконавчому комітету міста
Березань (2 місце) та держслужбовцям Баришівського
району, які стали третіми.
Ігор ЛИЧ.

„БЛАГОДІЙНИК РОКУ -2010”

Національний конкурс „Благодійник року” у 2010му проводиться вже вчетверте. 31 березня оголошено
старт конкурсу. За роки існування його учасниками стали
понад 250 благодійних фондів та організацій.
У 2010 році переможці будуть визначені в 13 номінаціях, серед представників великого, середнього та малого
бізнесу, фізичних осіб, благодійних фондів, ініціативних
груп тощо. Відкритість та прозорість проведення конкурсу забезпечує Наглядова рада, до складу якої увійшли
Богдан Ступка, Олег Скрипка, Марія Бурмака, Андрій
Куликов, Стелла Захарова, Іван Малкович та Оксана Забужко. Церемонія нагородження традиційно приурочена
до Дня Благодійника, який відзначається в Україні у другу
неділю грудня. Докладнішу інформацію про конкурс та
умови участі можна отримати на сайті www.blagodijnyk.
org.ua або за тел.: (044) 229-46-62.

КОЗАЦТВО ОБ’ЄДНУЄТЬСЯ

В столичному будинку художників відбувся Всеукраїнський з’їзд козацтв та отаманств, на якому були присутні
представники з усіх регіонів України. Під головуванням
верховного отамана, генерала козацтва, голови «Демократичного блоку козацтв України» Юрія Руголя козаки
обговорювали питання об’єднання козацьких осередків і
отаманств та перереєстрацію первинних осередків.
Макарівщину представляла підполковник, член Президії, член-кореспондент Міжнародної Академії Козацтва
П. П.Астаф’єва.
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Летять роки, але залишилася у
Володимира Яковича ота молодецька вдача, невичерпна енергія йти
вперед, впроваджувати нові ідеї, виводити підприємство на нові сходинки розвитку.
Наразі спиртозавод – сучасне
підприємство з високою культурою виробництва, має добре
розвинену інфраструктуру та
власний автотранспорт.
Упродовж уже кількох років підприємство відзначають і
на загальноукраїнському рівні:
золотою медаллю за перше місце в
галузевому дегустаційному конкурсі
з визначення якості спирту етилового ректифікованого сорту «Люкс»,
дипломами Національного бізнесрейтингу «Лідер галузі» та Міжнародного відкритого рейтингу «Золота Фортуна». За значні успіхи в 2006
році завод отримав звання «Краще
підприємство галузі» від концерну
«Укрспирт», є переможцем Всеукраїнського конкурсу якості «100 кращих
товарів України». Також підприємство є неодноразовим переможцем
конкурсу «Кращий роботодавець
року». Це свідчить про те, що керівництво дбає про своїх працівників,
забезпечуючи їм конкурентну заробітну плату та створюючи належні
умови для праці та відпочинку. Щорічно для заводчан організовується
відпочинок біля моря, закуповуються
дитячі путівки до оздоровчих санаторіїв України.
Колектив підприємства.

ВДЯЧНІ ЗА ДОПОМОГУ

Громади сіл Козичанка та Нові Опачичі висловлюють щиру
подяку голові райдержадміністрації Ярославу Добрянському
за вирішення питання видачі актів на право власності на землю
взамін сертифікатів.
Ми зверталися за допомогою до Прем’єр-міністра Юлії
Тимошенко ще в лютому 2008 року, до прокурора району.
Були на прийомі два рази в колишнього голови райдержадміністрації, чотири рази в його першого заступника. І скрізь нам
лише обіцяли, але актів так і не видали.
Нещодавно ми звернулися до новопризначеного голови
райдержадміністрації Ярослава Добрянського. Ярослав Вікторович пообіцяв видати нам акти впродовж тижня. Що й
було зроблено.
Федір САМУСЕНКО, Катерина УДОВЕНКО,
Данило РУДНИК.

ДВІ БРОНЗОВІ ТА ОДНА СРІБНА
МЕДАЛЬ У „ТУРНІРІ ЛАУРЕАТІВ”
У Ялті відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс „Турнір
лауреатів”. Гідно виступили на ньому вихованці Макарівської
дитячої школи мистецтв. У номінації інструментальний жанр
друге місце і срібну медаль здобув Антон Карпець – учень
класу фортепіано Ірини Максимівни Саленко. Третє місце та
бронзову медаль отримала за виступ на цимбалах Ліана Гапоненко (клас викладача Галини Юріївни Кравченко).
Антон виступав не тільки як соліст, але ще як концертмейстер. Разом з Ліаною вони склали чудовий дует.
Як завжди, яскраво, запально виконували програму учасники бально-спортивного танцю „Данс-сіті” під керівництвом
Тетяни Антонівни Сліпко і отримали бронзову медаль.
Конкурс був серйозний та складний. Досить сильні учасники з’їхалися не тільки з різних куточків України, але й Росії, Білорусі, Молдови, Румунії. Приємно, що наше маленьке
місто відзначилось призовими місцями. Діти не тільки взяли
участь у фестивалі, але й змогли 5 днів відпочити на березі
моря. Знайшлося багато добродіїв, які надали матеріальну
допомогу для їх участі у конкурсі та відпочинку.
Михайло САВЕНКО,
директор дитячої школи мистецтв.

НОВОБУДОВА ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКІВ
Нещодавно у Макарові по вулиці Проектна на замовлення
ДПНЕК «Укренерго» ЦЕС з дозволу Київської обласної інспекції архітектурного будівельного
контролю розпочато зведення
40-квартирного будинку. Чотирьохповерхівка міститиме 15
трикімнатних, 16 двокімнатних та
9 однокімнатних квартир, загальна площа яких становить 2728,78
квадратних метра. Проектні роботи виконало ПП «Ремтехбуд» (м.
Рівне, директор С.О.Ковтонюк).
Спроектовані квартири просторі, в них зручно розташовані всі
кімнати. Замовники впевнені, що
новоселам у них буде затишно
та зручно. А проживатимуть там
спеціалісти підстанції 750 кВ „Київська”, яка знаходиться в Наливайківці.
Будівельні роботи виконує ПП
«Євробуд-М» (м. Рівне, директор
Я.С.Менжерес). Нині бригада під
керівництвом виконроба Аркадія
Анатолійовича Савчука вже забила
сваї й формує дерев’яний каркас
для заливки фундаменту. Наступним кроком будівельної бригади,
після заливки фундаменту та його
витримки, буде зведення підвалу
та жилих поверхів.
Для будівельників створені всі
необхідні мінімальні умови проживання поруч з будівництвом:
зведені тимчасові приміщення, в
яких є кухні та спальні, встановлені
холодильники, телевізори, діють
санвузли...
Заплановано завершити новобудову в травні наступного року.
Нині генпідрядник не вбачає жодних причин для затримки будівництва.
До речі, жителі навколишніх
будинків не скаржаться на незручності, пов’язані з будівництвом,
будівельники дотримуються правил роботи поряд з житловим
масивом, не заважає їм і шум від
будівництва, адже роботи тривають лише у денну зміну, коли всі на
робочих місцях. У вечірній час, будівельники, як і всі, відпочивають.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
«СИЛЬНА УКРАЇНА» ВИСТУПАЄ ЗА
ЗАВЕРШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
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Дощі на початку літа і нинішня небувала спека
дають невтішний прогноз на врожай. Багато українців уже замислюються над тим, яких цін на продукти
чекати цієї осені. Про ситуацію в сільськогосподарській галузі ми попросили розповісти керівника експертної комісії з питань АПК партії «Сильна Україна»
Владислава Атрошенка. За словами представника
політичної сили Сергія Тігіпка, українські землі можуть стати надійною базою для економічного розвитку країни. Але для цього необхідно передати їх у
дбайливі руки і забезпечити умови для того, щоб в
сільське господарство прийшли інвестиції.
– Владиславе Анатолійовичу,
кажуть, урожай цього року буде
не дуже ...
– Справді, погода поки розчаровує аграріїв. Уже зараз фахівці прогнозують зменшення урожайності
зернових щонайменше на 10-12
відсотків. Ситуація ускладнюється і
тим, що через дощі збиральній техніці складно працювати в полі. Тож
у цілому, ситуація гірша, ніж планувалося, але треба дочекатися кінця
жнив. До речі, урожай буде гірший у
всьому світі. І, найшвидше, ціни на
зерно підуть вгору. Ми вже це спостерігаємо.
До того ж, зерно нинішнього
урожаю має більш високу вологість,
більш схильне до хвороб, тому може
зберегтися до весни при умові, якщо
його розмістити на елеваторах з доброю вентиляцією і просушуванням.
Але таких у нас небагато.
– Як так сталося, що в Україні
найкращі у світі чорноземи, а ми
закуповуємо продукти харчування за кордоном...
– Згоден з вами. Простій людині
складно зрозуміти, чому Україна, яка
володіє третиною світових запасів
чорноземів, купує за кордоном м’ясо
і цукор, а часом навіть зерно. Агропромисловий комплекс дає до 10%
ВВП держави, а до бюджету від нього
не потрапляє нічого – усе «з’їдають»
дотації і пільги.
– Але чому все так? Адже народ
у нас розумний, працьовитий...
– Річ у тому, що незалежна Україна наступає на ті ж граблі, що й
колись Радянський Союз. Держава підтримує низькі ціни на продовольчі товари, а це – загибель для
ринку. Галузь не отримує можливостей для розвитку виробництва. Крім
того, Україна не завершила земельну реформу. Державну власність
на сільськогосподарську землю
скасували, а до приватної так досі
й не прийшли. Але ж земля без по-

вноправного господаря
втрачає
свою цінність. Про
те, що приватна
власність на землю більш ефективна, не раз заявляв
і голова «Сильної України», віцепрем’єр-міністр Сергій Тігіпко. Він
вважає, що необхідно розблокувати
питання з продажем землі сільгосппризначення. У такому разі Україна
зможе залучити значні інвестиції у
сільське господарство – близько
сорока мільярдів доларів. Вливання
в АПК дадуть потужний поштовх до
розвитку. При цьому треба розуміти, підтримка агросектору повинна
полягати ще й у тому, щоб захистити вітчизняний ринок від імпорту
дешевого м’яса, цукру і т.д.
Я це кажу як представник партії,
яка має намір докорінно переглянути підхід до розвитку сільського
господарства. Ми будемо впливати
на вирішення проблем аграріїв на
місцевому рівні, прийшовши на найближчих виборах до органів місцевого самоврядування.
– А що, на вашу думку, потрібно
зробити, аби нарешті відродити
сільське господарство України?
– У цілому для поліпшення ситуації в агропромисловій сфері Україні
необхідно вирішити два завдання.
По-перше, припинити субсидувати
низькі ціни. Замість цього для початку варто було б запровадити гарантовані державні закупівельні ціни
на рівні мінімальної рентабельності
виробництва. Цей захід дозволить
уникнути диктату посередників. Треба також створити умови для припливу приватних інвестицій. Тут досить
полегшити та спростити процедури
землевідведення та дозвільних документів. По-друге, довести до кінця
земельну реформу. Що дасть країні і
селянам повноцінний земельний ринок? Вартість 40 мільйонів гектарів

ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ
СУБСИДІЙ СПРОЩУЄТЬСЯ
Закінчення. Поч. на 1
стор.
У зв’язку з коригуванням цін на ЖКП, міністр
праці та соціальної політики Василь НАДРАГА,
зазначив, що спрощено
умови отримання субсидій, адже значно скорочено перелік необхідних
для отримання субсидій
документів. “За останні
два дні міністерство провело роботу з дерегуляції, котра назрівала роками. Заява на субсидію,
що раніше займала дві
сторінки, тепер складається лише з 4-х пунктів,
що розміщуються на половині сторінки. Форма
декларації про доходи з
чотирьох сторінок скорочена до однієї, котра містить мінімальну кількість
інформації щодо подавача”, - повідомив В. Надрага.
За його словами, вже
розроблено план спрощених заяв та декларацій,
котрі будуть розіслані поштою 9 мільйонам пенсіо-

нерів. У кожному конверті
буде зразок та бланк заяви та зразок і бланк декларації про доходи, котрі
пенсіонери зможуть заповнити не виходячи з дому.
Працюючим громадянам
необхідно подати всього
три документа: заяву на
отримання субсидії, декларацію та довідку про
доходи. Що стосується
пенсіонерів, вони мають
надати лише заяву та декларацію. “Тобто довідку
про доходи не вимагається. Система соціального
захисту сама візьме у Пенсійного фонду дані про те,
якого розміру у людини
пенсія і відповідним чином зробить нарахування”, - наголосив керівник
Мінпраці. Громадянам, які
вже мають субсидії, вони
перераховуються автоматично.
Сьогодні знято норму,
згідно з якою заборонялося отримання субсидії
при наявності боргів за
комунальні послуги.
(УКРІНФОРМ).

ріллі – це не менше 200 мільярдів доларів. Зрозуміло, що цей капітал вийде на повноцінний ринок не відразу
і не весь. Але обіг навіть невеликої
його частини забезпечить бюджету
великі податкові надходження. При
реальній ринковій вартості землі нинішні власники паїв отримають гідну
орендну плату, а не залежатимуть від
свавілля орендарів. Поява класу реальних власників землі буде сприяти
розвитку агротехнологій та підвищенню родючості земель. Держава
отримає зрозумілу і прозору базу
оподаткування. Власники паїв зможуть отримувати за продану землю в
п’ять-шість разів більше, ніж сьогодні.
Земельну реформу провели всі
країни Східної Європи і Прибалтики,
у яких були такі самі стартові умови,
що й у нас. Усі вони отримали ефективний,
конкурентноспроможний
аграрний сектор з перспективами
зростання. Навіть Росія просунулась
набагато далі від України. Чому ж
нам не вдається вжити очевидних
заходів, правильність яких підтверджена усією світовою практикою? Та
тому, що у нас склався величезний
тіньовий ринок землі і цілий клас людей, які на цьому ринку наживаються.
Багато голів місцевих рад накопичили чималі статки, працюючи у зв’язці
із земельними спекулянтами. Опір
реформам у цій сфері буде колосальний. Тому я вважаю, що навести в цьому господарстві лад можна
тільки за наявності вольових рішень
державної влади та з появою відповідальних, чесних керівників на місцях,
які будуть працювати на розвиток
держави.

ВІСТІ З СОСНІВКИ

І ГРОШІ, І ЗЕРНО

У господарствах району тривають роботи по збиранню врожаю та заготівлі кормів. Свою частку вносить
і ТОВ «Зоря».
– На сьогоднішній день вже зібрали близько 70%
зернових, – говорить директор товариства Олександр
Попович. – При цьому до збирання маємо 480 га, зокрема 200 га озимої пшениці, ярої ж – 35, жита – 120,
по 50 га маємо ячменю та вівса, 10 – люпину та гречки –
15. На жаль, через несприятливі погодні умови зимівлі
підводить озима пшениця. Її урожайність становитиме
біля 15-20 ц/га, тоді як прогнозувалося вдвічі більше.
Нині заготовляємо корми, скирдуємо солому.
У своєму арсеналі господарство має 5 комбайнів
«Нива», старенькі, ще радянського виробництва. Та
це не знижує темпів жнив і якості робіт. Звісно, трапляються поломки та вправні механізатори швидко їх
усувають. При цьому забезпечує запчастинами інженер Юрій Терновий, а от контролює ремонтні роботи і
частково токарні – бригадир тракторної бригади Сергій
Гаращенко.
На жнивах працює троє комбайнерів із сусіднього
села Вільно. По завершенню збирання зернових вони
залишать господарство. Місцеві ж пересядуть за кермо автомобілів, важелі тракторів, які обслуговують
ферму.
По завершенню жнив планують у господарстві повністю розрахуватися з орендодавцями (а їх більше
300), з якими укладені договори на оренду паїв та майна. Люди отримають і гроші, і зерно.

ОБІДИ ЗА ...50 КОПІЙОК
Для жниварів у ці дні в товаристві “Зоря” організовано платні комплексні обіди та вечері. Ціна такого
харчування символічна – лише 50 коп. Це один із кроків, як і зміна функціональних обов’язків у залежності
від видів робіт, заохочення працівників – триматися
роботи в господарстві, А ще, своїм трудівникам, для їх
потреб, господарство виділяє автотракторну техніку та
комбайни з 50% знижкою для роботи на присадибній
ділянці.

ОСНОВНІ НАДХОДЖЕННЯ –
ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ М’ЯСА ТА МОЛОКА
Завдяки реалізації тваринницької продукції – молока, м’яса у “Зорі” отримують біля 80% основних
грошових надходжень. Між товариством і заводами
з переробки цієї сільгосппродукції укладено довгострокові договори. Відтак, м’ясо у господарства
закуповує Фастівський завод «Віст», а молоко – 3-й
міський – «ВімБілльДан», що у м.Вишневе. Тож мають
постійно «живу копійку», яку й вкладають на виробничі потреби.
Крім 700 голів ВРХ, в числі яких 200 дійних корів,
вирощують у господарстві ще біля 50 свиней породи
«українська біла». «Хрюшок» розводять для власних потреб. Також у господарстві є коні. Їх робота зводиться
до розвезення кормів худобі на фермі та частково для
обробітку землі.

Михайло БИСТРИЦЬКИЙ.

Ірина ЛЕВЧЕНКО.

ЧИ ВОНИ РЕАЛЬНО ЗАХИСТЯТЬ БІДНИХ?
Закінчення. Поч. на 1 стор.
Працює урядова “гаряча лінія” 0800
507 309 для звернень громадян, де вони
абсолютно безкоштовно зможуть отримати за своїми запитами як усне, так і
письмове роз’яснення. Такі ж лінії будуть відкриті й у регіонах. Крім того, при
кожному управлінні праці та соціального
захисту на місцях створені спеціальні комісії, які найближчі півтора місяці будуть
розглядати всі спірні та нестандартні випадки звернень громадян в процесі масового отримання субсидій.
Місцеві органи соцзахисту вже
склали списки громадян з обмеженими
можливостями, графіки їх відвідувань та
почали їх відпрацьовувати. До кожного з
цих людей прийдуть соціальні працівники та допоможуть оформити субсидію,
якщо вони її ще не отримують.
Підключиться й Державний центр
зайнятості, який має організувати задіяних у громадських роботах безробітних
задля додаткового інформування населення про новий порядок та можливості
отримання житлових субсидій.
- Тобто людям не варто перейматися даремно чи, ще гірше, удосвіта
займати чергу під дверима місцевих
органів праці?
- Запевняю - ажіотажу не буде.
Програма субсидій передбачає, що в
разі підвищення тарифів на житловокомунальні послуги заяви на призначення субсидії приймаються від громадян впродовж трьох місяців, починаючи
з місяця, в якому сталося підвищення.

При цьому субсидію буде призначено
з дати підвищення комунальних послуг.
Тобто, якщо підвищення тарифів відбувається з 1 серпня 2010 р., то заяви на
призначення з 1 серпня субсидій прийматимуться до 1 листопада 2010 р.
- А як бути тим, у кого виникла заборгованість по квартплаті? Адже
раніше у випадку, якщо сім’я переставала оплачувати свою частину
комунальних платежів, державна підтримка припинялася. Чи не опиняться
такі люди за бортом соцзахисту?
- Однозначно - ні! Бо тепер на субсидії мають право й ті сім’ї, в яких є заборгованість по квартплаті. Уряд доручив
МінЖКГ розробити нормативний документ, який врегулює й таку новацію.
- Хто належить до категорії осіб,
які можуть претендувати на пільги?
- Всього в Україні правом на пільги
користується близько 7,2 млн. громадян, або майже 4 млн. сімей (18% від
всіх сімей в Україні). Найбільша категорія пільговиків - діти війни (4 млн. громадян), які мають право на 25 відсоткове
зниження оплати комунальних послуг.
Майже 2,5 млн. громадян (категорія
учасників війни) має право на зниження
оплати комунальних послуг від 100, 75 і
50% (залежно від категорій: за особливі
заслуги й інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни).
Право на відповідні пільги також
мають: постраждалі від аварії на ЧАЕС;
пенсіонери з числа лікарів, педагогів,
бібліотекарів і працівників міліції (у сіль-

ській місцевості); ветерани військової
служби, пенсіонери з числа працівників
міліції, слідчих прокуратури, судді у відставці, і так далі. Близько 45 тис. шахтарів і пенсіонерів з їх числа мають право
на державні компенсації за оплату електроенергії, газу і централізованого опалення квартир.
Тепер кількість учасників програми
субсидій істотно збільшиться. Практично
майже півтора мільйона сімей в Україні
матимуть право на отримання субсидій у
різних розмірах. А якщо до них додати ще
4 млн. сімей, у складі яких є пільговики,
що мають право на знижки в оплаті за комунальні послуги, то може вийти майже
32% від 17,1 млн. сімей в Україні.
- Але чи не ризикує влада такими
кроками загнати себе у ще глухіший фінансовий кут, і чи витримає бюджет?
- Це справді непопулярні кроки, але
ми мусимо їх зробити, якщо думати про
перспективу і стабільність у майбутньому. Головний результат від реалізації
Програми субсидій те, що будуть збалансовані колосальні цінові і економічні
перекоси, допущені владою попередників. Буде наданий соціальний захист
людям, для яких підвищення ціни на
газ стане чутливим, словом, механізм
житлових субсидій реально захистить
бідних. Відкривається можливість і
для проведення реформ всієї системи
житлово-комунального господарства.
Тобто, і держава, і суспільство опиняться у виграшній ситуації.
Наталія АНДРУСЕНКО.
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НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

МИНУЛЕ, НИНІШНЄ Й МАЙБУТНЄ

ПРОГРАМА ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ
Й БУДЕ ЕФЕКТИВНА

Життя кожного з нас одшумить дощами,
добром і злом, любов’ю й ненавистю, красою й огидою, любов’ю до рідних, близьких, до світу краси – всього, що дала доля.
А жити не так то й просто. Не ледарювати, а
працювати і залишити добрий слід на землі.
Хто вміє, хто знає і хто чесний, працьовитий, обдарований, чи просто порядний,
повинен докладати добра і щастя всій Землі. Не терзати, а збагачувати світ, щоб потім сказали: славна людина була, носила в
своїм серці сонце, ласку й любов.
Та чи знаємо ми минуле наших родів, їх
діла, їх радощі і болі?
Чогось наші бабусі та дідусі (поспіль
неписьменні) знали, хто були сусіди, рідні,
товариші. Тож не було такої байдужості, неробства, безкультур’я. Нині багатьом нічого не треба – ні праці, ні культури, ні добрих
стосунків – лиш треба валятись на дивані
годинами, дивитись телепередачі, курити,
не висихати від алкоголю. Ми всі винуваті
в цьому лихові. Дитину треба виховувати
змалку, коли вона лежить впоперек лавки.
Чому у воєнні і передвоєнні часи в жахливих
умовах (в голоді, холоді, страшних нестатках) матері ростили добрих, працьовитих
дітей? Чому ж зараз у вихідні гримить цілу

ніч село барабанною «музикою», з п’яним
варняканням?
Проґавили ми майже два покоління і
опинились перед прірвою. Минуле «не нужно», добрі стосунки – теж. Я пам’ятаю, як до
війни цвіли села наші чудовою, цнотливою
піснею. Навіть бабусі виходили ввечері послухати своїх співочих дітей. Хоч півгодини,
хоч трохи хай возрадується душа піснею.
Ще й чимало важив церковний спів. У
нашій сім’ї (вірніше в сім’ях дідусів і бабусь)
усі чудесно співали. Моя мама і тьотя співали в церковному хорі. А дядьки співали так
гарно, що всі сусіди виходили послухати. А
це ж культура, духовність, краса…
Розтривожила душу…
Тому так щиро вітаю вихід у світ книги
Євгена Букета «Наше прізвище Букет». Як не
радіти, що молодий чоловік ретельно взявся
за працю, перегорнув і вивчив гори архівних
паперів, розшукав і розпитав велику кількість
своєї рідні. Не один день Євген Васильович
працював, а місяці, які склали два роки.
А ще вся далека, ближча рідня жила не
тільки в районі чи області, а й по чужихчужинах, далеко в інших країнах. Наполегливість і любов до праці, велика зацікавленість принесли гарний плід.

БАРВИСТІ «МЕТЕЛИКИ»
Не думайте, що мова
піде про ті метелики, які в
сонячний день літають у нашім саду, городі, на лузі. Не
ті, але все ж це метелики.
Була колись у нашій культурі така практика: видавати
невеличкі книжечки, чи то
художнього характеру, чи
наукового, чи практичного
(господарського, медичного
і т.д.). Це було дуже розумно, бо ж торкалося широкого кола питань життя. Отака
маленька книжечка робила
добру і потрібну справу для
людей: учила, радила, просвітлювала, звеселяла, пояснювала.
Такий „метелик” вигулькнув переді мною на початку цього (2010)
року. Це «Буслів суд. Грузецькі оповідки»,
зібрані і впорядковані Євгеном Букетом.
Думаю: а скільки таких перлинок розсипано
на землі нашої країни. Бо далеко не все зібрано, не все записано. А час іде, відходять
у вічність носії пам’яті народу, час невблаганно забирає їх. Хіба мало чого кануло у
небуття.
Тому й з цікавістю знайомилася зі збірочкою. Дяка авторові, що він почав збирати ці народні перлини в своєму селі Грузьке,
районі. Я зичу йому сили, снаги, здоров’я
для такої праці.

Гріє серце оповідочка
«Панська карета» (доброта
селянська), любов наша до
природи («Буслів суд»), любов до правди («Українські
партизани»), любов до минувшини, пам’ять про неї («Скарб
у підземеллі»). А ще любили і
люблять наші люди жарт, розумну посмішку, іронію («Ремонт», «Колорадський жук» та
інші).
Не буду про все говорити.
Краще раджу вам прочитати
– отримаєте велике задоволення.
Отож беріться, дорогі
люди, за збирання, записування переказів, оповідок,
казок, пісень. Бо якби ми зібрали ці матеріали у кожному селі (поки
ще живі носії цих скарбів), районі, області,
а потім привели все до пуття – яка ж би то
була величезна книга (вірніше книги). Не
забуваймо, що сказав Максим Рильський
про пам’ять минулу і буття майбутнє.
Лідія МІЩЕНКО,
с. Ясногородка.
Портрет Євгена Букета, папір, олівець.
2010.
Автор Заслужений художник України
Анатолій Марчук. Портрет розміщено в
книзі “Наше прізвище Букет”.

рішення,
задовольняти
свої соціальні та індивідуальні потреби.
Поки що за цією програмою працює лише одна
група, іншим було тільки

сто фізично неможливо.
У минулорічній випускній
групі за списком було 29
дітей. Уявіть наскільки
складно працювати вихователю в таких умовах.
Тому кількість дітей має
бути збалансована. Щоправда, ми працюємо в
цьому напрямку. Плануємо відкрити логопедичну
групу, змішану за віком. Її
сформували б з дітлахів,
котрі ходять до звичайних груп. Для цього вже
зроблені перші кроки – є
приміщення, три роки як

рекомендовано. А вже з
вересня впровадять й інші.
– Кожен вчитель зробив для себе висновки
про цікавість і результативність даного проекту, –
подовжує розповідь Ірина
Михайлівна. - Звичайно,
відразу складно перейти
до нового, якщо до цього
працювали за стереотипами. У всіх нові правила
викликають труднощі і
навіть неприйняття, але
згодом, призвичаївшись,
ми ж таки вважаємо їх
кращими. Проблемою залишається те, що згідно
норм у групах має бути до
20 дітлахів, в яслах – до
15, але, на жаль, вихованців маємо більше. Приділити увагу кожному про-

працює спеціаліст. Та, на
жаль, у місцевому бюджеті на це немає коштів, а
потреба у подібному класі
є, і чимала. Сподіваємось,
що результат програми
побачимо вже через кілька років. Хотілося б, щоб
батьки більше допомагали в цьому напрямку. Адже
коли дітлахи знаходяться
в дошкільному закладі,
ми повністю їх контролюємо – поведінку, вчинки,
розмову. А вдома? Добре,
якщо батьки спілкуються з
дитиною, але ж часто вона
чує від них відійди, не заважай, я готую вечерю,
ще опечешся, а найгірше,
просто – я стомився, дай
подивитись телевізор.
Ірина РОЖНЯТОВСЬКА.

Батьки дуже радіють, коли їх чада гарно
вчаться в школі, отримують відзнаки, закінчують з червоним дипломом виші. А розпочинається все змалку. Тому дуже важливо, щоб
дитина із задоволенням, без примусу вивчала
щось нове, цікаве, тим самим готуючи себе для
отримання нових знань. Щоб оптимізувати дошкільну освіту, МОН України затвердило базову програму розвитку дитини дошкільного віку
«Я у світі», яку протягом минулого навчального
року запровадили і садочки району.
– Дана програма –
пояснює
виховательметодист
ДБЗТ «Барвінок»
Ірина
Коваль,
– спрямована на збалансований розвиток дитини шляхом освоєння
чотирьох
основних
сфер життєдіяльності
– природи, культури,
людини та особистого «Я». Це програма
нового типу, адже від
неї очікуємо на гармонійний та різнобічний
розвиток дошкільника, формування його
особистості, створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального
життєвого простору.
А все це відбувається в досить цікавій
формі. Раніше всі заняття фактично проходили за партами
і на це відводились
відповідні
години.
Відтепер уроків, як
таких, не існує. Дошкільники вчаться протягом
всього дня. Навіть коли
дитина стоїть і розглядає
на вулиці квітку – це теж
процес навчання – вихователь запитує про кольори, форму, назву рослини,
подібність з іншими квітами. Діти самі вирішують,
чим їм займатись. Тобто
все, що робить малюк,
– грає, читає, співає, малює – допомагає набути
досвід, який сприятиме
розв’язувати проблеми,
здобувати нову інформацію, ставати мобільним,
а ще формуватиме здатність діяти адекватно,
конструктивно, ефективно в різних життєвих ситуаціях, приймати свідомі

ПОЛІТИКА

«БАТЬКІВЩИНУ» - НЕ ЗАБОРОНИТИ!

26 липня в інформаційному
агентстві УНІАН відбулася пресконференція народного депутата
України, лідера Київської обласної організації «ВО «Батьківщина»
Костянтина Бондарєва. У вступному слові Костянтин Анатолійович розповів журналістам про
ситуацію, що склалася в обласній
партійній організації напередодні
виборів до місцевих рад.
«Найпотужніша політична сила
області зазнає серйозних утисків
з боку владних структур та судових органів. З надуманих причин
Печерський районний суд намагається перешкоджати обласній
партійній організації взяти участь
у виборчих перегонах-2010», - заявив Бондарєв. Він уточнив історію конфлікту: «Колишній голова
обласної партійної організації
Володимир Майбоженко був обраний депутатом обласної ради,
а згодом і її головою за списком
Блоку Юлії Тимошенко. Однак після президентських виборів, коли
наша політична сила з відомих
причин опинилася в опозиції, він
написав заяву про складання повноважень голови Київської обласної ради, а згодом був усунений і від посади голови обласної
партійної організації та виключений із лав партії».
Чи то з власної волі, чи то хтось

натиснув на колишнього керівника обласної організації, однак
через певний час після легітимного обрання нового керівництва
Київської «Батьківщини» пан Майбоженко написав заяву до суду з
вимогою визнати його звільнення
незаконним. (Потрібно звернути
увагу на той факт, що зняття його
з посади голови обласної ради
залишилося поза увагою.) Печерський районний суд в особі судді
Сергія Вовка одразу ж узявся за
розгляд справи.
«По суті, суд зупинив діяльність Київської обласної партійної
організації та її статутних органів,

що може призвести до непорозумінь із
ЦВК. Суд прийняв до розгляду
заяву
Майбоженка
і
призначив
розгляд її на 2
серпня, а також заборонив
органам
юстиції реєструвати
внесені
нами зміни до
статутних документів
та
керівництва
обласної партійної організації. Це може стати приводом
для недопущення «Батьківщини»
до виборів. Це безпрецедентний
випадок, оскільки за останні двадцять років подібного втручання з
боку суду в діяльність політичних
партій ще не було», - наголосив
Бондарєв.
Щоб вирішити ситуацію на
державному рівні, 23 липня
Президенту України надіслано
листа за підписом керівників
усіх районних та міських партійних організацій. Костянтин
Бондарєв звернувся до гаранта
Конституції з депутатським за-

питом про порушення прав жителів Київщини обирати і бути
обраними.
«Я не залишаю надії, що всі
названі неподобства творяться
за спиною Президента, - поділився своїми враженнями Костянтин Бондарєв. – Можливо,
певна група чиновників хоче вислужитися перед ним. Однак уже
незабаром усе стане очевидним:
чи є Віктор Янукович Президентом усієї України, чи тільки лідером Партії регіонів».
Та хоч би там як, партія «Батьківщина» має намір взяти участь у
жовтневих виборах і перемогти.
Костянтин Бондарєв поставив
перед однопартійцями завдання:
добитися результату не нижчого,
ніж на парламентських виборах
2007 року. Для його забезпечення
вже зараз іде мобілізація всіх наявних ресурсів.
А тим часом під Печерським
судом відбуваються акції протесту. Вони триватимуть до 2 серпня.
Перша стартувала в понеділок, 26
липня. Приміщення Печерського
районного суду пікетували прихильники політичної партії «ВО
«Батьківщина». Люди прийшли з
вимогами не допустити втручання
суду у внутрішньопартійні справи
найпотужнішої політичної сили в
області.
Р

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

СЕРПЕНЬ

Вважається, що назва останнього літнього місяця походить від
слова серп. Це знаряддя, яким жали зернові.
Інші назви, що існували
в народі, також свідчили
про жнива: копень, густар, хлібочол, жнивець,
зоряничник, городник,
прибериха-припасиха,
спасівець, барильник.

У першій половині серпня погода постійна - зима
буде довга.
Якщо бджолина матка
припиняє відкладати яйця
у серпні (замість вересня) зима буде рання і холодна.
Якщо насіннєва “парасолька” в моркви поникла
- скоро занегодить.
Перед дощем реп’ях
розкриває свої колючки.
Якщо бур’яни влітку
ростуть особливо високі зима буде сніжна.
Парує туман над лісом пора йти по гриби.
Якщо
хмарно,
але
бджоли не ховаються у вулик, а продовжують летіти
в поле - дощу не буде.
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35. Лишнянська первинна організація Партії регіонів, 31.05.2010,
с. Лишня, вул. Шевченка, 7.
36. Кодрянська Торф
первинна організація Партії регіонів,
9.06.2010, с. Кодра Торф, вул. Першотравнева, 2.
37. Гружчанська первинна організація Партії регіонів, 9.06.2010, с.
Грузьке, вул. Зарічна, 20.
38. Козичанська первинна організація Партії регіонів, 9.06.2010, с.
Козичанка, вул. Леніна, 1.
39. Перший Макарівський первинний осередок райлікарня Партії
регіонів, 14.06.2010, смт Макарів,
вул. Б.Хмельницького, 56.
40. Другий Макарівський первинний осередок районного будинку
культури Партії регіонів, 14.06.2010,
смт Макарів, вул.Фрунзе, 27.
41. Третій Макарівський первинний осередок центру творчості Партії регіонів, 14.06.2010, смт Макарів,
вул. Фрунзе, 37.
42. Четвертий Макарівський
первинний осередок школи №1
Партії регіонів, 14.06.2010, с. Лишня, вул. Шевченка, 7.
43. Юрівківська первинна організація Партії регіонів, 30.06.2010,
с. Юрівка, вул. Щорса, 1.
44. Бишівська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010, с.
Бишів, вул. Леніна,10.
45. Копилівська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010, с.
Копилів, вул. Жовтнева, 84.
46. Забуянська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010, с.
Забуяння, вул. Жовтнева, 12.
47. Юрівська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010, с.
Юрів, вул. Леніна, 29.
48. Яблунівська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010, с.
Яблунівка, вул. Леніна, 130.
49. Плахтянська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010, с.
Плахтянка, вул. Кавказька, 34.
50. Небилицька первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010, с.
Небилиця, вул. 1-го Травня,11-а.
51. Рожівська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010, с.
Рожів, вул. Червона площа, 12.
52. Соснівська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010, с.
Соснівка, вул. Леніна, 40.
53. Людвинівська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010,
с. Людвинівка, провул.Калинівський,
30.
54. Мар’янівська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010,
с. Мар’янівка, вул. Леніна, 1.
55. Фасівська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010, с.
Фасова, вул. Франка, 1.
56. Фермська первинна організація Партії регіонів, 23.07.2010, с.
Ферма, вул. Будьоного, 2.
57. Ясногородська первинна організація Партії регіонів, 27.07.2010,
с. Ясногородка, вул.Київська, 33.
58. Макарівська первинна партійна організація Народної партії (с.
Плахтянка), №9, 9.10.2001, с. Плахтянка, вул. Жовтнева, 147.
59. Макарівська районна партійна організація Народної партії (смт
Макарів), №15, 20.11.1997, смт Макарів, вул. Леніна, 75/12.
60. Небилицька сільська первинна партійна організація Народної
партії, №80, 19.05.2004, с. Небилиця, вул. Щорса, 70.
61. Новоопачицька сільська первинна партійна організація Народної
партії, №81, 19.05.2004, с. Н.Опачичі,
вул. Новоопачицька, 3/2.
62. Ніжиловицька сільська первинна партійна організація Народної партії, №82, 19.05.2004, с. Ніжиловичі, вул. Першотравнева.
63. Сільська первинна партійна
організація Народної партії (с. Буян),
№ 83, 19.05.2004, с. Буян.
64. Забуянська сільська первинна партійна організація Народної
партії, №84, 19.05.2004, с. Забуяння, вул. Радянська, 6.
65. Борівська сільська первинна
партійна організація Народної партії, №85, 19.05.2004, с. Борівка. вул.
Щорса, 70.
66. Колонщинська сільська первинна партійна організація Народної партії, №87, 19.05.2004, с. Колонщина, вул. Леніна, 1.
67. Бишівська сільська первинна
партійна організація Народної партії, № 88, 19.05.2004, с. Бишів.
68. Калинівська сільська пер-

винна партійна організація Народної партії, 30.08.2005, с. Калинівка,
вул. Зоряна,13.
69. Соснівська сільська первинна партійна організація Народної
партії, 31.08.2005, с. Соснівка, вул.
Дружби народів, 23.
70. Кодрянська селищна первинна партійна організація Народної партії, 31.08.2005, смт Кодра,
вул. Горького, 45.
71. Лишнянська сільська первинна партійна організація Народної партії, 15.08.2005, с. Лишня, вул.
Польова, 7.
72. Чорногородська
сільська
первинна партійна організація Народної партії, 19.09.2005, с. Чорногородка, вул. Леніна, 63.
73. Юрівська сільська первинна
партійна організація Народної партії,
5.10.2005, с. Юрів, вул. Садова, 7.
74. Вільнянська сільська первинна партійна організація Народної партії, 5.10.2005, с. Вільно, вул.
Кузнєцова, 41.
75. Комарівська сільська первинна партійна організація Народної партії, 10.10.2005, с. Комарівка,
вул. Леніна, 19.
76. Рожівська сільська первинна
партійна організація Народної партії, 18.10.2005, с. Рожів, вул. Котовського, 15.
77. Королівська сільська первинна партійна організація Народної
партії, 18.10.2005, с. Королівка, вул.
Леніна, 226.
78. Фасівська сільська первинна
партійна організація Народної партії, 24.10.2005, с. Фасова, вул. Жовтнева, 23.
79. Яблунівська сільська первинна партійна організація Народної
партії, 24.10.2005, с. Яблунівка, вул.
Молодіжна, 11-а.
80. Копилівська сільська первинна партійна організація Народної
партії, 28.10.2005, с. Копилів, вул.
Жовтнева, 78/1.
81. Андріївська сільська первинна партійна організація Народної
партії, 31.10.2005, с. Андріївка, вул.
Перемоги, 60.
82. Гавронщинська сільська первинна партійна організація Народної
партії, 1.11.2005, с. Гавронщина,
вул. Київська, 76.
83. Мар’янівська сільська первинна партійна організація Народної партії, 1.11.2005, с. Мар’янівка,
вул. Колгоспна, 5.
84. Людвинівська сільська первинна партійна організація Народної партії, 8.11.2005, с. Людвинівка,
вул. Лаповецька, 2.
85. Великокарашинська сільська первинна партійна організація Народної партії, 8.11.2005, с.
В.Карашин, вул. Київська, 11.
86. Мостищанська сільська первинна партійна організація Народної партії, 10.11.2005, с. Мостище,
вул. Леніна, 2.
87. Новосілківська сільська первинна партійна організація Народної
партії, 10.11.2005, с. Новосілки, вул.
Леніна, 2.
88. Наливайківська сільська первинна партійна організація Народної партії, 10.11.2005, с. Наливайківка, вул. Жовтнева, 88.
89. Маковищанська сільська
первинна організація Народної партії, 18.11.2005, с. Маковище, вул.
Молодіжна, 18.
90. Ясногородська сільська первинна організація Народної партії,
18.11.2005, с. Ясногородка, вул.
Фрунзе, 5.
91. Мотижинська сільська первинна організація Народної партії,
23.11.2005, с. Мотижин, вул. Надія
Хутір, 2.
92. Миколаївська сільська первинна організація Народної партії,
30.11.2005, с. Миколаївка, вул. Лісова Поляна, 14.
93. Осиківська сільська первинна організація Народної партії,
1.12.2005, с. Осиково, вул. Генерала
Ватутіна , 74.
94. Гружчанська сільська первинна організація Народної партії,
21.12.2005, с. Грузьке, вул. Леніна,
97-б.
95. Липівська сільська первинна організація Народної партії,
21.12.2005, с. Липівка, вул. Леніна, 9.
96. Козичанська сільська первинна організація Народної партії,
14.12.2005, с. Козичанка, вул. Пролетарська, 41.
97. Пашківська сільська первинна
організація Народної партії, 2.02.2006,
с. Пашківка, вул. Зоряна, 17.

98. Ситняківська сільська первинна організація Народної партії, 3.02.2006, с. Ситняки, вул.
В.Семенченка, 28.
99. Леонівська сільська первинна організація Народної партії,
14.02.2006, с. Леонівка, вул. Набережна, 1.
100. Перший вуличний первинний осередок Макарівської районної партійної організації Народної
партії, 18.11.2008, смт Макарів, вул.
Пушкіна, 6.
101. Другий вуличний первинний осередок Макарівської районної партійної організації Народної
партії, 18.11.2008, смт Макарів.
102. Третій вуличний первинний
осередок Макарівської районної
партійної організації Народної партії, 18.11.2008, смт Макарів, вул.
Б.Хмельницького, 6-а.
103. Червонослобідська сільська
первинна організація Народної партії, 14.02.2006, с. Червона Слобода,
вул. 70 років Жовтня, 50, кв. 3.
104. Макарівська районна організація Української партії “Єдність“,
№10, 25.10.2001, смт Макарів, вул.
Садова, 10, кв. 9.
105. Макарівська районна організація Політичної партії “Яблуко”,
№11, 16.11.2001, смт Кодра, вул.
Ковпака, 42, кв. 12.
106. Макарівська районна партійна організація Всеукраїнської
партії “Нова сила”, №12, 3.12.2001,
смт Макарів, вул. Пушкіна, 26.
107. Макарівська районна організація партії “Реформи і порядок”,
№13, 4.12.2001, смт Макарів, вул.
Пушкіна, 24.
108. Копилівський сільський
первинний
осередок
Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №15, 14.01.2002, с.
Копилів, вул. Жовтнева, 1-а.
109.
Макарівський
селищний первинний осередок Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), № 18, 18.01.2002, смт
Макарів, вул. Маяковського, 28.
110.
Кодрянський
селищний первинний осередок Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №19, 18.01.2002, смт
Кодра, вул. Горького, 3, кв. 14.
111. Бишівський сільський
первинний
осередок
Соціалдемо-кратичної
партії
України
(об’єднаної), №20, 18.01.2002, с.
Бишів, вул. Леніна, 18/2.
112. Опачицький сільський
первинний
осередок
Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №21, 18.01.2002, с.
Н.Опачичі, вул. Волинська, 32.
113.
Гавронщинський
сільський первинний осередок Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №22, 18.01.2002, с. Гавронщина, вул. Першотравнева, 44.
114. Плахтянський сільський
первинний
осередок
Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №23, 18.01.2002, с.
Плахтянка, вул. Жовтнева, 38.
115. Небилицький сільський
первинний
осередок
Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №24, 18.01.2002, с.
Небилиця, вул. Леніна, 57-а.
116. Андріївський сільський
первинний
осередок
Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №72, 30.12.2003, с.
Андріївка, вул. Садова, 69.
117. Борівський
сільський
первинний
осередок
Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №73, 30.12.2003, с.
Борівка.
118. Колонщинський
сільський первинний осередок Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №74, 30.12.2003, с.
Колонщина, вул. Київська, 35.
119.
Северинівський
сільський первинний осередок Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №75, 30.12.2003, с.
Северинівка.
120. Ситняківський сільський
первинний
осередок
Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №76, 30.12.2003, с.
Ситняки.
121.
Рожівський сільський
первинний
осередок
Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №77, 30.12.2003, с.
Рожів.
122. Яблунівський сільський
первинний
осередок
Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №78, 30.12.2003, с.
Яблунівка.

123. Макарівська районна організація Соціал-демократичної партії
України (об’єднаної), №6, 15.10.1999,
смт Макарів, вул. Кочубея, 59.
124. Юрівський сільський первинний осередок Соціал-демократичної
партії України (об’єднаної), №106,
30.09.2004, с. Юрів, вул.Леніна, 6.
125. Липівський сільський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної),
№107, 30.09.2004, с. Липівка, вул.
Шевченка, 15.
126. Комарівський сільський
первинний
осередок
Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), № 08, 30.09.2004, с.
Комарівка, вул. Леніна, 5.
127. Соснівський сільський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної),
№109, 30.09.2004, с. Соснівка, вул.
Леніна, 8.
128. Великокарашинський сільський первинний осередок Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №110, 30.09.2004, с.
В.Карашин, вул. Леніна, 1.
129. Пашківський сільський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної),
№111, 30.09.2004, с. Пашківка, вул.
Зарічна, 44.
130. Наливайківський
сільський первинний осередок Соціалдемократичної
партії
України
(об’єднаної), №112, 30.09.2004, с.
Наливайківка, вул. Леніна, 17.
131. Макарівська районна організація Української партії справедливості - союзу ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців, №16, 18.01.2002,
смт Макарів, вул. Щорса, 26.
132. Макарівська селищна партійна організація Української партії
справедливості - союзу ветеранів,
інвалідів, чорнобильців, афганців,
№17, 18.01.2002, смт Макарів, вул.
Першотравнева, 27.
133. Макарівська селищна первинна організація Соціалістичної
партії України, №25, 23.01.2002, смт
Макарів, вул. Ілліча, 4.
134. Комарівська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №29, 5.11.2002, с. Комарівка, вул. Молодіжна, 4, кв. 14.
135. Рожівська сільська первинна організація Соціалістичної партії
України, №30, 5.11.2002, с. Рожів,
вул. Котовського, 46.
136. Бишівська сільська первинна організація Соціалістичної партії
України, №31, 5.11.2002, с. Бишів,
вул. Київська, 64.
137. Забуянська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №32, 5.11.2002, с.
Забуяння, вул. Матросова, 19.
138. Борівська сільська первинна організація Соціалістичної партії
України, №33. 5.11.2002, с. Борівка,
вул. Закарпатська, 42.
139. Небилицька сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №34, 5.11.2002, с.
Небилиця, вул. Шевченка, 40.
140. Гавронщинська сільська первинна організація Соціалістичної партії України, №35, 5.11.2002, с. Гавронщина, вул. Миколаївська, 60.
141. Копилівська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №66, 30.05.2003, с.
Копилів, вул. Жовтнева, 55/2.
142. Калинівська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №67, 30.05.2003, с.
Калинівка, вул. Київська, 252.
143. Макарівська районна організація Соціалістичної партії України, №2, 27.12.1993, смт Макарів,
вул. Ілліча, 4.
144. Пашківська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №124, 15.11.2004, с.
Пашківка, вул. Кірова, 14-а.
145. Колонщинська сільська
первинна організація Соціалістичної
партії України, №161, 12.04.2005, с.
Колонщина, вул. Розсохівська, 13.
146. Королівська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №162, 12.04.2005, с.
Королівка, вул. Леніна, 177-а.
147. Маковищанська сільська
первинна організація Соціалістичної
партії України, №164, 25.04.2005, с.
Маковище, вул. Шевченка, 40.
148. Вільнянська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №165, 11.05.2005, с.
Вільно, вул. Чапаєва, 28.
149. Ситняківська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №167, 20.05.2005, с.
Ситняки, вул. Леніна, 226.
СТОР. 6.
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150. Липівська сільська первинна організація Соціалістичної партії
України №168, 20.05.2005, с. Липівка, вул. Кузьменка, 8.
151. Соснівська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №169, 20.05.2005, с.
Соснівка, вул. Кірова, 22.
152. Яблунівська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №170, 20.05.2005, с.
Яблунівка, вул. Леніна, 70.
153. Лишнянська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, №166, 20.05.2005, с.
Лишня, вул. Київська, 55.
154. Чорногородська сільська
первинна організація Соціалістичної
партії України, №184, 14.06.2005, с.
Чорногородка, вул. Леніна, 75.
155. Мостищанська сільська
первинна організація Соціалістичної
партії України, №185, 14.06.2005, с.
Мостище, вул. Щорса, 40.
156. Новосілківська сільська
первинна організація Соціалістичної
партії України, №186, 14.06.2005, с.
Новосілки, вул. Кучеренка, 38.
157. Великокарашинська сільська первинна організація Соціалістичної партії України, №187,
15.06.2005, с. В.Карашин, вул. Леніна, 7.
158. Андріївська сільська первинна організація Соціалістичної партії
України, №189, 5.07.2005, с. Червоногірка, вул. Першотравнева, 14.
159. Фасівська сільська первинна організація Соціалістичної партії
України №197, 22.07.2005, с. Фасова, вул. Жовтнева, 20.
160. Новоопачицька сільська
первинна організація Соціалістичної партії України, 2.09.2005, с.
Н.Опачичі, вул. Волинська, 60.
161. Юрівська сільська первинна організація Соціалістичної партії
України, 13.09.2005, с. Юрів, вул.
Зарічна, 8.
162. Северинівська сільська
первинна організація Соціалістичної
партії України, 26.09.2005, с. Северинівка.
163. Червонослобідська сільська первинна організація Соціалістичної партії України, 28.09. 2005, с.
Ч.Слобода, вул. 70 років Жовтня, 73.
164. Мар’янівська сільська первинна організація Соціалістичної партії України, 3.10.2005, с. Мар’янівка,
вул. Калініна, 17.
165. Ніжиловицька сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 14.10. 2005, с. Ніжиловичі, вул. Підсухи, 68.
166. Веселослобідська сільська
первинна організація Соціалістичної
партії України, 2.11.2005, с. Весела
Слобода, вул. Кірова, 12.
167. Наливайківська сільська
первинна організація Соціалістичної
партії України, 7.11.2005, с. Наливайківка, вул. Комсомольська, 77.
168. Мотижинська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 7.11.2005, с. Мотижин, вул. Щорса, 103.
169. Осиківська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 15.11.2005, с. Осиково, вул. Київська, 55.
170. Горобіївська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 15.11.2005, с. Горобіївка, вул. Щорса, 134.
171. Лозовицька сільська первинна організація Соціалістичної партії
України, 16.11.2005, с. Лозовик.
172. Друга вулична первинна організація Соціалістичної партії України, 16.11.2005, смт Макарів, вул.
Кочубея, 5.
173. Шоста вулична первинна
організація Соціалістичної партії
України, 16.11.2005, смт Макарів,
вул. Фрунзе, 64, кв. 29.
174. Перша вулична первинна
організація Соціалістичної партії
України, 16.11.2005, смт Макарів,
вул. Маяковського, 23, кв. 3.
175. Третя вулична первинна організація Соціалістичної партії України, 16.11.2005, смт Макарів, вул.
Калініна, 23.
176. Сьома вулична первинна
організація Соціалістичної партії
України, 16.11.2005, смт Макарів,
вул. Ворошилова, 8.
177. Четверта вулична первинна організація Соціалістичної партії
України, 16.11.2005, смт Макарів,
вул. Ватутіна, 12, кв. 3.
178. П’ята вулична первинна організація Соціалістичної партії України, 16.11.2005, смт Макарів, вул.
Ілліча, 14, кв. 4.
179. Лубська сільська первинна організація Соціалістичної партії
України, 18.11.2005, с. Лубське, вул.
60 років України, 15.
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180. Ясногородська сільська
первинна організація Соціалістичної
партії України, 18.11.2005, с. Ясногородка, вул. Київська, 34.
181. Леонівська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 25.11.2005, с. Леонівна, вул. Набережна, 6.
182. Козичанська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 26.11.2005, с. Козичанка, вул. Слободи, 40.
183. Гружчанська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 28.11.2005, с. Грузьке, вул. Леніна, 18.
184. Людвинівська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 30.11.2005, с. Людвинівка, вул. Чапаєва, 4.
185. Вітрівська сільська первинна організація Соціалістичної партії
України, 6.12.2005, с. Вітрівка, вул.
Нова, 1.
186. Юрівківська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 8.12.2005, с. Вільно,
вул. Будівельників, 10.
187. Копіївська сільська первинна організація Соціалістичної партії
України, 9.12.2005, с. Копіївка, вул.
Зарічна, 8.
188. Завалівська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 9.12.2005, с. Завалівка, вул. Солов’їна, 7.
189. Червоногірська сільська
первинна організація Соціалістичної
партії України, 12.12.2005, с. Червоногірка, вул. Шевченка, 9.
190. Плахтянська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 13.12.2005, с. Плахтянка, вул. Жовтнева, 4.
191. Малокарашинська сільська
первинна організація Соціалістичної партії України, 13.12.2005, с.
М.Карашин, вул. Галицька, 22.
192. Березівська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 14.12.2005, с. Березівка, вул. Житомирська, 42.
193. Кодрянська селищна первинна організація Соціалістичної
партії України, 21.12.2005, смт Кодра, вул. Партизанська, 32.
194. Фермівська сільська первинна організація Соціалістичної
партії України, 27.12.2005, с. Ферма, вул. Дружби, 14.
195. Кодрянська селищна первинна організація №2 Соціалістичної партії України, 27.12.2005, смт
Кодра, вул. Нова, 4.
196.
Макарівський
районний первинний осередок партії
Національно-економічного розвитку
України, №27, 19.06.2002, смт Макарів, вул. Проектна, 10, кв. 39.
197. Макарівська районна організація Української республіканської
партії “Собор”, №28, 17.10.2002,
с.Бишів, вул. Мічуріна, 21.
198. Макарівська селищна організація Української республіканської
партії “Собор”, №50, 11.03.2003,
смт Макарів, вул. Ілліча, 23/3.
199. Фасівська первинна сільська організація Української республіканської партії “Собор”, №198,
25.07.2005, с. Фасова, вул. Шевченка, 72.
200. Мотижинська первинна
сільська організація Української республіканської партії “Собор”, №199,
25.07.2005,
с. Мотижин, вул.
Довгича, 78.
201.
Пашківська
первинна
сільська організація Української
республіканської партії “Собор”,
№200, 25.07.2005, с. Пашківка, вул.
Пролетарська,1.
202. Северинівська первинна
сільська організація Української
республіканської партії “Собор”,
№201, 25.07.2005, с. Северинівка,
вул. Нова, 4.
203. Липівська первинна сільська організація Української республіканської партії “Собор”, №202,
25.07.2005, с. Липівка, вул. Шевченка, 38.
204. Наливайківська первинна
сільська організація Української республіканської партії “Собор”, №203,
25.07.2005,
смт Макарів, вул.
Комарова, 39.
205. Осиківська первинна сільська
організація Української республіканської партії “Собор”, №204, 25.07.2005,
с. Осикове, вул. Горького, 67.
206. Копилівська первинна сільська організація Української республіканської партії “Собор”, №206,
28.07.2005, с. Копилів, вул. Білоцерківська, 29.
207. Калинівська первинна сільська організація Української республіканської партії “Собор”, №222,
05.08.2005, с. Калинівка, вул. Київ-

ська, 51-а.
208. Макарівська районна організація політичної партії “Солідарність”, №37, 3.12.2002, смт Макарів,
вул. 60 років Жовтня, 24.
209. Макарівська районна партійна організація партії національнодемократичного об’єднання “Україна”, №38, 11.02.2003, смт Макарів,
вул. Дружби, 16.
210.
Макарівська
районна
організація партії “Союз”, №39,
13.02.2003, смт Макарів, вул. Проектна, 1 кв. 28.
211. Гавронщинська сільська
організація партії Зелених України,
№40, 7.03.2003, с. Гавронщина, вул.
Колгоспна, 6.
212. Ніжиловицька сільська організація партії Зелених України,
№41, 7.03.2003, с. Ніжиловичі, вул.
Леніна, 33.
213. Чорногородська сільська
організація партії Зелених України,
№42, 7.03.2003, с. Чорногородка,
вул. Молодіжна, 32.
214. Королівська сільська організація партії Зелених України,
№43, 7.03.2003, с. Королівка, вул.
Чапаєва, 10.
215. Небилицька сільська організація партії Зелених України,
№44, 7.03.2003, с. Небилиця, вул.
Київська, 36.
216. Забуянська сільська організація партії Зелених України, №45,
7.03.2003, с. Забуяння, вул. Шевченка, 21.
217. Ситняківська сільська організація партії Зелених України, №46,
7.03.2003, с. Ситняки, вул. Молодіжна, 1.
218. Бишівська сільська організація партії Зелених України, №47,
7.03.2003, с. Бишів, вул. Щорса, 7.
219. Пашківська сільська організація партії Зелених України,
№48, 7.03.2003, с. Пашківка, вул.
Зарічна, 48.
220. Колонщинська сільська організація партії Зелених України,
№49, 7.03.2003, с. Колонщина, вул.
Леніна, 20.
221.Новоопачицька
сільська
організація партії Зелених України,
№56, 3.04.2003, с. Н.Опачичі, вул.
Волинська, 7.
222. Гружчанська сільська організація партії Зелених України, №57,
3.04.2003, с. Грузьке, вул. Леніна,
27.
223. Копилівська сільська організація партії Зелених України, №58,
3.04.2003, с. Копилів, вул. Шевченка, 26.
224. Ясногородська сільська
організація партії Зелених України,
№59, 3.04.2003, с. Ясногородка,
вул. Будівельників, 4.
225. Яблунівська сільська організація партії Зелених України,
№60, 3.04.2003, с. Яблунівка, вул.
Шевченка, 6.
226. Новосілківська сільська
організація партії Зелених України,
№61, 3.04.2003, с. Новосілки, вул.
Кучеренко, 56.
227. Макарівський клуб партії
Зелених України “Мама після Чорнобиля”, №1, 15.12.2003, смт Макарів,
вул. Проектна, 7, кв.103.
228. Макарівська міська організація партії Зелених України партійний клуб “Зелені Макарівщини”,
№6, 11.01.1994, смт Макарів, вул.
Фрунзе, 30.
229. Макарівська районна організація партії Зелених України, №13,
16.02.2001, смт Макарів, вул. Котовського, 18.
230. Макарівська района організація Всеукраїнської соціальноекологічної партії “Союз. Чорнобиль.
Україна”, №51, 11.03.2003, смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 23.
231. Макарівська районна організація християнсько – ліберальної
партії України, №52, 19.03.2003, смт
Макарів, вул. Проектна, 1, кв. 7.
232. Макарівська районна організація партії захисників Вітчизни,
№53, 21.03.2003, смт Макарів, вул.
Фрунзе, 27.
233. Макарівський первинний
осередок партії захисників Вітчизни,
24.01.2006, смт Макарів, вул. Механізаторів, 88.
234. Калинівська первинна партійна організація партії захисників
Вітчизни, 24.01.2006, с. Калинівка,
вул. Спортивна, 8/8.
235. Ніжиловицька первинна
партійна організація партії захисників Вітчизни, 24.01.2006, с. Ніжиловичі, вул. Петровського, 68.
236. Королівська первинна партійна організація партії захисників
Вітчизни, 25.01.2006, с. Королівка,
вул. Чапаєва, 3.
237. Липівська первинна партій-
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на організація партії захисників Вітчизни, 27.01.2006, с. Липівка, вул.
Шевченка, 126.
238. Забуянська первинна партійна організація партії захисників
Вітчизни, 2.02.2006, с. Забуяння,
вул. Молодіжна, 3.
239. Рожівська первинна партійна організація партії захисників
Вітчизни, 10.02.2006, с. Рожів, вул.
Радянська, 52.
240. Макарівська районна організація партії “Солідарність жінок
України“, №54, 24.03.2003, смт Макарів, вул. Фрунзе, 30.
241. Макарівська районна організація політичної партії “Молода
Україна”, №55, 25.03.2003, смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 60.
242. Макарівська селищна організація політичної партії «Молода
Україна», №62, 17.04.2003, смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 60.
243. Макарівська районна організація Української Морської партії,
№63 , 14.05.2003, смт Макарів, вул.
50-річчя Жовтня, 4, кв. 2.
244. Макарівська районна організація політичної партії «За права
людини», №64, 19.05.2003, с. Рожів,
вул. Радянська, 41.
245. Макарівська районна організація Зеленої партії України, №65,
29.05.2003, смт Макарів, вул. 8 Березня, 13.
246. Макарівська районна партійна організація “Народної партії
вкладників та соціального захисту”,
№68, 12.06.2003, с. Рожів, вул. Польова, 20.
247. Макарівська районна партійна організація Української соціалдемократичної партії, №69, 4.09.2003,
с. Борівка, вул. Молодіжна, 9.
248. Комарівська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№207, 5.08.2005, с. Комарівка, вул.
Леніна, 16.
249. Бишівська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№208, 5.08.2005, с. Бишів, вул. Леніна, 43.
250. Борівська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№209, 5.08.2005, с. Борівка, вул.
Молодіжна, 16.
251. Копилівська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№210, 5.08.2005, с. Копилів, вул.
Перемоги, 23.
252. Рожівська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№211, 5.08.2005, с. Рожів, вул. Польова, 2.
253. Лишнянська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№212, 5.08.2005, с. Лишня, вул. Калініна, 14.
254. Королівська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№213, 5.08.2005, с. Королівка, вул.
Молодіжна, 12.
255. Липівська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№214, 5.08.2005, с. Липівка, вул. 1
Травня, 16.
256. Небилицька первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№215, 5.08.2005, с. Небилиця, вул.
Леніна, 49.
257. Ситняківська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№216, 5.08.2005, с. Ситняки, вул.
Леніна, 81.
258. Гавронщинська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№217, 5.08.2005, с. Гавронщина,
вул. Миколаївська, 16.
259. Забуянська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№218, 5.08.2005, с. Забуяння, вул.
Леніна, 31.
260. Макарівська селищна первинна партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№219, 5.08.2005, смт Макарів, вул.
Механізаторів, 6.
261. Плахтянська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№220, 5.08.2005, с. Плахтянка, вул.
Садова, 9.
262. Мар’янівська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
№221, 5.08.2005, с. Мар’янівка, вул.
Червоноградська, 31.
263. Соснівська первинна сіль-

ська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
19.09.2005, с. Соснівка, вул. Леніна, 9.
264. Новосілківська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
19.09.2005, с. Новосілки, вул. Круженої, 10.
265. Гружчанська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
19.09.2005, с. Грузьке, вул. Піонерська, 7.
266. Великокарашинська первинна сільська партійна організація
Української соціал-демократичної
партії, 19.09.2005, с. В.Карашин,
вул. Радянська, 21.
267. Кодрянська селищна первинна партійна організація Української соціал-демократичної партії,
19.09.2005, смт Кодра, вул. Кірова, 33.
268. Пашківська первинна сільська
партійна організація Української соціалдемократичної партії, 20.09.2005, с.
Пашківка, вул. Кірова, 14.
269. Мотижинська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
20.09.2005, с. Мотижин, вул. Довгича, 14.
270. Андріївська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
20.09.2005, с. Андріївка, вул. Шевченка, 17.
271. Вільнянська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
22.09.2005, с. Вільно, вул. Тернопільська, 12.
272. Ніжиловицька первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
22.09.2005, с. Ніжиловичі, вул. Першотравнева, 17.
273. Наливайківська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
22.09.2005, с. Наливайківка, вул.
Леніна, 113.
274. Маковищанська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
22.09.2005, с. Маковище, вул. Леніна, 40.
275. Козичанська
первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
22.09.2005, с. Козичанка, вул. Шевченка, 9.
276. Колонщинська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії, 22.09.2005, с. Колонщина, вул. 1
Травня, 13.
277. Мостищанська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії, 22.09.2005, с. Мостище, вул.
Леніна, 8.
278. Людвинівська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
22.09.2005, с. Людвинівка, вул. Чапаєва, 24.
279. Чорногородська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
22.09.2005, с. Чорногородка, вул.
Леніна, 59.
280. Юрівська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
22.09.2005, с. Юрів, вул. Механізаторів, 23.
281. Фасівська первинна сільська
партійна організація Української соціалдемократичної партії, 22.09.2005, с.
Фасова, вул. Шевченка, 17.
282. Червонослобідська первинна сільська партійна організація
Української соціал-демократичної
партії, 22.09.2005, с. Ч.Слобода,
вул. Заводська, 15.
283. Ясногородська первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
22.09.2005, с. Ясногородка, вул. Київська, 18.
284. Яблунівська первинна сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
22.09.2005, с. Яблунівка, вул. Леніна, 113.
285. Новоопачицька первинна
сільська партійна організація Української соціал-демократичної партії,
22.09.2005, с. Н.Опачичі, вул. Шевченка, 17.
286. Макарівська районна організація політичної партії «За Україну», №70, 23.09.2003, смт Макарів,
вул. Фрунзе, 64, кв. 22.
287. Макарівська селищна партійна організація Партії соціального
захисту, №71, 26.12.2003, с. Новосілки, вул. Шевченка, 2.
(Продовження списку в наступному номері).

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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понеділок, 2 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.15 Iспит для влади.
Прес-конференцiя
Прем`єр-мiнiстра України
М.Я.Азарова.
11.25,2.35 Х/ф “Олеся”.
12.50 Вiкно до Америки.
13.15 Х/ф “Сьома пелюстка”.
15.00 Новини.
15.20 Euronews.
15.45 Д/ф “Китай - США.
Тотальна вiйна”.
16.50 Наша пiсня.
17.40,1.45 Т/с “Диявол iз Орлi.
Янгол iз Орлi”.
18.45 Свiт спорту.
19.00 Про головне.
19.30 Баскетбол. Вiдбiрковий
матч до Євробаскет-2011.
Збiрна України - збiрна
Македонiї (чол.)
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 “Попередження” з М.

Вереснем.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Х/ф “Заможна наречена”.
3.55 Здоров`я.
4.20 Д/ф “Легенди не вмирають.
Цимбали”.
4.45 Хай щастить.
5.15 “Попередження” з М.
Вереснем.

1+1

6.00,3.50 “Ремонт +”.
6.15 Т/с “Янгол-охоронець”.
7.00 Т/с “Ведмежий кут”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.05 М/ф “Пригоди мишеняти
Переса 2”.
10.50 М/ф “Чiполiно. Мауглi”.
12.55 Комедiя “Кохання трапляється”.
15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 “Анатомiя слави”.
17.10,19.30,2.15 “ТСН”.
17.20 “Криве дзеркало”.
19.25 “Погода”.

* * *

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Пiдсумки дня.
9.25,19.00 Про головне.
10.05 Д/ф “Китай - США.
Тотальна вiйна”.
11.05 Х/ф “Фiлер”.
12.30 Право на захист.
13.00 Д/ф “Код да Вiнчi. Замах
на майбутнє”.
13.30,4.50 Х/ф “12 стiльцiв”.
15.00 Новини.
15.20 Euronews.
15.45 Д/ф “В iм`я закону. Французька жандармерiя”.
16.50 Крок до зiрок.
17.40,1.45 Т/с “Диявол iз Орлi.
Янгол iз Орлi”.
18.45,21.25 Свiт спорту.
19.50 Чоловiчий клуб. Бокс.
Бiй за звання Чемпiона
Європи за версiєю
EBU. Ю. Нужненко - М.
Хаттон.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.

УТ-1

УТ-1

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Країна повинна знати!
6.05 Факти.
6.40,8.35 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.25
Спорт.
8.05 Анекдоти по-українськи.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.45 Музична премiя... Понашому!
11.45 Пiд прицiлом.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Година Волкова”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15 Т/с “Менти”.

ІНТЕР

21.45,3.55 Т/с “Мовчання
яструба”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Х/ф “Бiлий клик”.
2.35 Х/ф “Фiлер”.
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Маргоша 2”.
7.55 “Смакуємо”.
8.25 Снiданок з “1+1”.
9.20 М/ф “Усi собаки потрапляють до раю”.
11.05 Комедiя “Помста
придуркiв”.
13.10,5.20 Т/с “Життя, якого не
було”.
14.05 Д/ф “Новонародженi.
Право на життя”.
15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.10 Т/с “Анжелiка”.
17.15,19.30 “ТСН”.

6.05 “Популярна наука. Гнiв
землi”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
10.00 Т/с “Петровка 38”.
11.10 “Детективи”.
12.20 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
14.10 Т/с “Меч”.
15.15,4.40 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,3.45 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.

1+1

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Х/ф “Джульбарс”.
2.35 Х/ф “Комiсари”.
3.55 Т/с “Кокон”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.05 М/ф “В гостях у гномiв”.
9.20 М/ф “Усi собаки потрапляють до раю 2”.
11.05,2.30 Комедiя “Помста
придуркiв 2”.
13.10,5.20 Т/с “Життя, якого не
було”.
14.10 Д/ф “Привид чорної
смертi”.
15.10 Т/с “Маргоша 2”.
16.10 Т/с “Анжелiка”.
17.15,19.30,3.55 “ТСН”.
17.25,4.30 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
19.25 “Погода”.

четвер, 5 серпня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,21.00 Пiдсумки дня.
9.25,19.00 Про головне.
10.05 Д/ф “Всi погляди свiту.
Iзабель Юпер”.
11.05 Х/ф “Олекса Довбуш”.
12.30 Аудiєнцiя.
13.00 Д/ф “Кохання без
штампiв”.
13.30,4.35 Х/ф “12 стiльцiв”.
15.00 Новини.
15.20 Euronews.
15.45 Д/ф “Фiлiппiни. Любов
до орла”.
16.50 Крок до зiрок. Ретроспектива.
17.40,1.40 Т/с “Диявол iз Орлi.
Янгол iз Орлi”.
18.45,21.25 Свiт спорту.
19.30 Чоловiчий клуб. Бокс. Заурбек Байсангуров - Марко
Антонiо Рубiо.
21.45 Т/с “Кокон”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.

6.05 “Зони зростання”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
10.00 Т/с “Петровка 38”.
11.10 “Детективи”.
12.20 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.20,3.45 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Жiнка бажає знати”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.

17.25,4.35 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
19.25 “Погода”.
20.05 Т/с “Анжелiка”.
21.05,1.10 Бойовик “Вiйна”.
23.40 Д/ф “Привид чорної
смертi”.
0.40 “Наша Russia”.
3.10 Комедiя “Помста
придуркiв”.

середа, 4 серпня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Пiдсумки дня.
9.25,19.00 Про головне.
10.05 Д/ф “В iм`я закону. Французька жандармерiя”.
11.05 Х/ф “Комiсари”.
12.30 “Сiльська правда” з Т.
Метерчук.
13.00 Д/ф “Свiтло i тiнь краси”.
13.30,4.50 Х/ф “12 стiльцiв”.
15.00 Новини.
15.20 Euronews.
15.45 Д/ф “Всi погляди свiту.
Iзабель Юпер”.
16.50 Крок до зiрок. Ретроспектива.
17.40,1.45 Т/с “Диявол iз Орлi.
Янгол iз Орлi”.
18.45,21.25 Свiт спорту.
19.30 Чоловiчий клуб. Бокс.
Юрiй Нужненко - Максим
Нестеренко.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.45 Т/с “Кокон”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

21.25 Т/с “Iсторiя льотчика”.
23.25 Т/с “Брати Карамазови”.
1.40 “Популярна наука. Гнiв
землi”.
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.00 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
4.10 “Знак якостi”.
5.05 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

16.20 Х/ф “Залюднений острiв.
Сутичка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,3.50 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
20.00 Т/с “Братани”.
23.05 Т/с “Сопрано”.
1.10 Факти. Пiдсумок дня.
1.40 Х/ф “Страх висоти”.
3.15 Факти.
4.20 Х/ф “Жiночий детектив: З
першого погляду”.

СТБ

6.10 Д/ф.
7.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Здрастуйте Вам!”
11.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Хвора
слава”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00,18.15,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.15 “У пошуках iстини. Сiдней
Рейлi: сiмейна драма
агента “007”.
20.15 “Слiдство вели. Помста
i закон”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Альошкине кохання”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Колишня”.
6.05 М/с “Магiчний народ”.
6.25 Т/с “Курсанти”.
7.35,8.35 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15,23.25 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.20,15.40 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.45,0.55 Т/с “4400”.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.50,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,0.40 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
0.50 Служба розшуку дiтей.
1.40 Т/с “Серцеїдки”.

НТН

23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Х/ф “Син полку”.
1.20 Пiдсумки дня.
2.30 Х/ф “Олекса Довбуш”.
3.45 Т/с “Кокон”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.05 М/ф “Маленький Мук”.
9.20 “Рiздво для всiх собак”.
10.55 Комедiя “Помста
придуркiв 3”.
13.05 Т/с “Життя, якого не
було”.
14.05 Д/ф “Дiти з пробiрки”.
15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.10 Т/с “Анжелiка”.
17.15,19.30 “ТСН”.
17.25,3.50 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
19.25 “Погода”.

ІНТЕР

20.05 Т/с “Анжелiка”.
21.05,0.45 Бойовик “В тилу
ворога”.
23.15 Д/ф “Дiти з пробiрки”.
0.15 “Наша Russia”.

ІНТЕР

6.10 “Ударна хвиля 2”.
6.55 “Батькигодувальники”.
7.00 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
10.00 Т/с “Петровка 38”.
11.10 “Детективи”.
12.20,4.05 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.10 Т/с “Меч”.
15.15,4.30 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,3.40 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Iсторiя льотчика”.
23.25 Т/с “У колi першому”.
20.05 Т/с “Анжелiка”.
21.05,0.35 Бойовик
“Шiстнадцять кварталiв”.
23.05 Д/ф “Тiнь зiрки”.
0.05 “Наша Russia”.
2.20 Комедiя “Помста придуркiв
3”.
5.20 Т/с “Життя, якого не було”.

ІНТЕР

6.08 Д/ф “Секретнi iсторiї.
Поколiння псi. Передчуття
життя”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
10.00 Т/с “Петровка 38”.
11.10 “Детективи”.
12.20,3.00 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.10 Т/с “Меч”.
15.15,4.00 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,2.35 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.

18.10 Т/с “Господиня тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Iсторiя льотчика”.
23.25 Т/с “Брати Карамазови”.
1.40 “Ударна хвиля 2”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.00,5.20 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
4.10 “Знак якостi”.

13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Година Волкова”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15,20.00 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,3.40 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
23.00,4.10 Т/с “Сопрано”.
1.10 Факти. Пiдсумок дня.
1.35 Х/ф “МакБрайд: Вбивство
опiвночi”.
3.10 Факти.

СТБ

ICTV

6.10 Д/ф.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Арфа для коханої”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. Юрiй Бєлов:
безумство”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,18.15,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.15 “Правила життя. Хвороби
21 столiття”.
20.15 “Слiдство вели. М`ясник”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

1.40 “Людське тiло: межi
можливого”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.55,5.10 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

19.20,3.35 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
19.50 Футбол. 3-й
квалiфiкацiйний раунд Лiги
чемпiонiв УЄФА: “Гент”
(Гент, Бельгiя) - “Динамо”
(Київ, Україна).
21.55 3-й тайм.
22.55,4.05 Т/с “Сопрано”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.35 Х/ф “МакБрайд: Вбивцяхамелеон”.
3.05 Факти.

6.20 Факти.
6.40,8.35 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.25
Спорт.
8.05 Анекдоти по-українськи.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.30 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35,17.30 Т/с “Особиста
справа капiтана Рюмiна”.
12.45 Факти. День.

ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.40,8.35 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.20
Спорт.
8.05 Анекдоти поукраїнськи.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.30 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35,17.35 Т/с “Особиста
справа капiтана Рюмiна”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.35 Т/с “Година Волкова”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.20 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Катерина”.
23.25 “Детально з...”
23.50 “Потойбiчний свiт.
Сни”.
1.15 “Подробицi” - “Час”.
1.45 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
1.50,4.40 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

6.20 Факти.
6.40,8.35 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.25
Спорт.
8.05 Анекдоти по-українськи.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35,22.00 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35,17.35 Т/с “Особиста
справа капiтана Рюмiна”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Година Волкова”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15 Т/с “Братани”.

СТБ

6.10 Д/ф.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Закоханий за власним
бажанням”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Моя правда. Любов Соколова: розiрване серце”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,18.15,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.20 “Зоряне життя. Тi, що
пiшли за 2009 рiк”.
20.20 “Росiйськi сенсацiї.
Дiаманти Зикiної”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,3.35 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
20.00 Т/с “Братани”.
23.00,4.05 Т/с “Сопрано”.
1.10 Факти. Пiдсумок дня.
1.40 Х/ф “МакБрайд: Це вбивство, мадам”.
3.05 Факти.

СТБ

6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Солодка жiнка”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї.
Дiаманти Зикiної”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,18.15,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.15 “Моя правда. Микита
Джигурда. Космiчний
принц”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї.
Проклятi зiрки”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Танцмайданчик”.

6.35 Х/ф “Падiння янгола”.
8.30 “Правда життя”. Таксисти:
на межi ризику.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант”.
13.10 “Вчинок”.
13.45 “Легенди бандитського
Києва”. Справа “Вальтера”.
14.15 Т/с “Зниклi”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.50,3.10,5.15
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Загiн”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 Х/ф “Гiдра”.
3.30 “Мобiльнi розваги”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

* * *

6.00 “Iсторiя України”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

вівторок, 3 серпня
УТ-1

20.05 Т/с “Анжелiка”.
21.05,0.35 Бойовик “Миротворець”.
23.05 Д/ф “Новонародженi.
Право на життя”.
0.05 “Наша Russia”.
2.50 “Документ”.
4.20 Т/с “День народження
Буржуя”.

7

0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Чужа рiдня”.

НОВИЙ КАНАЛ

1.35 Т/с “Серцеїдки”.

НТН

5.05 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Магiчний народ”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15,19.00 Репортер.
7.35,8.35 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.20,23.25 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.20,15.40 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.45,0.50 Т/с “4400”.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.50,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.40 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Татусевi дочки”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.

6.00 “Iсторiя України”.
6.05 Х/ф “Ватерлоо”.
8.40,19.00,21.30,0.50,3.20,5.10
“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”.
13.15,19.20 Т/с “Загiн”.
15.20 Х/ф “Загiн “Д”.
17.00 Х/ф “Зворотного шляху
немає”.
18.35 “Речовий доказ”. Крiтубивця.
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”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Рiдна кров”.

0.50 Служба розшуку
дiтей.
1.40 Т/с “Серцеїдки”.

5.05 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Магiчний народ”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15,19.00 Репортер.
7.35,8.35 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15,23.25 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.20,15.40 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.45,0.55 Т/с “4400”.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.50,21.20 Т/с “Воронiни”.
19. 10, 0. 40 С порт репорт ер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.

6.00 “Iсторiя України”.
7.10 Х/ф “Зворотного шляху
немає”.
8.40,19.00,21.30,0.50,3.20,5.10
“Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00,22.50 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15,19.20 Т/с “Загiн”.
15.20 Х/ф “Щурячий кут”.
17.00 Х/ф “Зворотного шляху
немає”.
18.35 “Правда життя”. Бачу
мету, не бачу перепон.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”..
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

5.10 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.15,19.00 Репортер.
7.35,8.35 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.20,23.25 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.20,15.40 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.45,0.55 Т/с “4400”.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.50,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.40 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Татусевi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
0.50 Служба розшуку
дiтей.
1.40 Т/с “Серцеїдки”.

6.00 “Iсторiя України”.
7.05 Х/ф “Зворотного шляху
немає”.
8.40,19.00,21.30,0.50,3.20,5.10
“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”.
13.15,19.20 Т/с “Загiн”.
15.25 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд
погонi”.
17.00 Х/ф “Зворотного шляху
немає”.
18.35 “Легенди бандитської
Одеси”. Найкраще.
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”.
4.15 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
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НАШЕ ЗДОРОВ’Я

ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ В РАЙОНІ

ПРИСТРУНИТИ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
ДОПОМОЖЕ КОРІНЬ ЛОПУХА

ДВАНАДЦЯТЬ РОКІВ
– БЕЗ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

У моєї знайомої цукор у крові нормалізувався вже через місяць з початку прийому простих ліків народної
медицини - кореня лопуха. Вона їла
його в сирому вигляді, та ще і на зиму
сушила.
Можу додати, що батько мій до 70
років страждав від цукрового діабету,
а як почав їсти корінь, говорить, ніби
двадцять років скинув. Відразу полегшення настало! І від ін’єкцій інсуліна
практично повністю відмовився. Недарма, напевно, японці їдять лопух
як картоплю!
Лопух викопують восени і зрізають корінь у рослин першого року

життя (визначити вік рослини можна
просто: якщо вона виросла за літо з
насінини, у такого лопуха майже немає стебла.)
Цілком підійде корінь лопуха, викопаний ранньою весною, у такому
разі краще вибирати рослину, якщо
вік її складає 1,5 року.
А ще корінь лопуха використовується як сечогінний, потогінний і стимулюючий обмін речовин засіб при
подагрі, нирковокам’яній хворобі у
вигляді відвару. Рослина входить до
складу зборів для ванн. Настої і відвари використовують для лікування
гастриту, виразки шлунку і дванадця-

типалої кишки, фурункулів, гнійників і
як кровоочисні засоби.
Настої з листя добре допомагають при хворобах нирок і жовчного
міхура, болях у суглобах, розладах
кишечника (замках).
Свіже листя лопуха можна використовувати як жарознижуючий засіб, при мастопатії, ревматизмі і для
загоєння ран.
Реп’яхове масло застосовують
зовнішньо для лікування різних шкірних захворювань і зміцнення волосся
при облисінні.
Галина ЯРЕМЕНКО.

ПОГОДА В ДОМІ

ЯК ПРОДОВЖИТИ ЧАРІВНІСТЬ ВАШОГО САДУ?
Липень уже завершується, на дачній ділянці достигли сливи й абрикоси. Радують
огірки і зелений горошок. Але вдень на дворі така спека, що так і тягне в тінь альтанки з
навісом з плюща або дикого винограду, щоб звідти милуватися різноманітністю фарб
літнього саду. Але засиджуватися не доводиться, якщо ви хочете, щоб сад і наступного року радував вас великою кількістю квітів. Тому про основні роботи, які чекають
квітникарів-любителів, сьогодні й поговоримо.
Саме час зібрати насіння з багаторічних рослин, які вже відцвіли:
дзвоників, люпину, піретруму, маку. Зробити це
потрібно, коли побуріють
і почнуть підсихати насіннєві коробочки або
суцвіття. Після збирання
насіння засохлі квітконіжки потрібно обрізати, а
рослини підживити фосфорними і калійними добривами.
Наразі саме час викопати цибулинні квіти,
які цвітуть навесні: тюльпани, нарциси, гіацинти.
Щоправда, одні квітникарі вважають, що це потрібно робити щороку,
інші стверджують, що через 2-3 роки, коли виснажиться грунт, і рослинам,
які розрослися, стане тісно. Випробувавши обидва
варіанти, ви можете вирішити для себе це питання
на практиці.
Навряд чи хтось сперечатиметься, що одна з
головних прикрас саду лілії. Якщо ви хочете зрізати квіти для букета, потрібно зробити це таким
чином, щоб на рослині
залишалося не менш як
1/3 стебла з листям - для
живлення цибулини. З
цією самою метою у лілій,
які вже відцвітають, обривайте зав’язі, а рослини
підживлюйте хлористим
калієм і суперфосфатом.
З липня починають викопувати, ділити і пересаджувати 4-х і 5-ти річні
лілії червневого цвітіння.
При цьому потрібно враховувати, що безпосередньо після цвітіння цибулина рослини буває крихка

і виснажена. Має пройти
один - півтора місяці після
цвітіння, перш ніж вона набере силу і стане великою.
Якщо лілію не пересаджували кілька років, її цибулини утворять гнізда, які після
викопування розпадуться.
Це найбільш сприятливий
момент для поділу рослини. Обтрусивши землю
і підрізавши коріння на 15
см, потрібно протравити
цибулини протягом 20-30
хвилин в 0,1% розчині марганцівки, а потім висадити

в підготовлений грунт.
Нині ділять і пересаджують піони та інші кореневищні багаторічні рослини: айстру, дельфініум,
флокси. Під час їх поділу
потрібно вибирати молоді
і здорові частини кореневищ з 3-5-ма бруньками
і хорошою мичкою коріння. Коріння дельфініума
і флоксів також бажано
обробити 0,1% розчином
марганцю, а зрізи на кореневищі припудрити деревною золою. Також ділять

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАСТЕРІГАЄ

БЕРЕЖІТЬ ЛІС ВІД ПОЖЕЖ
Стомившись від міста,
його метушні, шуму та проблем, люди прагнуть знайти спокій на лоні природи.
Дуже часто для свого відпочинку вони вибирають
ліс. Проте, щоб не трапилось біди, запам’ятайте:
не можна кидати на землю
чи в траву не загашені недопалки цигарок, бавитись
сірниками, використовувати в лісі легкозаймисті
горючі речовини. Перш
ніж розпалювати багаття,
виберіть відповідне місце,
вирийте неглибоку ямку
і в ній розкладіть багаття

або обкопайте чи обкладіть
камінцями
місце, де буде вогнище. Бажано це робити
біля річки чи якоїсь
водойми. Багаття не
повинно бути занадто великим: полум’я
може пошкодити розташовані поблизу дерева та кущі; не розводьте
багаття під деревами та
поблизу високої сухої трави, бо це може призвести
до пожежі. Якщо пожежа
все-таки виникла, ви можете загасити її водою, засипати землею чи піском

3-4 річні примули, у яких
багато розеток з власним
корінням. До зими рослини встигнуть розростися і
добре вкорінитися. Протягом серпня можна займатися поділом ірисів, які вже
відцвіли.
Доглядати за квітучими
трояндами зараз нескладно: потрібно лише утримувати в розпушеному стані
грунт навколо кущів, обрізати квіти, які вже відцвіли,
а в посушливу погоду поливати їх вранці і ввечері. Підживлювати троянди влітку
потрібно дуже обережно.
На бідних грунтах на початку місяця можна внести
повне добриво і припинити
підживлення.
У липні зацвітають
жоржини. У період бутонізації їх потрібно підживлювати калійними і
фосфорними добривами,
причому краще в рідкому вигляді. Хоча їх може з
успіхом замінити деревна
зола, змішана з землею.
Непогано
підживлювати квіти настоєм гною і
пташиного посліду. При
нестачі вологи жоржини
почувають себе не дуже
добре - їх потрібно регулярно поливати, інакше
цвітіння не буде рясним,
а якщо рослина вже цвіте,
то нестача вологи одразу
ж позначиться на зовнішньому вигляді квітів.
Гладіолуси,
навпаки,
дуже бояться переливу і
на сирих ділянках розвиваються гірше. А от хороше
підживлення їм необхідне.
П’ять разів на сезон! До
періоду бутонізації проводять три азотні підживлення, а надалі – фосфорнокалійні, що стимулюють
рясне цвітіння.
Що й казати – краса дається великою працею, але
зате як вона радує душу.
Валентина Сотникова
(УКРІНФОРМ).

Наш район є благополучним щодо захворювання тварин на туберкульоз. З 1998 року його не було виявлено
жодного разу, що радує ветспеціалістів.

СТИХІЙНІ РИНКИ
– НЕБЕЗПЕЧНІ

У приватному секторі досліджено 1682 голови великої
рогатої худоби на лейкоз, що становить 100%. У 60 тварин його було виявлено. 20 голів ВРХ здано на забій, 40
досі знаходяться у приватних господарствах.
Найбільш проблематична ситуація з захворюванням
тварин на лейкоз у приватному секторі на території Ніжиловицької сільської ради: 29 корів. Це становить 72 % від
хворих тварин на лейкоз в цілому в районі.
Заходи з оздоровлення худоби від лейкозу в приватному
секторі по Ніжиловицькій сільській раді проводяться згідно
Інструкції з профілактики та боротьби з лейкозом тварин.

ВИЯВЛЕНО
ВОГНИЩЕ СКАЗУ

Станом на 23.07.2010 р. район ще вважався благополучним щодо захворювання тварин на сказ. Проте, як
кажуть, біда вже чатувала за порогом. У с. Калинівка по
вул. Київська 113 виявлено вогнище сказу. Кіт покусав
п’ятьох людей.
Керуючись Законом України “Про ветеринарну медицину” ст. 48, у с. Калинівці та прилеглих мисливських
угіддях у зв’язку з неблагополучною ситуацією введено
карантинне обмеження. Заходи з ліквідації вогнища сказу проводяться згідно діючої Інструкції з профілактики та
боротьби зі сказом тварин. Проводиться щеплення тварин.
Борис ЧУЙКО,
заступник начальника управління ветеринарної
медицини в Макарівському районі.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

Громадська організація “Рідне місто”
спільно з районною організацією партії
“Сильна Україна” проводить 31.07.2010
р. турнір з пляжного волейболу.
Початок змагань. о 13.00.
Реєстрація команд проводиться за тел. (066)
368-50-55 (Анатолій).
Місце проведення: смт Макарів, пляж “Маска”.
Оргкомітет.
ШУКАЮ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЮ ДЛЯ ПРИСТАРІЛОЇ
ЖІНКИ З МОЖЛИВІСТЮ ПРОЖИВАННЯ У МАКАРОВІ.

ТЕЛЕФОНИ: 5-32-49; 095-429-29-53.

ВІДКРИЛАСЯ ВЕТЕРИНАРНА
АПТЕКА “ЗООСВІТ”

за адресою смт Макарів, вул. Фрунзе,
26 (приміщення казначейства),
а також працюють ветаптеки за адресами:

смт Макарів, вул. Б.Хмельницького
6-А (колишня контора колгоспу),
вул. Леніна, 42 (автопарк),
с. Бишів, вул. Київська, 57
(біля кафе “Легенда”).

П О З И К А

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ,
ТОРФОКРОШКУ КАМАЗОМ – 10-13 ТОНН
ТА НАДАЄМО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ.

ТЕЛЕФОН – 067-978-21-21.
ГІНЕКОЛОГІЯ. ВАКУУМРЕГУЛЯЦІЯ
м. Київ. Тел. (044) 463-86-37.
ліцензія МОЗУ №АБ 292158 від 30.09.05

або збивати полум’я за
допомогою широких гілок
з листям. Якщо з пожежею
не вдається впоратися,
то необхідно повідомити
Держлісгосп або зателефонувати в пожежно - рятувальну службу за тел.
101.

Н А :

БУРIННЯ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ВОДИ.
ТЕЛЕФОНИ: 098-224-20-84, 093-239-51-58.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 2374032, яка знаходиться в с. Андріївка, виданий Управлінням земельних ресурсів у Макарівському районі на підставі договору міни земельних ділянок
від 15 вересня 2008 року за № 2891, ВКР 173785 на ім’я
КЛИМЕНКО Надії Семенівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт
на право власності на земельну ділянку серії ЯИ №
2374058, яка знаходиться в
с. Андріївка, виданий Управлінням земельних ресурсів у
Макарівському районі на підставі договору міни земельних ділянок від 5 листопада
2008 року за № 3428, ВТК
560776 на ім’я КУЗЬМЕНКА
Миколи Петровича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про реєстрацію структурного утворення політичної партії від 4 січня
2005 року за №127 «Макарівська районна місцева організація Трудової партії України», яка
розташована за адресою смт
Макарів, вул. Фрунзе, 32, вважати недійсним.
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АДМІНІСТРАЦІЯ МАКАРІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДОВОДИТЬ ДО
ВІДОМА ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ , ЩО ЗГІДНО НАКАЗУ ВАТ “КИЇВОБЛГАЗ” № 100 ВІД
19.07.2010 р. З 01.08.2010 р. ВВОДЯТЬСЯ В ДІЮ НОВІ ЦІНИ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

ПУСК ГАЗУ В ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ
1. Перевірка щільн. внутрішньобуд. г/п житлового будинку тиском до 500 мм вод. ст. (1 кв.)
1квартира 1-го поверху
19,19
на кожну наступну квартиру
7,02
2. Первин.пуск газу в котел
з автомат. АПОК-1 (без заливання води)
(на котел)
108,73
на кожний наступний прилад
7,70
3. Пуск газу в одиночну квар. на
1газ.прилад (1 прилад)
49,97
на кожний наступн. газ. прилад
13,73
4. Пуск в газове обладнання житл. будинку
(1 стояк)
кільк. приладів на 1стояку до 5
79,07
6-10
135,08
11-15
191,65
більше 15
247,65
5. Пуск газу в будинковий регулятор тиску
(1 стояк)
48,72
6. Відключ. побутових газових приладів від
газопостачання (1 прилад)
без установки заглушки
8,91
з установкою заглушки
13,16
на кожний наступ.прилад (в одній кв.)
без установки заглушки
6,20
з установкою заглушки
9,27
7. Відключення житлового будинку від газопостачання (гуртожитку) (1 ввод)
без установки заглушки
15,11
з установкою заглушки
24,39
при виконан. робіт з приставною
драбиною без установки заглушки
27,74
з установкою заглушки
44,43
8. Включення побутового газового приладу
(1прилад)
до газопостачання, зняття заглушки 36,79
На кожний наступний прилад більше
одного до норми часу застосовувати
к=0,85
26,35
9. Включення побутового газового приладу
до газопостачання, зняття
пломби (1 плита)
19,77
На кожний наступний прилад
більше одного до норми часу
застосовувати к=0,85
14,29
10. Встановлення блінди на стояку
житлового будинку приватного
сектора (1 блінда)
20,31
11. Зняття блінди на стояку житлового будинку приватного сектора (з пуском газу)
(1 включення)
110,92
12. Зняття несправного газового лічильника
і встановлення перехідника (технологічної перемички) (1 лічильник)
26,68
13. Зняття перехідника (технологічної перемички) і встановлення газового лічильника
(1 лічильник)
102,70
14. Пуск газу в житловий будинок,
обладнаний газовими конвекторами
(1 конвектор)
76,32
на кожний наступний конвектор
7,12
15. Пуск газу в малометражний котел
(1 котел)
113,10
на кожний наступний прилад
7,70
16. Прийняття в експлуатацію
лічильника газу (1 лічильник)
31,54

ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ
ПРИЛАДІВ І ОБЛАДНАННЯ, РЕМОНТ
ГАЗОПРОВОДІВ І СПОРУД НА НИХ
( ЗГІДНО ДОГОВОРІВ)
І.ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ
ПРИЛАДІВ ТА ОБЛАДНАННЯ (ШТ.)
1. Плита газова побутова 4-конфорк. 25,25
- кожний наступний прилад
17,56
2. Плита газова побутова 3-конфорк. 19,77
- кожний наступний прилад
14,29
3. Те саме, 2-конфоркова
18,66
- кожний наступний прилад
13,2
4. Водонагрівач проточний з автоматичним
пристроєм (шт.)
38,44
5. Водонагрівач проточний з автоматичним
пристроєм імпортного виробництва
(шт.)
45,58
6. Водонагрівач ємкісного типу АГВ,
АОГВ (шт.)
57,66
7. Піч опалювальна з автомат. (шт.)
26,35
15. Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового
об’єкта (стояк)
до 5 приладів
22,5
6-10 приладів
26,35
11-19 приладів
31,29
20 та більше
36,26
ІІ.ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА ОБЛАДНАННЯ
1. Газова плита 4-конфоркова (шт.) 12,64
2. Газова плита 3-конфоркова (шт.) 10,44
3. Газ. плита 2-конф. з дух. шафою (шт.) 9,35
4. Водопідігрівач проточний з автомат.
(шт.)
20,88
5. Водопідігрівач ємкіс. типу АГВ (шт.) 14,29
13. Технічний огляд (профобслуговування)

будинкового регулятора тиску (шт.)
9,07
14. Заміна будинкового регулятора тиску
(шт.)
99,96
16. Технічне обслуговування будинкового
регулятора тиску в стаціонарних умовах
(шт.)
73,05
ІІІ.СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА ОБЛАДНАННЯ
3. Вкл. водопідігрівача ємкіс. типу АГВ
на зимовий період (шт.)
25,25
12. Відкл. газифік. котельні після опалюв.
періоду з ротац. лічильн. (шт.)
111,72
IV.ПУСК ГАЗИФІКОВАНОЇ КОТЕЛЬНІ
1. Пуск котельні на 1 котел з автомат.
(шт.)
199
- кожний наступ. котел з автоматикою
(шт.)
48,89
2. Пуск газу в г/п об’єкта компобуту (крім
котелень) на 1 газовий прилад (шт.)
59,32
- кожен наступний прилад (шт.)
16,46
3. Передпускова підготовка газифіков. котельні з пуском котельні з 1 кот. з автоматикою (шт.)
557,22
- кожний наступний котел з автоматик.
(шт.)
118,7
V. ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ ТА
СПОРУДЖЕНЬ НА НИХ
1.
Технічне
обстеження
підземного
газопроводу-вводу (відрізок)
до 20 п.м.
7,81
21-50 п.м.
10,67
51-100 п.м.
17,07
2. Технічне обстеження надземної частини
газопроводу-вводу (відрізок)
до 20 п.м.
4,6
21-50 п.м.
5,71
51-100 п.м.
8,18
6. Обхід та огляд траси вуличних газопроводів (100 п.м.)
2,59
8. Перевірка на загазованість контрольної
трубки (шт.)
3,21
22. Прив’язка траси підземного г/п
на місцевості трасошукачем Універсал
(100п.м.)
75,23
23. Технічний огляд ГРП
до 20 років (шт.)
31,85
21-40 років
48,22
більше 40 років
64,16
24. Те саме, при наявності другого комплекту устаткування (шт.)
57,14
25. Технічний огляд ШРП (шт.)
21,54
26. Те саме, при наявності другого комплекту устаткування (шт.)
38,87
27. Технічне обслуговування ГРП та регулювання обладнання ГРП (шт.)
до 20 років
217,93
21-40 років
333,98
більше 40 років
435,85
28. Те саме, при наявності другого комплекту устаткування (шт.)
392,28
29. Технічне обслуговування ШРП та регулювання обладнання ШРП (шт.)
117,55
30. Те саме, при наявності другого комплекту устаткування (шт.)
211,2
31. Поточний ремонт ГРП з регулятором
тиску РДУК нетелемехан. (шт.)
807,42
32. Те саме, при наявності другого комплекту устаткування (шт.)
1574,52
33. Поточний ремонт ГРП з регулятором
тиску РНД нетелемехан. (шт.)
838,46
34. Те саме, при наявності другого комплекту устаткування (шт.)
1634,97
35. Поточний ремонт обладнання ГРУ з
РДУК та РДС (шт.)
до 20 років
670,68
21-40 років
1007,38
більше 40 років
1339,7
36. Те саме, при наявності другого комплекту устаткування (шт.)
1307,55
37. Поточний ремонт обладнання ГРУ з РДН
з регулятором тиску (шт.)
до 20 років
695,73
21-40 років
1044,39
більше 40 років
1389,82
38. Те саме, при наявності другого комплекту устаткування (шт.)
1356,6
39. Зупинка ГРП, ГРУ
(шт.)
167,83
40. Пуск ГРП, ГРУ (шт.)
239,17
41. Поточний ремонт ШРП (шт.)
476,48
42. Те саме, при наявності другого комплекту устаткування (шт.)
857,58
43. Зупинка ШРП (шт.)
106,64
44. Пуск ШРП (шт.)
149,07
IX. РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ
КОТЕЛЕНЬ КОМПОБУТУ
2. Заміна газового лічильника лічильн.
РГ-ЛГ-РС-40
165,83
РГ-ЛГ-РС-100
231,75
РГ-ЛГ-РС-200
259,75
РГ-ЛГ-РС-250
291,03
РГ-ЛГ-РС-300
319,03

РГ-ЛГ-РС-400
РГ-ЛГ-РС-600
РГ-ЛГ-РС-1000

375,61
494,77
563,41

X. РЕМОНТ ПІДЗЕМНИХ ТА НАЗЕМНИХ
Г/ПРОВОДІВ ТА СПОРУДЖЕНЬ НА НИХ
РЕМОНТ ПОБУТОВИХ ГАЗОВИХ
ПРИЛАДІВ
6. Чистка пальника
в експлуатації до 20 р.
32,41
в експлуатації понад 20 р.
45,58
в експлуатації понад 30 р.
57,1
7. Регулювання горіння газу
в експлуатації до 20 р.
7,12
в експлуатації понад 20 р.
9,88
в експлуатації понад 30 р.
12,1
11. Заміна запальника
в експлуатації до 20 р.
19,21
в експлуатації понад 20 р.
26,91
в експлуатації понад 30 р.
34,03
12. Заміна блок-крана
в експлуатації до 20 р.
69,73
в експлуатації понад 20 р.
97,2
в експлуатації понад 30 р.
121,36
13. Заміна пальника
в експлуатації до 20 р.
28,56
в експлуатації понад 20 р.
40,11
в експлуатації понад 30 р.
50,51
15. Заміна біметал.пластинки з регулюванням запальника
в експлуатації до 20 р.
45,05
в експлуатації понад 20 р.
62,6
в експлуатації понад 30 р.
78,55
17. Прочистка запальника
в експлуатації до 20 р.
18,66
в експлуатації понад 20 р.
26,35
в експлуатації понад 30 р.
32,94
18. Ремонт електромагнітного клапана до
водопідігрівача
в експлуатації до 20 р.
37,35
в експлуатації понад 20 р.
52,72
в експлуатації понад 30 р.
65,88
19. Прочистка сопла водопідігрів.
в експлуатації до 20 р.
38,97
в експлуатації понад 20 р.
54,34
в експлуатації понад 30 р.
68,11
20. Заміна ручки водонагрівача
2,76
2. Ремонт газових плит
1 Заміна крана
з терміном експлуат. до 20 років
34,46
з терміном експл. понад 20 р.
48,00
з терміном експл. понад 30 р.
60,39
2 Заміна верхнього пальника
з терміном експл. до 20 років
12.00
з терміном експл. понад 20 р.
16,63
з терміном експл. понад 30 р.
20,92
3 Заміна пальника духової шафи
з терміном експлуат. до 20 років
14,72
з терміном експл. понад 20 р.
20,51
з терміном експл. понад 30 р.
25,56
11. Заміна дверцят сушильної шафи
плити
13,16
12. Установлення ПГ на гнучкому
рукаві
44,15
13. Заміна гнучкого рукава
41,8
14. Змащування крана
2,33
15. Заміна сопла
з терміном експлуат. до 20 років
11,6
з терміном експл.понад 20 р.
15,87
з терміном експл.понад 30 р.
20,11
16. Прочистка сопла
з терміном експлуат. до 20 років
7,36
з терміном експл.понад 20 р.
10,44
з терміном експл.понад 30 р.
13,16
17. Чистка пальника
з терміном експлуат. до 20 років
3,87
з терміном експл.понад 20 р.
5,45
з терміном експл.понад 30 р.
6,97
18. Регулювання горіння газу
з терміном експлуат. до 20 років
3,48
з терміном експл. понад 20 р.
5,03
з терміном експл. понад 30 р.
6,2
3. Ремонт ємкісних водонагрівачів
Заміна запальника
в експлуатації до 20 р.
37,35
в експлуатації понад 20 р.
52,72
в експлуатації понад 30 р.
65,88
Заміна термопари водопідігрівача типу
АГВ
в експлуатації до 20 р.
21,41
в експлуатації понад 20 р.
29,65
в експлуатації понад 30 р.
37,35
4. Заміна датчика тяги
в експлуатації до 20 р.
20,88
в експлуатації понад 20 р.
29,09
в експлуатації понад 30 р.
36,26
6. Заміна електромаг. клапана з регулюванням автоматики
в експлуатації до 20 р.
96,11
в експлуатації понад 20 р.
134,55
в експлуатації понад 30 р.
168,03
9. Заміна датчика полум’я автоматики
АПОК-1
в експлуатації до 20 р.
31,29

в експлуатації понад 20 р.
43,95
в експлуатації понад 30 р.
54,91
10. Заміна терморегулятора АГВ
в експлуатації до 20 р.
136,73
в експлуатації понад 20 р.
191,09
в експлуатації понад 30 р.
238,86
АОГВ
в експлуатації до 20 р.
153,21
в експлуатації понад 20 р.
214,71
в експлуатації понад 30 р.
268,54
11. Заміна автоматики АПОК-1
в експлуатації до 20 р.
281,68
в експлуатації понад 20 р.
394,25
в експлуатації понад 30 р.
493,12
17. Заміна крана пічного пальника
в експлуатації до 20 р.
58,76
в експлуатації понад 20 р.
82,38
в експлуатації понад 30 р.
103,23
18. Заміна пічного пальника
в експлуатації до 20 р.
86,19
в експлуатації понад 20 р.
120,8
в експлуатації понад 30 р.
151,01
19. Заміна клапана - відсікача АПОК-1
в експлуатації до 20 р.
81,25
в експлуатації понад 20 р.
113,66
в експлуатації понад 30 р.
142,25
20. Заміна мембрани клапана відсікача автоматики АПОК
верхньої
в експлуатації до 20 р.
31,29
в експлуатації понад 20 р.
43,95
в експлуатації понад 30 р.
54,91
нижньої
в експлуатації до 20 р.
31,29
в експлуатації понад 20 р.
43,95
в експлуатації понад 30 р.
54,91
21. Перепаковка сальника ємкісного водонагрівача
в експлуатації до 20 р.
13,2
в експлуатації понад 20 р.
18,66
в експлуатації понад 30 р.
23,06
22. Прочистка пальника ємкісного водонагрівача
в експлуатації до 20 р.
23,62
в експлуатації понад 20 р.
33,5
в експлуатації понад 30 р.
41,73
23. Регулювання горіння газу
в експлуатації до 20 р.
5,5
в експлуатації понад 20 р.
7,7
в експлуатації понад 30 р.
9,88
25. Прочистка імпульсних трубок автоматики АПОК
в експлуатації до 20 р.
18,66
в експлуатації понад 20 р.
26,35
в експлуатації понад 30 р.
32,94
26. Чистка від сажі і окалин основних пальників та доріжок запальника автоматики
в експлуатації до 20 р.
52,16
в експлуатації понад 20 р.
73,05
в експлуатації понад 30 р.
91,17
27. АПОК-1 при виконанні робіт в незручному становищі
в експлуатації до 20 р.
62,6
в експлуатації понад 20 р.
87,85
в експлуатації понад 30 р.
109,84
28. Прочистка отворів пальника та подовжувача тяги ємкісного водонагрівача
в експлуатації до 20 р.
62,6
в експлуатації понад 20 р.
87,85
в експлуатації понад 30 р.
109,84
Для ємкісного водонагрівача типу АОГВ
в експлуатації до 20 р.
68,64
в експлуатації понад 20 р.
96,64
в експлуатації понад 30 р.
120,26
29. Заміна пружини та важілів терморегулятора автоматики АПОК-1
43,95
4. Ремонт малометражних котлів
1. Заміна електромагнітного клапана
автоматик АРБАТ, ”Полум’я”
192,21
2. Заміна термопари в автоматиці типу
EVROSIT, Honeywell
115,32
3. Очистка автоматик типу EVROSIT,
Honeywell
134,55
4. Очистка котла опалення типу АОГВ з
герметичною камерою згорання з відводом
продуктів згорання через зовнішню стіну будинку (теж контектора) від сажі
225,15
5. Регулювання горіння газу автоматик
EVROSIT, Honeywell
98,85
5. Будинковий регулятор тиску
1. Заміна будинкового регулятора
тиску
99,96
4. Заміна прокладок на будинковому регуляторі тиску
18,73
6. Прочистка фільтра в будинковому регуляторі тиску
19,66
7. Ліквідація гідратних відкладень та закупорок в будинковому регуляторі тиску 40,27
6.Інші
1. Заміна регулятора тиску на ГБУ
5,45
Ціни на роботи вказані без ПДВ, суми
ПДВ нараховуються на загальну суму
вартості замовлення в розмірі 20 %.
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Перелік
контактних номерів телефонів відділів
генеральної дирекції УДППЗ „Укрпошта”
та Київської обласної дирекції УДППЗ „Укрпошта”
для інформування споживачів
Контактний
№
Найменування відділу
номер телефону
п/п
323-20-99
1 Громадська приймальна
323-20-54
2 Відділ оброблення та перевезення пошти
323-20-86
3 Центральна
диспетчерська
служба
550-32-81,
4 Відділ технології послуг КОД
294-41-13
УДППЗ „Укрпошта”
5 Дільниця оброблення пошти
5-64-38
Центру поштового зв’язку № 4
Адміністрація ЦПЗ № 4.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ.

ТЕЛЕФО НИ : 06 7 -5 0 7 -5 3 -0 6 ; 0 9 7 -4 8 8 -7 1 -9 7 .

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ
ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ!
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.

ПОВІДОМЛЕННЯ

«Релігійна громада Свідки Єгови» (смт Макарів
Київської області), яка знаходиться за адресою: вулиця Проектна, буд. 3, кв. 103, смт Макарів Київської
обл. 08000 (ідентифікаційний код №33651629), зареєстрована 24.06.2005 року за №355 обласною
державною адміністрацією, повідомляє про свою
ліквідацію, як юридична особа.
Претензії приймаються протягом місяця з
дня опублікування повідомлення.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ (с. БИШІВ):

ДП “МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

ТЕЛЕФОН – 067-236-60-98 (97).

слюcар КВП та автоматики;
слюсар по ремонту газового
обладнання 5-го розряду.

Слюсар-електрик КіП-автоматики,
апаратники (день-ніч) та вантажники.

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

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!
Електрична енергія стала невід’ємною частиною нашого життя, такою ж як повітря.
Ми із задоволенням користуємося електроприладами, які допомагають нам у побуті, зігрівають у холод та охолоджують у спеку, та частенько забуваємо про те, що
кошти за електроенергію потрібно сплачувати вчасно, як і за кожен товар, який ми
купуємо, чи послугу, яку замовляємо.

М А К А Р І В С Ь К И Й Р П З АТ « А . Е . С . К И Ї В О Б Л Е Н Е Р Г О »
Н А ГА Д У Є С В О Ї М С П О Ж И В АЧ А М :
Згідно Правил користування електричною енергією для населення, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
26.07.1999 р № 1357, енергопостачальник
має право відключити споживача за порушення термінів сплати. Відновлення електропостачання здійснюється протягом трьох днів
у містах та семи днів у сільській місцевості,
після повної оплати заборгованості та витрат
на повторне підключення.
Якщо у вас виник значний борг за електроенергію (більше 600 грн.) через фінансові
труднощі, запрошуємо звернутися за адресою:
Макарів, пров. Заводський, 1а к.1 та скласти
графік погашення заборгованості.
Також звертаємо вашу увагу на те, що літ-
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ні зливи, грози та пориви вітру приводять до
частих обривів електричних проводів. Якщо
ви помітили обірвані проводи на лініях електропередач або відкриту трансформаторну
підстанцію, потрібно негайно повідомити
про це чергового диспетчера РП (телефони:
5-13-87, 5-12-94) або орган місцевого самоврядування. Не намагайтесь самовільно відновити електропостачання. Ваше життя дорожче втраченого часу.
З повагою та надією на
взаємопорозуміння
адміністрація Макарівського
районного підрозділу
ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго.

МАКАРІВСЬКИЙ РП ЗАТ “А.Е.С. КИЇВОБЛЕНЕРГО”
ІНФОРМУЄ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ:

Згідно з п.8 Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України № 209 від 04.03.1997 р., садіння дерев в охоронній зоні ліній електропередач заборонено. Земля, яка знаходиться в межах охоронних зон об’єктів енергетики,
використовується її власниками та користувачами з наступними обмеженнями.
Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надано у власність та постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де знаходяться об’єкти електричних
мереж, зобов’язані вживати належних заходів для збереження об’єктів енергопостачання, що знаходяться на них (п.4 Правил охорони електричних мереж).
У разі самочинної посадки підприємствами або приватними особами дерев та інших
багаторічних насаджень в охоронній зоні ліній електропередач, роботи з приведення до належного стану цих зон виконуються за рахунок цих підприємств і осіб (п. 7 Правил охорони
електричних мереж).
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАЛЕЖНИЙ ДОГЛЯД ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ
В ОХОРОННИХ ЗОНАХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПОКЛАДАЄТЬСЯ:
на власників приватних садиб і прилеглих до них ділянок;

за насадження, що знаходяться на таких
приватних садибах і прилеглих ділянках;

на місцеві органи самоврядування, їх
виконавчі або спеціально уповноважені
ними органи;

за зелені насадження, що відносяться до комунальної власності, за насадження та дерева на пустирях, берегах водоймищ і річок, що
не мають свого власника (безгосподарні);

на керівників підприємств, установ та
організацій;

за насадження на пустирях, берегах водоймищ і річок, що прилеглі до їх - які визначаються рішенням місцевих органів державної влади;

на власників (орендарів) житлових, громадських і промислових будівель і споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я,
що розташовані в житлових районах;

якщо насадження знаходяться на вулицях,
перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та садів мікрорайонів;

на підприємства, установи та організації;

за насадження, що знаходяться на територіях підприємств, установ та організацій,
а також на прилеглих до них ділянках і
санітарно-захисних зонах;

на керівників організацій, яким відведені земельні ділянки, або керівників
будівельних організацій (з дня початку
будівельних робіт).

за насадження, що знаходяться на територіях, відведених під будівництво.

Таким чином, землевласники і користувачі на своїх територіях повинні самостійно здійснювати нагляд за насадженнями, своєчасно ліквідувати аварійні дерева, що загрожують
падінням на проводи повітряних ліній електропередачі.
Роботи в охоронних зонах повітряних ліній та кабельних ліній електропередач відносяться
до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом №123 Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.11.93 р.
Власникам приватних садиб і прилеглих до них ділянок, які мають наміри здійснити роботи
по зрізанню зелених насаджень, потрібно погодити час та місце роботи з органом місцевого
самоврядування та районним підрозділом.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛ. : 5-27-85, 5-14-90.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №795345, виданий 30 липня
2007 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №1412 від 22
грудня 2006 року на ім’я ВОРОНІНА
Олександра Дмитровича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №187065, виданий 28 лютого
2005 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28
лютого 2005 року на ім’я ЮДІНОЇ
Світлани Валеріївни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №795348, виданий 30 липня
2007 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №1412 від 22
грудня 2006 року на ім’я КИРИЛЕНКО Надії Федорівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №187064, виданий 28 лютого
2005 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28
лютого 2005 року на ім’я ЮДІНОЇ
Світлани Валеріївни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №795347, виданий 30 липня
2007 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №1412 від 22
грудня 2006 року на ім’я КИРИЛЕНКО Людмили Миколаївни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №187077, виданий 28 лютого
2005 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28
лютого 2005 року на ім’я ВОРОНІНА
Антона Дмитровича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №795346, виданий 30 липня
2007 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №1412 від 22
грудня 2006 року на ім’я КИРИЛЕНКО Євгена Васильовича, вважати
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №187076, виданий 28 лютого
2005 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28
лютого 2005 року на ім’я ВОРОНІНА
Антона Дмитровича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №187081, виданий 28 лютого
2005 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28
лютого 2005 року на ім’я КОНДРАШОВА Юрія Вадимовича, вважати
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №187060, виданий 28 лютого
2005 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28 лютого 2005 року на ім’я НІКОЛЬСЬКОЇ
Юлії Володимирівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії
ЯГ №187080, виданий 28 лютого 2005
року Макарівським районним відділом
земельних ресурсів згідно розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28 лютого 2005
року на ім’я КОНДРАШОВА Юрія Вадимовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №187061, виданий 28 лютого
2005 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28 лютого 2005 року на ім’я НІКОЛЬСЬКОЇ
Юлії Володимирівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №187079, виданий 28 лютого
2005 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28
лютого 2005 року на ім’я КИРИЛЕНКА Андрія Васильовича, вважати
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії
ЯГ №187062, виданий 28 лютого 2005
року Макарівським районним відділом
земельних ресурсів згідно розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28 лютого 2005
року на ім’я ШВАЧКИ Наталії Володимирівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №187078, виданий 28 лютого
2005 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28
лютого 2005 року на ім’я КИРИЛЕНКА Андрія Васильовича, вважати
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №187063, виданий 28 лютого
2005 року Макарівським районним
відділом земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації за №107 від 28
лютого 2005 року на ім’я ШВАЧКИ
Наталії Володимирівни, вважати
недійсним.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ

Президія районної організації ветеранів України сердечно поздоровляє з ювілейним 80-річчям від
Дня народження
КОЖУШКО Надію Терешківну з Вільного,
КРИВЕНКО Марію Іванівну з Мотижина та
ШВЕД Ганну Іванівну з Наливайківки.
Шановні ювіляри!
Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я,
родинного щастя, поваги, шани та любові
від рідних і близьких людей. Сили та наснаги Вам на довгі роки. Нехай втома не лягає
на Ваші натруджені руки, а в серцях живе
надія на кращий завтрашній день!

*****

Дорогу дружину, любу матусю, добру, лагідну,
турботливу бабусю
ІВАЩЕНКО Валентину Едуардівну
з любов’ю, щирістю та усім теплом наших сердець
поздоровляємо із ювілейним 60-річчям від Дня народження.
Дорога наша, мамо, рідненька,
Ти ніколи не станеш старенька.
Хай не сиплеться сніг на скроні,
Тільки щастя летить у долоні.
Бо життя не в роках і розлуках.
Твоя молодість в дітях і внуках.
Час рікою пливе – не біда,
Будь, матусе, завжди молода.
Щоб зморшки Тобі не лягли на обличчя
Щоб в здоров’ї відзначить твоє ще
й сторіччя!
Чоловік, діти, внуки.

*****

З ніжністю і повагою, щедрістю і любов’ю поздоровляємо з ювілейною датою від Дня народження
нашу дорогу маму, бабусю
ПОЛИВАЧ Ганну Григорівну,
яка буде відзначати це свято 3 серпня.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб та сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна юна нестаріюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще газдуйте,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях
Живіть до ста років на радість всім людям.
Здоров’я міцного вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа!
З великою шаною, любов’ю і повагою син,
невістка та внуки.

*****
Якнайщиріше і найтепліше вітаємо з ювілейною
датою - 75-річчям від Дня народження нашого тата та
дідуся
КОЦЮБУ Миколу Гавриловича
і бажаємо:
Здоров’я 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!
Діти та внуки.

*****

ЧУМАК Ольгу Володимирівну з Гавронщини
усім теплом наших сердець поздоровляємо з Днем
народження.
Земних благ Тобі бажаєм
За душу щиру і просту,
Цілуєм, любим, обнімаєм
За ласку, щедрість доброту.
Хай буде радість у Твоєму домі,
Живи без смутку та біди,
Не знай довіку болю й втоми,
Радій життю і нам завжди!
Сини, чоловік та внук.

*****

1 серпня виповниться 28 років від Дня народження дорогому сину, брату
ЧУМАКУ Антону Володимировичу.
Сердечно вітаємо його з цією датою і щиро бажаємо:
Нехай дороги стеляться шовкові,
Життя хай буде, як калини цвіт,
Козацьку вдачу і міцне здоров’я
Дарує доля хай на сотню літ!
А ще Тобі: щастя, радості й достатку,
Щоб справи всі були в порядку,
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!
Мама, батько та брати.

Від щирого серця вітаємо нашу
дорогу дочку Оксаночку
з ювілейним Днем народження.
Твоя чарівність, Твій природний дар милосердя та
людяності – це наше спільне багатство, наша радість
і надія на краще майбутнє. Хай щастить Тобі у всьому,
нехай не турбує здоров’я, нехай Ти щодня відчуватимеш теплу турботу і ласку від рідних, близьких та
друзів. Хай Твоє обличчя завжди прикрашає чарівна
усмішка.
А батько дарує Тобі власного вірша:
З ювілеєм, наша рідна доця,
Наша мила зіронька ясна.
Ти нам світиш мов яскраве сонце.
Ти прекрасна, як сама весна.
Ти чудова мати і дружина,
На таких тримається весь світ.
Ти безцінна, дорога перлина.
Хай безхмарним буде Твій політ.
Будуть хай щасливими світанки,
Довгими-предовгими літа.
З ювілеєм, дорога Оксанко!
З ювілеєм, наша золота!
Батьки Бразицькі.

*****

Щасливого та радісного життя, осяяного любов’ю,
добром, теплом, сердечно зичимо нашій дорогій донечці та сестричці
Марині Сергіївні КАЗМІРЧУК
з нагоди 15-річчя від Дня народження.
Хай кожен день Твій нагадує свято,
Будь здорова й на радість багата,
Хай квіти кохання встеляють дорогу,
Якою ідеш Ти у вирій буття,
Хай Віра, Надія, Любов із Тобою
Посміхаються кожній хвилині життя.
Хай в небі сонечко Тобі сміється,
Хай у житті все удається!
З любов’ю батьки та сестра Аня.

*****

Серцями, сповненими найкращих почуттів та найтепліших побажань, поздоровляємо із 15-річчям від
Дня народження нашу дорогеньку іменинницю
КАЗМІРЧУК Марину Сергіївну
і щиро бажаємо їй міцного здоров’я, ніби той граніт,
на цілу добру сотню літ. А ще:
Хай крокують поруч вірність і кохання,
Хай здійсняться мрії і Твої бажання.
Зичим Тобі щастя, радості й тепла,
Успіхів, достатку, злагоди й добра.
Хай посміхається життя
І буде кращим майбуття!
Бабуся, дідусь, хрещений та тьотя Тамара.

ОФОРМЛЕННЯ
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
А В Т О М О Б І Л І В
З
В И Д АЧ Е Ю
Д О В І Д О К - РА Х У Н К І В
НИЗЬКІ ЦІНИ
с. Копилів, вул. Леніна, 4-Б.

ТЕЛЕФОН: 067-443-45-19.
КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 097-742-20-80.

ЗОЛОТО. СРІБЛО.

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

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ корів на вибір
(є від 2-х до 5-ти років
та тільні). Село Дружня
Бородянського району.
Телефони: 097-480-6490, 096-294-13-24.
ПРОДАЮ корову чотири місяці тільності 5-им
телям. Село Пашківка.
Телефони: 096-648-4143, 096-750-43-50.

ПРОДАЮ корову після
отелу. Село Липівка.
Телефони:
3-16-46,
097-997-59-54.
ПРОДАЮ земельну ділянку під забудову (15
соток), господарчі побудови, гараж, сауна,
сад, город (електрика,
вода, поряд газ). Телефон – 050-806-10-80.
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З ОДРУЖЕННЯМ!

Колектив
Макарівської
санепідемстанції щиро вітає
з одруженням
ЯЩУК Олену та її нареченого
Олександра,
МУХІНУ Надію та її нареченого
Олександра.
Життя для вас хай цвітом розквітає,
Любов ніколи нехай не згасає.
Щодня нехай загляда до вас у віконце
Добро і щастя із промінням сонця.
Як вишитий рушник хай квітне ваша доля
Добром, достатком, радістю, здоров’ям.
Хай мрії ваші збудуться найкращі,
Щоб ми могли за вас ще порадіти,
Щоб обминали вас найменші біди,
Щоб щастя вам принесли ваші діти!

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.
ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

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

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.

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.

МАКАРІВСЬКИЙ РП «ЗАТ А.Е.С.
«КИЇВОБЛЕНЕРГО»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

кур’єрів по зняттю показників
та доставці рахунків на оплату
за спожиту електроенергію.
За детальними роз’ясненнями про умови роботи та оплату звертатися за адресою:
Макарів, пр. Заводський , 1а. Макарів РП.

ТЕЛЕФОНИ: 6-02-33, 5-14-37.

Адміністрація.

Колектив хірургічного відділення ЦРЛ висловлює
глибокі співчуття Ларисі Іванівні Богдюк з приводу
передчасної смерті чоловіка
БОГДЮКА Володимира Миколайовича.
Колектив філії Києво-Святошинського ДЕУ ДРП-2
глибоко сумує з приводу смерті
БОГДЮКА Володимира Миколайовича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
Однокласники глибоко сумують з приводу тяжкої
втрати - смерті
Володимира БОГДЮКА
та висловлюють щирі співчуття дружині та дітям.
Колектив ПП “Тріада” глибоко сумує з приводу тяжкої втрати - смерті
Володимира Миколайовича БОГДЮКА
та висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
Висловлюємо щирі співчуття дружині Ларисі Богдюк, рідним та близьким з приводу тяжкої втрати
- смерті
Володимира БОГДЮКА.
Сім’я ЛАТИШ.
Колектив ДП «Макарівська ПМК-11» висловлює
глибоке співчуття працівнику підприємства Тищенку Віктору Дмитровичу з приводу тяжкої втрати –
смерті батька
ТИЩЕНКА Дмитра Павловича.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
БІЛЯВКИ
ЗАРОБЛЯЮТЬ
БІЛЬШЕ

До такого висновку за результатами дослідження прийшли
експерти британського фінансового ресурсу The Motley Fool,
що спеціалізується на управлінні
особистими фінансами
Втім, різниця в доходах, як
правило, нівелюється ставленням до заробленого. Білявки
легковажніші у витратах, і кожного місяця третина заробленого
витрачається у них на дрібниці.
Типова блондинка кожного місяця робить “зайвих” покупок на
278,34 фунта стерлінгів, або на
суму більш як 300 євро: ці кошти
йдуть на солодощі, туфлі і сумки.
Втім, незважаючи на це, за
даними британських фінансистів,
білявки все-таки добре обізнані
про стан своїх фінансів - половина з них знає, на що витрачається
кожен пенні. Дві третини блондинок повністю представляють
структуру своїх витрат кожного
місяця, а 93 відсотки знають,
скільки витрачається на житло,
рахунки та інші платежі.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Виявляється, на пік своєї
привабливості жінка виходить
не у 18, а у 31 рік, володіючи одночасно і природною красою, і
впевненістю у собі, і виробленим
за роки експериментів почуттям
стилю, що вигідно відрізняє дорослих жінок від молоденьких
дівчат. Таких висновків дійшли
британські дослідники.
Загалом в опитуванні взяли
участь понад дві тисячі жінок і
чоловіків. Близько 70 відсотків
респондентів назвали впевненість у собі ключовим чинником,
який робить жінку бажаною. 67
відсотків заявили, що дуже важлива зовнішність, а 47 відсотків
віддали перевагу почуттю стилю,
яке, на їх думку, змушує звернути
увагу на ту або іншу дівчину.
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* * прикмета:
*
Народна
якщо діти йдуть до школи нарядні і несуть квіти,
то скоро доведеться копати
картоплю.
- Я завжди кладу в кишеню
записку з адресою, щоб у разі
сп’яніння мене могли доставити додому.
- І що ви там пишете?
- Париж, бульвар Монмартр ...
- Але ви ж живете в Челябінську!
- Живу в Челябінську. Але
кілька разів відвозили-таки до
Парижа.

* * *

Жінка не дає чоловікові заснути в двох випадках: коли її
немає, і коли вона поруч.

* * *

Автоінспектор зупиняє грузина, що їде на “Волзі”.
- Ваші права?
- Будь ласка.
- Дорогий, так це ж права на
керування літаком “ТУ-154”!
- Чого причепився? Які були,
такі й купив!

* * *
на роботі -

Кава
це напій,
який п’ють, коли хочуть їсти.

* * *

Стоїть молода випускниця
сільгоспакадемії посеред поля
кабачків і говорить у повному
здивуванні:
- Все про кабачки знаю - як
ростуть, як цвітуть, як плодоносять ... Але як ікру метають?! ..
- Здрастуйте лікарю, я до
вас з букетом!
- Ну, і де ж квіти?
- А хто говорив про квіти?

* * *

- Лікар заставив мене сісти
на часникову дієту.
- І скільки кілограмів ти втратила?
- Ти краще запитай, скільки
я втратила друзів.

* * *

- І не говори мені, що ти ночував у своїх друзів! Я ночувала у твоїх друзів - тебе там не
було!!!

* * *

- А я як шампанське....
грайлива... а можу... і в голову дати.

СКАНВОРД

КОРИСНІ ПОРАДИ

ЯК ПОВОДИТИСЯ В СПЕКОТНУ ПОГОДУ
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вигнутою
спиною і
коротким
хвостом

Високий
тон звука
Компаніяпосередник

'

шву війських
штанів

'

'

'

Велика катапульта (Ст.
Грец., Рим)
Злодій, грабіжник (заст.)
Давня
назва бри- Трагедія
танських Шекспіра
островів

Звертання
до
заміжньої
жінки (нім.)

'
'

'

'

Головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка дав
низку порад, які допоможуть легше переносити спекотну погоду та убезпечити себе від негативного впливу високих температур на організм.
За словами Отто Стойки, необхідно дотримуватися таких простих
правил:
- необхідно пити до 2,5 літра рідини протягом дня: воду та чаї,
особливо зелений чай та компоти, можна прохолодні, але не з холодильника, щоб запобігти застуді;
- бажано приймати гарячий і контрастний душ (за умови здорового серця), намагайтеся не виходити на вулицю у найспекотніші години - з 12.00 до 17.00;
- обтиратися вологою хустинкою чи серветками та частіше вмиватися прохолодною водою, обтирати перегріті ділянки шкіри оцтом
спиртовим 9%, наполовину розведеним водою;
- вживати менше висококалорійної їжі;
- не тримати їжу та напої під прямим сонячним промінням, не купувати їжу на точках, не обладнаних холодильниками;
- не зловживати алкоголем: щонайбільше 1 л пива на день, або
150 мл вина, або 50 мл міцних напоїв;
- у жодному разі не можна в спеку носити синтетичний і обтягуючий одяг, а також небажано користуватися косметикою – це може
сприяти перегріву організму через ускладнення дихання шкіри;
- слід періодично вимикати кондиціонер та провітрювати приміщення, мати доступ до свіжого повітря, особливо перебуваючи у закритих приміщеннях. Важливо пам’ятати, що різниця температур між
приміщенням та вулицею не повинна перевищувати 10 градусів.
(УКРІНФОРМ).

* * *

Все, що в житті добре, або незаконно, або
аморально, або веде до
ожиріння.

* * *

31.07
Cуб

о

* * *

'

МАЙЖЕ
БАЛЬЗАКІВСЬКИЙ
ВІК

* * *

'

“ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ”

Ним виявився найпростіший мікроб, який оголошений вченими
джерелом біологічного життя на Землі та у Всесвіті в цілому. Науковий колектив з бразильського Ріо-де-Жанейро провів серію експериментів з бактерією деінококкус радіодаранс, за результатами яких
зробив висновок, що ці організми є “сім’ям біологічного життя”.
Як виявилося, бактерії володіють практично необмеженою здатністю до виживання. Під час проведених експериментів вони витримували смертельні для усіх інших відомих біологічних організмів дози
радіації, агресивні хімічні середовища, граничні температури (як холод, так і тепло), тривале знаходження у вакуумі.
Найвищий ступінь живучості деінококкуса робить її головним кандидатом на джерело біологічного життя на космічних просторах. Дослідники вважають, що такі мікроорганізми могли переносити життя
між планетами на стадії формування сонячної системи.

- Здрастуйте, я барвник
Е-241!
- Я підсилювач смаку S-65.
- Я стабілізатор QP-12.
- Я ароматизатор ідентичний натуральному ...
- Разом ми “Фруктовий сад”!

Професор показав
абітурієнту хвіст якоїсь
тварини і питає:
- Визначіть, яка це
тварина.
Абітурієнт дивився,
дивився, встав і пішов
до дверей.
- Як ваше прізвище?!
– кричить професор.
- По хвосту і визначайте, – сказав і вийшов
з аудиторії.

'

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

* * *

Гадалка – клієнту:
- А ось карти говорять, що
ви вже два з половиною
роки, як мертві!

'

Новий океанаріум площею 2 тисячі квадратних метрів замінить
старий у морському порту Батумі. Він розташується на міській набережній по сусідству з парком Шостого травня, де також знаходяться
дельфінарій і зоопарк.
Дизайн будівлі підказано формою, яка характерна для гальки батумського пляжу, що століттями шліфувалася хвилями моря.
Океанаріум стане неординарною спорудою, що нагадує лежачі
один на одному морські камені, і буде добре видний як з берега, так
і з моря. Споруда матиме чотири автономні виставкові приміщення,
і в кожному з цих чотирьох “каменів” буде представлено унікальний
морський біотип.
У будівлі також розмістяться кафе і торговельні площі, а його гнучке планування дозволяє проводити там презентації і семінари.

На вулиці в дядька питають:
- Не могли б ви мені розміняти 200 доларів?
- На жаль, ні, але дякую за
комплімент!

'

ОКЕАНАРІУМ У ВИГЛЯДІ
МОРСЬКОЇ ГАЛЬКИ

ХТО Б МІГ ПОДУМАТИ?

ПОСМІХНІТЬСЯ

СТЕРЕОТИПАМ ВСУПЕРЕЧ

'
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Назва літери
Довженко, церковноініціали слов’янської
абетки
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