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ЗА ПРОГНОЗАМИ ФАХІВЦІВ

МОЖЕМО ОПИНИТИСЯ СЕРЕД ЛІДЕРІВ
НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА

Ще півтора - два місяці тому більшість фахівців світового ринку зерна прогнозували,
що ціни на цю життєво важливу продукцію в новому маркетинговому році впадуть і будуть нижчими ніж у минулому. Проте ситуація драматично змінилася - в основі стрімкої
зміни цінових тенденцій - погодний чинник - небувала спека, яка спостерігається майже в усьому світі. Погодний фактор вразив такі світові житниці, як Євросоюз, Канада,
Аргентина. Погіршилася ситуація з врожаєм зернових культур і в Російській Федерації.
За словами керівника
групи експертів Українського клубу аграрного
бізнесу Володимира Лапи,
початкові прогнози збору
зернових культур в Росії нашої найближчої сусідки,
становили 95 - 97 мільйонів тонн. Сьогодні мова вже
йде про те, що там зможуть
зібрати лише 70 - 75 мільйонів тонн. А це означатиме, що експортний надлишок буде суттєво меншим,
ніж очікувалося.
Це позначилося і на
ціноутворенні. Якщо в середині червня котирування продовольчої пшениці
знаходилися на рівні 160
- 165 доларів за тонну, то
зараз вони практично на
100 доларів вищі. Такі темпи зростання цін, що спостерігаються на зерновому
ринку, визнані рекордними
за період з 1973 року.
Та хоч ситуація непроста і неоднозначна, але
зростання світових цін, на
думку Володимира Лапи,
дозволить
українським
сільгоспвиробникам в новому сезоні спрацювати
більш вигідно, бо, у порівнянні з нашими сусідами,
вітчизняне
виробництво
виглядає більш рентабельним. І це, незважаючи на
те, що в нинішньому році
в Україні собівартість сільськогосподарських культур зросла досить суттєво.
У зв’язку зі світовою фінансовою кризою багато підприємств вимушені були
кредитуватися під ставки
25 - 30 відсотків. І такі витрати суттєво позначилися
на собівартості виробництва сільгосппродукції.
У результаті в багатьох
випадках ціна продовольчої пшениці сягнула 1200

гривень за тонну, а в окремих навіть вище. “Поточні
ціни гарантують приблизно 20-ти відсоткову рентабельність виробництва,
що за нинішніх умов більшменш нормальний показник, який дозволяє впевнено дивитись в майбутнє,
закладати базу наступного
врожаю зернових культур”,
- зазначив керівник групи
експертів.
Коментуючи ситуацію
на хлібному полі України,
він наголосив, що останні
прогнози щодо збору зернових культур в наслідок
спеки знизилися з 43 - 43,5
до 40 - 42 мільйонів тонн
зерна.
Аналогічно зниження
позначилося і на балансі
експортного
потенціалу.
Але воно буде незначним.
16 - 16,5 мільйона тонн це ті обсяги, які Україна, на
думку фахівця, здатна продати на світовому ринку.
В цьому році ситуація
для України взагалі є дещо
нетипова. Раніше, як правило, високі ціни на світовому ринку спостерігалися
тоді, коли в Україні вже не
було експортного потенціалу. А в цьому сезоні наявне поєднання і високих
світових цін, і експортного
потенціалу. Це - унікальний шанс, коли вітчизняні
аграрії можуть не тільки
реально заробити на тому,
що вони виростили, але й
впливати на світовий ринок зерна.
Генеральний
директор міжнародної аграрноторговельної
компанії
Valars Group, до складу якої
входять власні сільськогосподарські підрозділи у
Росії та Україні Олександр
Лавриненко зазначив, що

якість пшениці в нинішньому сезоні на наших полях досить висока, і немає
необхідності змінювати її
стандарти. За його словами, до початку липневої
спеки озимі культури встигли сформуватися, і наявні
втрати на полі - в межах
очікуваного. “Інша справа
- більш пізні культури, наприклад, кукурудза, соя,
соняшник, тут втрати можуть бути більш суттєвими”, - зазначив він.
Говорячи про величезний потенціал і потужні можливості України як
сільгоспвиробника, Олександр Лавриненко розповів, що приїхав працювати
в Україну з Росії і йому є
з чим зрівнювати. Тут потенціал набагато вищий.
А головним мотивом його
переїзду є переконання в
тому, що Україна має все
необхідне для того, щоб
стати світовою житницею,
і особисте бажання працювати заради втілення
цієї ідеї. Але для цього
треба створювати відповідні умови, які сьогодні,
на жаль, втілюються лише
частково.
На його переконання,
повинна бути напрацьована загальна державна
політика, яка б засновувалася на кращому світовому
досвіді країн, де відбувається справжня підтримка
сільгоспвиробників з боку
держави.
“Для цього треба не
так вже й багато, - вважає
Олександр Лавриненко. По-перше, необхідно, щоб
реально запрацювали ті
програми, які сьогодні вже
існують, але через брак коштів не фінансуються в належному обсязі. По-друге,

слід більш зважено проводити політику обмеження
деяких імпортних поставок, захищаючи власного
виробника, а не іноземного. По-третє, змінити ставлення до оподаткування.
Сплата податку живими
грошима, яку, на думку
декого, необхідно ввести
“за для справедливості”,
негативно позначиться на
виробникові, тому що це
саме ті гроші, які необхідно вже сьогодні вкладати
в урожай наступного року.
За цих умов Україна зможе
достатньо швидко піти далеко вперед”.
На думку Олександра
Лавриненка,
головною
опорою становлення потужного сільгоспвиробництва в Україні мають бути
великі і середні товаровиробники. “Я з повагою
ставлюсь до фермерів, але
більшість з них, в силу багатьох причин, працюють
сьогодні переважно за достатньо застарілими технологіями, на застарілій
техніці, використовують не
надто якісні засоби захисту і добрива”.
Проблемою, на його
думку, є і не визначене питання щодо власності на
землю. Бо той, хто володіє
землею, більш вмотивований вкладати в свою землю кошти, дбати про неї, а
не вижимати з неї все можливе.
Цікавий факт. За підсумками минулого року,
Україна поставила на зовнішні ринки 25 мільйонів тонн зерна, зайнявши
третє місце у світі, пропустивши вперед лише Сполучені Штати Америки та
країни Євросоюзу. Четвертою була Росія, на п’ятому
місці - Канада. І цього року
є всі можливості зберегти
за собою лідируючі позиції
на світових ринках.
Олександр
КОЗЛОВСЬКИЙ.
(УКРІНФОРМ).

ЄВРО-2012

ВІДВІДИНИ УКРАЇНИ ГЕНСЕКОМ
УЄФА ПОЧАЛИСЬ ЗІ ЛЬВОВА

Під час брифінгу, розповідаючи про враження від підготовки міста до Євро-2012, Джанні сказав:
- Я з моїми колегами з УЄФА приїхав для того, щоб відвідати всі чотири приймаючі міста України. Перше місто, в
яке ми завітали – це Львів. Ми прилетіли сьогодні вранці
і вже встигли побувати на місці будівництва нового пасажирського терміналу та на будівельному майданчику нового стадіону. Нарешті ми приїхали сюди, у міську раду,
щоби провести тут зустріч і обговорити поточний статус
підготовки до Євро-2012 разом з міським головою, віцепрем’єр-міністром, губернатором і президентом ФФУ, також він зазначив: - Ми детально обговорили той прогрес,
який був зроблений містом Львовом у підготовці до Євро2012 з часу наших попередніх візитів і з часу приїзду до
Львова президента УЄФА Мішеля Платіні. Не таємниця, що
у нас було певне занепокоєння і ми проводили дуже багато
дискусій щодо стану підготовки Євро-2012, щодо стадіону
та аеропорту у місті Львів. Але те, що я побачив сьогодні,
хоча в мене було дуже мало часу, вселяє у мене оптимізм.

УКРАЇНА ВЖЕ ДВА
ТИЖНІ СТРАЖДАЄ ВІД
НЕЙМОВІРНОЇ СПЕКИ
АНОМАЛІЇ, ПОДІБНІ ЦЬОГОРІЧНІЙ,
РАНІШЕ НІКОЛИ НЕ СПОСТЕРІГАЛИСЯ

ЕКСТРЕНІ НАРАДИ

Губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк минулої
п’ятниці зібрав екстрене засідання міжвідомчої комісії з надзвичайних ситуацій, на яке запросили керівників силових
структур області, голів райдержадміністрацій та мерів міст.
Участь у його роботі взяв і голова обласної ради Олександр
Качний. Тема розмови - реалізація доручення Президента
України та рішення РНБО, спрямованих на запобігання небезпеці виникнення та поширення пожеж. З цією метою в
кожному районі та місці створено оперативні штаби.

***

Минулої п’ятниці виконуючий обов’язки голови районної державної адміністрації А.Гріненко провів оперативну нараду з сільськими та селищними головами,
керівниками підприємств та установ, а також були запрошені журналісти місцевих ЗМІ, на якій у першу чергу було
розглянуто питання про стан пожежної безпеки в районі,
здійснення заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, з якого виступили заступник начальника районного
відділу ГУ МНС України в Київській області В. Глущенко та
директор ДП «Макарівський лісгосп» С. Рижук.
Про незадовільні умови зберігання непридатних
пестицидів та інших отрутохімікатів, про непередбачені
катастрофічні наслідки, що можуть виникнути в разі пожежі на складах, повів мову керівник апарату райдержадміністрації С. Прунцев. Заступник голови райдержадміністрації О. Гуменюк вказав на необхідність створення
резервного фонду паливно-мастильних матеріалів на
випадок виникнення надзвичайних ситуацій, організацію
постів громадських пожежних дружин та взаємодію між
жителями та рятувальниками в наданні термінової допоСТОР. 2.
моги в гасінні пожежі.

'

ОДНИМ АБЗАЦОМ
Віктор Янукович звернув увагу Генпрокурора Олександра Медведька на необхідність реагування на політику штучного збивання ціни, яку сьогодні намагаються
проводити зернотрейдери
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Кабмін затвердив макропоказники на 2011 рік. За
прогнозами уряду, у 2011 році зростання ВВП становитиме 4,5%, інфляція - 10,8%, розрахунковий курс гривня/долар - 7,95.
За даними Державного комітету статистики, споживчі ціни в Україні в липні впали на 0,2%, з початку
року інфляція становила 3,1%.
За словами віце-прем’єра С.Тігіпка, уряд підвищить
ціни на газ для населення до економічно обґрунтованого рівня, якщо іншим способом збалансувати бюджет
“Нафтогазу” не вдасться.
Робоча підгрупа “Земельна реформа” подала на розгляд і затвердження Кабінетом Міністрів перелік законопроектів у земельній сфері для розгляду Верховною Радою до кінця 2010 року.

СТАТИСТИКА ЗНАЄ ВСЕ

ПОЛОВИНА ДОХОДІВ ВИТРАЧАЄТЬСЯ НА ХАРЧУВАННЯ
У першому півріччі 2010 року середня зарплата в Україні становила
2110 гривень, повідомляє Держкомстат.
Найбільші зарплати - у Києві,
3260 гривень. За столицею йдуть
східні регіони - Донецька і Дніпропетровська області (2388 і 2236 грн
відповідно). Найбільше отримують
українці, які працюють у транспортній та фінансовій сферах, а також
добувній промисловості - 6243, 4394
і 3500 гривень відповідно. Що стосується витрат, 50% доходів українці
витрачають на харчування, 34,6% на послуги та непродовольчі товари

(наприклад, 9,4% - комунальні витрати, 5,6% - одяг).
За даними Держкомстату, третина людей (включаючи дітей і пенсіонерів) живуть менше ніж на 840 гривень на місяць
Статисти підрахували наші офіційні доходи і зарплати. За останніми
даними, найбільше українців - 48,6%
- мають середній дохід від 840 до
1560 гривень на місяць, 36,3% - до
840 гривень на місяць. Тільки 8%
українців у середньому мають дохід
від 1,5 до 2-х тисяч. А вище двох лише 7,1%.
Причому за останні пару років

ситуація практично не змінювалася.
“Ми ведемо дослідження по домогосподарствах - одна сім’я обстежується рік, враховуються всі доходи
- зарплати, субсидії, пільги, пенсії,
стипендії. Потім загальний дохід сім’ї
ділиться порівну на кількість її членів,
і ми отримуємо потрібну цифру”, пояснили в департаменті обстежень
домогосподарств
Держкомстату.
Тобто, якщо взяти сім’ю з трьох осіб,
в якій двоє працюють, то можна прикинути, що велика частина українців
одержує зарплату близько двох тисяч гривень, і зовсім небагато (що
входять у ті 7,1%) - близько 6 тисяч.
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УКРАЇНА ВЖЕ ДВА ТИЖНІ СТРАЖДАЄ ВІД НЕЙМОВІРНОЇ СПЕКИ
З початку року на Київщині сталося 273 пожежі, і у 252 випадках причиною заНЕБЕЗПЕКА
горяння став людський фактор. Загалом вогонь охопив територію у 50 гектарів. За
КОНСОЛІДУВАЛА СИЛИ
дев’ять днів серпня на території району виникло 20 пожеж.
Боротьба з надвичайною посухою та її найнебезпечнішим з можливих наслідків пожежами - стала сьогодні невід’ємною частиною держаної політики.

ВІД ПОЖЕЖІ НІХТО НЕ ЗАСТРАХОВАНИЙ!
Цього року, коли температура повітря сягнула найвищих показників,
відсутність дощів, сильні
вітри, які швидко поши-

рюють полум’я великою
територією, виникає загроза пожежонебезпечної
ситуації, яка нинішнім літом значно зросла. Так, з
початку серпня, за дев’ять
днів, на території району
виникло 20 пожеж, серед
яких дві на транспорті, три
в приватному секторі та 15
пожеж трав’яного настилу.

У більшості випадків вони
виникають через людську
недбалість
(це близько
90 відсотків від всіх природних пожеж). Причини

цьому - непогашене багаття, кинутий недопалок,
несправний глушник транспортного засобу, кинутий
на галявині скляний посуд,
неконтрольоване спалювання сухої трави, сміття
та інше.
У зв’язку з цим, МНС
нагадує:
випалювання
сухої трави та стерні на

полях, узбіччях доріг і в
населених пунктах категорично заборонено! За
самовільне випалювання
сухої рослинності або її залишків, Кодексом
України про адміністративні порушення і Правилами
пожежної
безпеки в Україні
передбачено адміністративну відповідальність.
Пам’ятайте!
На час пожежонебезпечного
періоду походи
до лісу можуть
бути
загрозою
для вашого життя.
Власникам
присадибних ділянок нагадуємо,
що
спалювати
сміття дозволяється лише в обкопаному місці у
безвітряну погоду, під постійним наглядом і на відстані не ближче 15 метрів
від будівель та споруд.

Але якщо ви вже опинилися поблизу полум’я і у
вас немає можливості загасити вогонь самотужки,
потрібно вивести людей з
небезпечної зони. Виходити треба швидко, перпендикулярно напрямку
поширення вогню. Якщо
неможливо втекти від пожежі, увійдіть у водойму,
або ляжте на землю, накрившись мокрим одягом. При сильній задимленості біля землі повітря
чистіше, однак все одно
рот і ніс потрібно прикрити тканиною, складеною в
кілька шарів.
У зв’язку зі спекотною
погодою, що встановилася на території держави та області, та з метою
попередження
виникнення можливих пожеж
та інших надзвичайних
ситуацій, просимо вас
відмовитись від використання піротехнічних
виробів. За таких умов
вогонь може спалахнути
від найменшої іскри.

У випадках виявлення пожежі негайно
повідомляйте про це рятувальну службу
за номером 5-13-77, або 101!
Макарівський РВ ГУ МНС
України в Київській області.

НОВИНИ ДПІ

НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТІВ ЗРОСЛИ

Протягом січня - липня 2010 року за
податками, зборами та платежами, які
контролюються органами державної податкової служби, ДПІ у Макарівському
районі до Зведеного бюджету України мобілізовано 56171,4 тис. грн., що на 9189,2
тне. грн., або на 19,6 % більше, ніж за відповідний період 2009 року.
До місцевих бюджетів надійшло
37318,5 тис. грн., що на 6421,2 тис. грн.,
або на 20,8% більше надходжень, ніж за
січень - липень торік.
До Державного бюджету України надійшло 18852,9 тис. грн., що на 2768 тис.
грн., або на 17,2 % більше, ніж за січень липень 2009 року.
Якщо брати до уваги виконання надходжень з основних податків за січень -липень

2010 року, то податок з доходів фізичних
осіб виконаний на 120,9 % (додатково одержано 4373 тис. грн.), податок на прибуток на 167,3% (додатково одержано 2044,9 тис.
грн.), по акцизному збору - на 103,1% (додатково одержано 139,3 тис. грн.).
Забезпечили до 70 відсотків надходження податків до державного бюджету: ДП «Червонослобідський спиртовий
завод» (керівник - В.Я.Артюхов), ТОВ
«Слобода і Ко» (Н.В.Присяжнюк), ТОВ
«Аеротехніка МЛТ» (В.Й.Богуславський),
ДП ВАТ «Київхліб «Макарівський хлібозавод» (А.О.Подоляк), ДП «Макарівський
держлісгосп» (В.С.Рижук); ТОВ «Газова
будівельна компанія» (О.В.Гожий), ТОВ
«Промет» (В.П.Щербанський), ТОВ «Євро
Медіа Холдінг» (Д.Г.Полущенко).

КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ ЗМЕНШИЛАСЯ

З метою своєчасного виявлення причин, що породжують звернення громадян,
проводиться щомісячний аналіз та узагальнення результатів розгляду звернень
громадян до ДПІ. Протягом січня - липня
керівництвом ДПІ проведено 7 особистих
прийомів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість звернень
зменшилася. Громадянам під час особистого прийому безпосередньо дано
роз’яснення.

Повторні, колективні звернення до ДПІ
не надходили.
У зверненнях порушувались питання
щодо працевлаштування в ДПІ (5), про
податок з власників транспортних засобів (1), про податок з доходів фізичних
осіб (1).

Є ВЕСІЛЛЯ – БУДУТЬ НОВОНАРОДЖЕНІ

З початку нинішнього року в Маковищах на весільний рушник щастя стали двоє пар
молодят. Справляються весілля – будуть і немовлята. Якщо в селі народжуються діти – у
нього є майбутнє. За перше півріччя у нас вже добавилося шестеро малюків, що у порівнянні з 2009 роком в цілому на одне більше.

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ШКОЛИ

У ході підготовки до нового навчального 2010/2011 року проведено поточний ремонт Маковищанської ЗОШ І-ІІІ ступенів за допомогою спонсорів та батьків. Правда,
сьогодні хвилює неукомплектованість класів, але віримо, що у школи є майбутнє. Село
живе і розростається.

ФУНКЦІОНУЄ СТАДІОН

Торік у чарівному місці біля річки введено у дію сільський стадіон. Тут майже кожного
дня хтось та займається улюбленим видом спорту. Найбільше у Маковищах прихильників футболу. Наша спортивна команда бере активну участь у районних змаганнях, а
футболісти Роман Шевченко та Денис Євтушок вже завоювали популярність у фанатів.
Людмила ЖИВАГА,
Маковищанський сільський голова.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ПОЛЮВАННЯ ВІДКЛАДАЄТЬСЯ
НА НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН

Кабмін продовжив на невизначений термін заборону
на полювання на пернату дичину через високий рівень
пожежної небезпеки відповідно розпорядження уряду від
4 серпня 2010 року.
Нагадаємо, згідно із законом України “Про мисливське господарство і полювання” відповідно до наказу
Українського товариства мисливців та рибалок від 20
квітня 2010 року №4-А сезон полювання на пернату дичину мав розпочатися 14 серпня.
Микола КРАМАРЕНКО,
голова Макарівської організації УТМР.

Є ПИТАННЯ

ЧИ ВАРТО ПОЗБАВЛЯТИСЯ ВІД ЄВРО?
У нашій державі, яка є не дуже стабільною у фінансовому плані, де банкам довіряти буває небезпечно, багато громадян єдиною можливістю захистити себе від неприємностей вважали стабільну
іноземну валюту. Але неприємності торкнулися і її.
Хто б міг подумати, що
світова фінансова криза
так принизить європейську
грошову одиницю. І куплені
по 12 гривень євро впадуть
до 9,5 гривні.
Проте зневірятися не
варто - надія є. Вже до
кінця липня, - повідомив
голова
Інформаційноаналітичного центру Forex
Club в Україні Микола Івченко, середній курс продажу
готівкового євро збільшився до 10,35 - 10,45 грн, а
до кінця року може досягнути 10,55 грн. Вірогідність
такого прогнозу фахівець
оцінює в 40 відсотків.
Чинників, що вселяють
оптимізм, два. По-перше,
ще до оприлюднення ре-

Ярослава УНІЧЕНКО,
головний державний податковий
інспектор ДПІ у Макарівському районі.

ВІСТІ З CЕЛА МАКОВИЩЕ

Небезпечний період, викликаний нечуваною спекою,
консолідував сили державних установ. Відтак мова про захист лісів від пожеж не лише на вустах, а й у дії. У всіх лісництвах району організовано мобілізаційні групи, сформовані
з представників органів внутрішніх справ, добровольців та
працівників лісництв. Кожна група під час вихідних днів протягом всього небезпечного періоду, а він триватиме доки не
підуть дощі, оглядає лісові угіддя. Вони перевіряють наявність шлагбаумів на в’їздах до лісу, в місцях відпочинку – поблизу річок, ставків, де велике скупчення людей, проводять
профілактичні бесіди. Якщо виявляють злісних порушників,
попереджують про стягнення штрафів.
Крім цього, представники Ніжиловицького лісництва в
селах Ніжиловичі, Наливайківка, Почепин розклеїли агітаційні листівки, в яких попереджається про те, що не можна
розпалювати багаття в хвойних насадженнях, старих згарищах, на торфовищах, у місцях з сухою травою; не можна кидати в лісі непогашені сірники, недопалки. Помітивши
вогонь, слід намагатись запобігти його розповсюдженню і
негайно повідомити про це лісництва, держлісгосп, пожежну частину, райвідділ міліції. Також роздали такі листівки в
місцях громадського скупчення та зонах відпочинку.
Люди, правда, реагують по-різному. Одні з розумінням про потенціальну небезпеку, інші починають стверджувати, що ми не маємо права заборонити їм відпочивати. Тож сподіваємося лише на їх свідомість.
Тарас ОЧЕРЕТЮК,
помічник лісничого Ніжиловицького лісництва.

зультатів стрес-тестів, які
проводяться
Європейським комітетом банківського нагляду, в яких брав
участь 91 банк, європейська валюта вже виросла
на 4,8 відсотка. Це говорить про те, що очікування
в Європі загалом позитивні.
До того ж, останнім часом Іспанії, Греції, Ірландії
вдалося розмістити свої
євро-облігації, попит на які
перевищував пропозицію.
А щодо американської економіки, за оцінками експерта, тут стали
з’являтися виразні сигнали
гальмування. Відповідно,
на цьому фоні європейська
валюта починає зростати

в ціні. Усі ці чинники дають підстави прогнозувати
зростання євро.
Проте, не виключається і вірогідність сценарію, що євро в Україні
до кінця року залишиться
в діапазоні 9,70 - 10,30
грн. Її експерт оцінює в
30 відсотків. Але це може
статися лише у разі уповільнення американської
економіки, з одного боку,
і нереалізації очікуваного
дозволу боргових банківських проблем у єврозоні,
з іншого. Але вірогідність
такого сценарію, за оцінками Миколи Івченко, все
ж менш вірогідна.
Отже, на питання позбавлятися від європейської валюти або все ж
почекати, експерт відповів однозначно: “якщо є
можливість почекати до
кінця року, поспішати не
варто”.

У ТЕМУ

БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ ВІДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ
ЗБЕРЕЖЕННЮ СВОЇХ ЗАОЩАДЖЕНЬ “ПІД МАТРАЦОМ”
За даними дослідження, здійсненого компанією Gfk
Ukraine на замовлення проекту USAID “Розвиток ринку капіталу”, в Україні 53% населення зберігає гроші вдома. На
банківських картках і поточних рахунках тримають гроші
лише 12% опитаних, і тільки 7% обирають банківський депозит, повідомляє газета “Дело”.
Згідно з опитуванням,
3% українців вкладають
гроші в покупку землі, 2%
- у нерухомість. Ще менше опитаних інвестують у
банківські метали та депозити в коштовних металах.
Лише 1% опитаних користується цим інструментом.
Тож якщо банкіри всетаки мають надію на збільшення кількості вкладів із

проходженням
певного
періоду часу, то небанківський фінансовий сектор
навіть такої надії не має.
У недержавних пенсійних
та інвестиційних фондах,
а також кредитних спілках
зберігають свої гроші 0,2%
опитаних, у сфері накопичувального страхування 1%. Дослідження доводить,
що українці скоріш дають

у борг своїм знайомим під
відсоток, ніж накопичують
у недержавних пенсійних
фондах або страхових компаніях.
Щодо рівня поінформованості населення, то, згідно
з опитуванням, найбільше
українців знають про можливість накопичення грошей
через банківські депозити
- 74%. Про можливість заробляти за допомогою інвестиційних фондів знають лише
18%, а про накопичення за
допомогою
недержавних
пенсійних фондів - 20% опитаних.
(УКРІНФОРМ).

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

БДЖОЛИ ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗИМИ
ЦЬОГО ЛІТА РАНІШЕ, НІЖ ТОРІК

Жодне з сільськогосподарських підприємств району, на
жаль, нині не займається бджільництвом. Тому ця галузь цілком
належить любителям. Оскільки
своїх, місцевих пасічників, маємо
небагато, тому й ласуємо завізним
медом, інколи, навіть не задумуючись про його якість.
Чотири невеличкі дерев’яні
будиночки поставлені колом, в
яких живуть бджоли, – ось така
невеличка пасіка Сергія Іващенка з Макарова. Його садиба розташована поблизу лісу, тож маленькі трударі збирають пилок
на різних лісових квітах, а ще у
сусідів ростуть дві розлогі липи
– тому й не має необхідності
висівати чи саджати медоносні
рослини поблизу вуликів, або ж
вивозити їх у поля, луки.
– Пасічником я став лише
кілька років тому, – розповідає
Сергій Петрович. – Та й то випадково. Дружині колега по
роботі подарував два вулики з
бджолиними сім’ями. Звісно,
спочатку з острахом підійшов до
цієї справи. Проте, перечитавши
спеціалізовану літературу та заручившись підтримкою знайомих пасічників, взявся за діло.
Сергій Петрович проводить
мене до вуликів. Не чуючи гулу
бджіл, я спокійно фотографую
господаря. Коли ж, нарешті, мені
показали вулик із середини, я відсахнулася – величезна кількість
бджіл обліпили рами і старанно
заклеювали воском соти.
– Бджоли чужих не кусають, –
усміхнувся пасічник, і продовжив,
– якщо не робити різких рухів, не
палити поблизу них, не напахчува-

тись, то ці комахи ніколи не нападуть. Їм ніколи, якщо ви не несете
небезпеку, то лишитесь непоміченими.
Звісно самого пасічника жалили неодноразово, та було це не
так часто. Та й ставалося випадково, через необережний рух чи
особливу агресивність охоронців

тами. Дезинфікувати рамки та вулики, знищувати шкідників. Може
трапитися й таке, що сім’я втече з
вулика. Тоді доведеться оглянути
всі найближчі дерева на наявність
бджіл, обережно струснути гілля і
тримати напоготові посудину до
якої впаде рій. Не завжди вдається
зібрати бажану кількість меду. Іно-

вулика – мабуть у них був поганий
настрій.
Цього року – розповідає Сергій
Іващенко, – бджоли раніше почали
готуватися до зими, і закладають
меду більше, ніж необхідно. Для
однієї сім’ї на зимовий період протрібно 8 кг меду.
Бджільництво досить клопітка
справа. За цими комахами необхідно доглядати, як за немовля-

ді один вулик дає його стільки, як
два з дещо лінивішими бджолами.
– Цьогорічний урожай ми качали двічі – говорить пасічникпочатківець. – Якщо зібрати втретє, то бджоли не встигнуть до
холодної пори покласти необхідну
кількість пилку, та й сил у них на це
не вистачить. А те, що запаслися
цінним медком із надлишком, то
це ще краще. Бо по весні, коли мо-

лодняк виросте і захоче їсти, – цвіту ще не буде, тож будуть ласувати
не сиропом, який готують пасічники, а саме медом.
Та всі клопоти забуваються,
коли рідні збираються на свято
Першого (медового) Спаса (Маккавеїв) у збудованій дерев’яній бесідці за чашкою молока і смакують
запашний мед нового врожаю,
освячений у церкві, заряджаючись енергією та додаючи сил
організму.
Ну й, звичайно, кілька порад від пасічника, як не помилитися, купуючи мед на ринку.
За словами Сергія Петровича,
потрібно купувати найпахучіший і найкорисніший — весняний квітковий. Він прозорий
і за консистенцією схожий на
сметану. Смачні також липовий
та акацієвий. Гречаний більш
запашний і має дещо різкуватий смак та запах. Покупцеві
потрібно знати, що рідкого
меду взимку не буває, а ще
слід пам’ятати, що коли занурити в нього ложку і повільно її
витягувати, «нитка» має видовжитися не менше ніж на двадцять сантиметрів. Якщо вона
переривається раніше, будьте
певні — вам пропонують підробку. Крім цього можна занурити в мед простий м’який олівець.
Якщо мед потемніє від графіту, то
він неякісний. А ще справжній мед
можна легко розтерти між пальцями. Він навіть всмоктується шкірою, чого не скажеш про підробку,
яка під час розтирання скочується
грудочками.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.

1 ВЕРЕСНЯ - НЕ ЗА ГОРАМИ

ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДОСТАТКУ
Незабаром перше вересня, тож батьки розпочали свій, досить важкий похід по
базарах та магазинах. А важкий тому, що
номінали гривневих банкнот лишають гаманець з шаленою швидкістю, інколи навіть більше ніж вони передбачали. Батьки
збиваються з ніг, щоб купити все необхідне, а головне - якісне та зручне. Шкільну
форму, взуття, спортивний костюм, рюкзак, канцтовари, зошити тощо.
Перше, за чим учні та їхні батьки прямують на шкільні базари – це зошити та
канцелярське приладдя, які в цьому році
подорожчали ще на початку липня. Придбання повного комплекту варіюється
залежно від матеріальних можливостей
батьків та дитячих забаганок, адже навіть таку найпростішу річ, як пенал, можна
придбати і за 5, і за 50 гривень, тому на
канцелярію йде щонайменше 200 грн. При
цьому для кожного класу набір складається по-різному. Якщо першачкам потрібна
фарба, пензлики, пластилін – той же набір,
що рік тому купували в дитячий садок, то
вже дорослішим це не купують, а замінюють на зошити, ручки і олівці. Хітами сезону є зошити і щоденники із зображеннями
зірок естради і кіно. На шкільних базарах у

великому асортименті представлені рюкзаки. При їх покупці батьки особливу увагу
звертають на якість. Тож таку важливу річ
можна придбати і за 60 грн. і аж до – як
дозволять фінанси, у фірмових магазинах
портфелі з ортопедичними спинками коштують і за 500 грн.
Щодо шкільної форми, то її тільки почали завозити, а тому й вибір невеликий,
а вартість залежить від якості тканини, дизайну, виробника. У магазинах райцентру
ціна від 300. На базарі теж саме. Першокласникам її просто необхідно купувати.
Хтось придбає на виріст, інші ж, щоб відповідала розмірам, без підрублення і закачування. Старші ж можуть обійтися й
минулорічним одягом.
Загалом же все, потрібне школяру у
навчанні, є, при чому речі представлені і в
дешевому, і в дорогому варіантах. Відтак
і сума, в яку батькам обійдеться черговий
похід дитини до школи, коливається від однієї до двох тисяч залежно від фінансової
спроможності та міри вибагливості дітей.
Поки що ажіотажу немає і передбачливі батьки можуть придбати усе необхідне
без черг і зайвих нервів.
Ірина РОЖНЯТОВСЬКА.

У ПЕРШИЙ ДЕНЬ УЧНІ
ДЕЯКИХ КЛАСІВ ПІДУТЬ ДО
ШКОЛИ БЕЗ ПІДРУЧНИКІВ

До початку навчального року освітяни не встигають
надрукувати нові підручники — про це заявив міністр освіти Дмитро Табачник у Харкові. Він відзначив, що перше
фінансування з бюджету надійшло в останні дні червня,
а друга частина — у перші дні серпня. Бюджет ухвалили
запізно — тож навіть теоретично міністерство не встигало надрукувати шкільні посібники у строк. «Технологічний
цикл для однієї назви підручника складає 4-5 місяців, —
пояснює «УК» директор Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти МОН Олександр Удод. — Зараз друкується
57 назв підручників. Зокрема, для 10-го класу, для 5-го —
з історії України. А от для другокласників — з мов, читанки і математики. Першачкам дістануться нові букварі».
От тільки книги дітки отримають трішки пізніше — з
вересня по листопад, залежно від того, як їх встигнуть
надрукувати. “На перше вересня не всі підручники потраплять до шкіл, - говорить Олександр Андрійович. - Проте
зривів навчального процесу не буде!” Щоб учні не відставали від програми, на сайтах МОН, місцевих органів освіти та трьох випускних педагогічних журналів з’являться
перші розділи шкільної літератури.
(За повідомленням ЗМІ).

В С Т У П Н А К А М П А Н І Я З А В Е Р Ш И Л АС Я :
Х Т О Н Е В С Т И Г, Т О Й С П І З Н И В С Я
В Україні офіційно завершилася вступна кампанія до вищих
навчальних закладів (ВНЗ). У ній
брали участь 570 тисяч абітурієнтів. Шанс навчатися за державний
рахунок на бюджетному місці був у
132 тисяч. Цього року конкурс на
бюджетне місце становив 8,5 людини.
До 10 серпня включно потенційні студенти, які пройшли всі випробування, придумані цього року
не тільки ВНЗ, а й Міністерством
освіти і науки, повинні були подати
оригінали атестатів про середню
освіту в обраний вищий навчальний заклад. Адже більшість моло-

дих людей подавали документи
одразу до кількох навчальних закладів.
Хто не встиг, той цього року
студентом не стане. Його місце
займе наступний у рейтинговому
списку здобувачів. Тож головне в
нашій системі освіти бути не тільки
розумним, а й швидким...
Вищі навчальні заклади вже
почали зарахування в студенти.
Найбільший конкурс цього року
був у Національному авіаційному університеті, Національному
технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут», Львівському національному

університеті імені Франка та Київському національному університеті імені Шевченка.
Підбиваючи проміжні підсумки вступної кампанії, експерти
відзначають кілька основних проблем. За словами глави правління громадської організації «Опора» Ольги Айвазовської, частина
ВНЗ не дотримується пропорції
прийому на бюджет (51%) і контракт (49%), діє система так званих «благодійних внесків» — від 4
до 8 тис. грн. Але за ці побори ніхто не несе відповідальності і жодних реальних гарантій для вступу
немає. Крім того, незалежні екс-

перти відзначають випадки, коли
на додаткових творчих конкурсах
«зрізали» абітурієнтів із високими балами з мови й літератури,
отриманими ними на тестуванні, й відмінними оцінками з цих
предметів в атестатах. А претенденти з низькими оцінками,
навпаки, набрали вищий бал на
творчому конкурсі.
Огже, виходить, що на «журналістику» в деяких ВНЗ потрапили
абітурієнти, котрі не вміють правильно писати й висловлюватися,
— припускає Ольга Айвазовська.
Ольга ВІТЕР.

В УКРАЇНІ
ПОБІЛЬШАЛО
ГРОШЕЙ —
НА 13,2%

В Україні в липні 2010
року грошова маса збільшилася на 3,4% (з початку року — на 13,2%) — до
551,7 млрд. грн., а монетарна база — на 1,9% (з
початку року — на 14,8%)
— до 223,8 млрд. грн. Про
це говориться в повідомленні, оприлюдненому на
сайті Національного банку.
Збільшення
обсягів
монетарної бази в НБУ пояснюють сезонним підвищенням попиту на готівку
і перерахуванням Нацбанком до Держбюджету суми
перевищення кошторисних
доходів над витратами.
За даними НБУ, загальний обсяг депозитів у липні збільшився на 3,3% (з
початку року — на 14,6%)
— до 375,7 млрд. грн. Приріст депозитів у липні був
забезпечений як за рахунок коштів у національній
валюті (на 3% — до 212,3
млрд. грн.), так і в іноземних валютах (на 3,6% — до
163,4 млрд. грн.).

ЖІНКИ ЙТИМУТЬ
НА ПЕНСІЮ
ПІЗНІШЕ, А ГАЗ
ПОДОРОЖЧАЄ

Влада України у 2010
році повинна почати процедуру збільшення пенсійного віку для жінок до
60 років. Це передбачає
програма співробітництва
України з МВФ, повідомляється в меморандумі між
Кабміном і фондом, опублікованому на офіційному
сайті представництва МВФ
в Україні. Щорічно пенсійний вік для жінок має збільшуватися на півроку. Крім
того, до наступного року
планується змінити базу
нарахування пенсій, передбачивши їх додаткове
збільшення на 1 відсоток
за кожний рік, відпрацьований понад певний строк.
Для жінок — 20 років, для
чоловіків — 25.
***
Україна має намір підвищити ціни на газ для населення ще на 50% з квітня
2011 року, йдеться в меморандумі української влади
Міжнародному валютному
фонду, розміщеному на
сайті МВФ.

СПЕКА
ТРИВАТИМЕ
ДО 20 СЕРПНЯ

Спекотна погода збережеться в Україні, крім
західних областей, до 20-х
чисел серпня. Про це заявив заступник начальника
Укргідрометцентру
Анатолій Прокопенко. “Принаймні до 18 серпня спека
збережеться... Погода —
це справа досить мінлива
і можливі зміни, хоча до
20-х чисел якихось особливих змін, за нашими
розрахунками, ми не бачимо”, — сказав він і додав,
- що особливо це стосується східної частини України.
Прохолодніше буде на заході країни, де “час від часу
місцями невеликі опади
випадають”.
Прокопенко повідомив,
що і надалі в Україні, крім
західних областей, збережеться надзвичайно висока пожежна небезпека.
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АКТУАЛЬНО

НАСЛІДКИ АНОМАЛЬНОЇ
СПЕКИ ЗАГРОЖУЮТЬ
ХВИЛЕЮ СУДОВИХ СПРАВ

ГАРНА ГОСПОДИНЯ,
ТУРБОТЛИВА БАБУСЯ

Вже дев’ять років працює техпрацівником у Маковищанській сільській раді Н.В. Жаворонок, відколи сім’я переїхали жити з Києва у село за рекомендацією лікарів (жінка часто тоді хворіла). Чому
обрали Маковище? Тут Надія Василівна народилася, виросла, звідси шістнадцятирічною дівчиною
поїхала у столицю в пошуках кращого життя ( у той
час молодь масово виїжджала з села). На заводі
«Квазер» працювала.
Робота Надії Василівни, на перший погляд, непомітна. Та коли вона йде у відпустку, або ж, не дай
Боже, захворіє, відразу відчуваємо дискомфорт.
Зараз жінка, хоч і на пенсії, продовжує працювати.
Про таких, як вона, кажуть: трудоголік. Ще донедавна Н.В.Жаворонок по сумісництву працювала
п’ять років листоношею. Нині ж естафету передала
своєму чоловікові Валерію Степановичу.
Надія Василівна – гарна господиня, турботлива бабуся. Внучечку Аліну діти подарували сім років
тому на 8 Березня.
Галина КАТАЛЮК,
секретар виконкому Маковищанської
сільської ради.

ДЯКУЮТЬ

НЕ ЗАЛИШИЛИСЯ З БІДОЮ НАОДИНЦІ

Правду кажуть: «Не шукай горе, воно тебе саме
знайде». Так сталося і у нас у дворі біля багатоквартирних будинків по вул. Київська с. Калинівка. Скажений кіт покусав п’ятеро людей. Я звернулася відразу у Калинівську медамбулаторію, де медпрацівники
В.В.Спасіченко та Т.М.Годинник надали першу медичну допомогу і повідомили в ЦРЛ про те, що сталося.
А потім нас усіх направили у лікарню. Тут надали спеціалізовану медичну допомогу. Дякую заступнику головного лікаря ЦРЛ А .А. Йовенку та в.о.Макарівського
селищного голови О. Ф. Гедз, які допомогли у пошуках
вакцини, якої на день надзвичайної ситуації у ЦРЛ не
виявилося у достатній кількості.
Швидко для з’ясування ситуації та забезпечення
відповідних заходів підключилися заступник голови

ПРО ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ

Минулого тижня російський уряд ввів тимчасову заборону на експорт зерна через загрозу зростання цін
на внутрішньому ринку у зв’язку з прогнозом щодо зниження врожаю внаслідок посухи. Експерти вважають, що
такий крок уряду дозволить врятувати національних зернотрейдерів і виробників від колосальних збитків і, ймовірно, від серії банкрутств.
Представники міжнародної юридичної компанії
AstapovLawyers пояснили, що через кон’юнктуру, яка
склалася, на зерновому ринку багатьом компаніям доводилося виконувати збиткові контракти, укладені ще
до рекордного липневого стрибка цін на зерно у 2010
році. Заборона ж на експорт зерна в Російській Федерації дасть змогу експортерам легітимно відмовитися
від виконання збиткових договорів. Бо заборона може
бути розцінена як форс-мажор, що створить експортерам підстави відмовитися від виконання взятих на себе
зобов’язань, уникнувши при цьому штрафних санкцій.
“Ринок побоювався введення загороджувального експортного мита, оскільки воно, на відміну від повної заборони, форс-мажором не є. Виконання раніше укладених
операцій привело б до банкрутства багатьох компаній,
тому введення таких заходів фактично врятувало національний експортний ринок”, - вважає керуючий партнер
AstapovLawyers Андрій Астапов.
За його словами, компанія зі свого боку стежитиме за
розвитком подій на ринку, але вже зараз можна говорити
про вірогідне збільшення кількості арбітражних розглядів,
принаймні на рівні 30%. Окрім впливу такого рішення на

районної ради Г. І. Невмержицький, заступник голови
райдержадміністрації О.М. Майстренко. Особисто на
контроль взяв ситуацію голова райдержадміністрації
Я.В.Добрянський.
На місце небезпеки наступного ж дня виїхали працівники ветеринарної медицини у Макарівському районі
і провели необхідні заходи, згідно вимог у разі спалаху
епідемічного захворювання. Надзвичайна комісія оголосила карантинне обмеження.
Саме у таких екстремальних ситуаціях визначається,
хто є хто, і чи людина на своєму місці. Дякую всім, хто
переймався нашою бідою і допомагав, підтримував морально.
Зінаїда ПОНОМАРЕНКО.
с. Калинівка.

МАКАРІВ-1 ВІТАЛА «БЕРЕГИНЯ»

Майже в кожному населеному пункті району є творчі колективи, які створюють святкову атмосферу під час
свят, масових гулянь. Не виняток і с. Колонщина. Вже
тридцять один рік не змінює місце роботи сім’я Гуменюків – директор будинку культури і художній керівник.
Більше 10 років існує у нас народний аматорський
фольклорний ансамбль «Берегиня», керівником якого є
Л.М.Лавицька. Допомагає і підтримує працівників культури сільський голова Ю.В.Пелешок. Завдяки її зусиллям
зроблено капітальний ремонт в приміщенні, проведено

газове опалення, придбані костюми, апаратуру.
Наприкінці липня нас запросили взяти участь у святкуванні шостої річниці військової частини Макарова -1. Не
зважаючи на спеку, більше години «Берегиня» дарувала
глядачам народні пісні про рідний край, про Україну. На сцену також виходили дуети, солісти, гумористи. Подякою за
яскраві виступи були гучні аплодисменти присутніх.
Валентина СТОРОЩУК,
учасниця ансамблю «Берегиня».

бізнес-сектор, воно, безумовно, позитивно позначиться на інтересах споживачів, адже питання забезпечення
населення хлібом у всі часи має особливе соціальнополітичне значення і є вибухонебезпечним. Російські виробники отримають допомогу через ряд федеральних і
місцевих програм, які сприяють швидкому оздоровленню сектора після небувало важкої посухи.
Агропромисловий сектор є одним з пріоритетних напрямів професійної компетенції AstapovLawyers. Компанія щороку проводить кілька сотень справ в GAFTA,
FOSFA й інших сировинних арбітражах, успішно захищаючи інтереси компаній СНД. Вона є постійним юридичним
партнером аграрних асоціацій і об’єднань, включаючи
Російський Зерновий Союз, Національний союз зерновиробників, Українську зернову асоціацію, Казахстанський
зерновий союз і т.ін.
Роман СУЩЕНКО
(УКРІНФОРМ).

«РІДНЕ МІСТО» ПРАГНЕ ДОПОМОГТИ РІДНОМУ СЕЛИЩУ
В спекотні літні дні особливо
хочеться врятуватися від палючого сонця, занурившись у прохолоду річки. Та досить часто з
вибором місця для такого відпочинку в мешканців Макарова
виникали проблеми. Забруднена сміттям та невпорядкована
прибережна зона Здвижа ставала завадою для всіх бажаючих
провести вільний час біля річки.
Щоб змінити на краще цю ситуацію, активісти громадської
організації «Рідне місто», зокрема
Олександр
Негров,
Тимур Лиштва та Дмитро Мироненко, впорядкували зони
для купання - біля МРЕВ та на
території «Маски». Щоб створити умови для комфортного
та безпечного відпочинку біля
води, ліквідували сміттєзвалища, вирівняли площу для паркування автомобілів, завезли
та засипали пісок, облаштували два волейбольні майданчики. Тож тепер бажаючим поніжитись на пісочку, освіжитися в
прохолодній воді чи пограти у
волейбол вже є де.
- Щоб заохотити молодь
вести активний та здоровий
спосіб життя,- розповідає голова громадської організації

«Рідне місто» Олександр Іващенко - ми, спільно з районною організацією партії «Сильна Україна»
та рестораном-нічним клубом
«Чеширський кіт» провели аматорський волейбольний турнір.
Позмагатися прибули 15 команд
з району. Біля водойми зібралося близько трьохсот людей.
Протягом дня гостей розважали музичним супроводом

ді-джеї, яких запросив «Чеширський кіт», а гравці втамовували
спрагу закупленими на кошти
«Рідного міста» безалкогольними
напоями. Всі учасники та вболівальники отримали велике задоволення від гри. Призерів, окрім
грамот та кубків, нагороджували
ще й флаєрами, щоб смачно та
безкоштовно відсвяткувати перемогу в ресторані «Чеширський

кіт». Переможцями турніру стали Анатолій Чупріянов та Сергій
Дзюба, які й визнані найсильнішими волейболістами.
Щоб
подібні
культурноспортивні заходи стали доброю
традицією для нашого селища,
щоб молодь могла вибирати
між марною тратою часу та цікавим, а головне корисним для
здоров’я та розуму заняттям,

і далі активно працює громадська організація «Рідне місто».
В планах на майбутнє є досить
багато проектів. Серед них організація свята до Дня Знань
та допомога дитячому будинку
«Барвінок», створення інтернетсайту з історичної спадщини
району і підтримка в організації
цікавих молодіжних течій. Підростаюче покоління потрібно
відвертати від вулиці та
поганих звичок, тож для
цього має розширюватись коло корисних
інтересів та захоплень,
чому намагаються посприяти активісти.
- Над ще однією проблемою працюємо. Нас
турбує стан водної артерії – річки Здвиж. Проте
один в полі не воїн і самотужки повернути до повноцінного життя Здвиж
не під силу, тож надіємося на підтримку громади
і всіх небайдужих до долі
рідного селища, - звернувся на закінчення нашої розмови О.Іващенко
до макарівців.
Оксана ІГНАТЮК.
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ЦІКАВИНКИ З УКРАЇНИ

ІСТОРИКОАРХЕОЛОГІЧНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ У КОРОСТЕНІ
На минулих вихідних в Житомирській області відбувся щорічний з’їзд
археологів та клубів історичної реконструкції з усієї України. На місці, де
згідно переказів київська княгиня Ольга помстилася за жорстоке вбивство
свого чоловіка князя Ігоря, спаливши
дотла городище, нині проводяться розкопки та влаштовуються реконструктивні заходи. В цьому році глядачі змогли на власні очі побачити і навіть взяти
участь у давньослов’янських ігрищах,
військових поєдинках, побудувати глинобитну піч і спекти в ній смачний хліб.
Щоправда, не всі клуби історичного
руху відгукнулися на запрошення організаторів Коростенського фестивалю,
їх приїхало лише два. Проте публіці сумувати не було часу. Чого варте змагання з перетягування канату, в якому
змагались між собою і реконструктори,
і глядачі. Діти і дорослі мали змогу потримати в руках меча та гепнути ним по
вдягненому в обладунки лицарю, який
сам підставляв під удар власну голову.

Зовсім не дівчаче
змагання влаштували між собою
слов’яночки, продемонструвавши
вміння володіти в
двобої ножем, чим
довели, що жінки на
Русі таки вміли відстояти свою честь.
Та все ж скоро взялися за дівочі забавки – водіння хороводів, співи, ігри,
та нагородження ляпасами парубків.
Чоловіча половина від дівчат не відставала, і під барабанний бій влаштували
поєдинки зі зброєю, боротьбу голіруч
та власні лицарські розваги. Ось одна
з них: хлопці встромивши в землю
меча, створюють коло і намагаючись
не роз’єднувати рук, штовхають один
одного на предмет бою, а той, хто його
торкнеться, покидав гру і так до останнього учасника. Через нестерпну спеку
обладунки швидко поскидали і час від

часу з реготом стрибали в річку, що
так доречно була поруч з місцем проведення фестивалю. А в той час, поки
молодь розважалася, археологи проводили історичні семінари, обмінювались між собою досвідом, розкривали все нові й нові таємниці минулого.
Ось так і минув трьохденний візит у
стародавню Русь, де нинішнє покоління заново відроджувало традиції
слов’янської культури.
Оксана ІГНАТЮК.

НАШЕ МИНУЛЕ

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ

СМЕРТНИЙ ВИРОК ЗАПОРОЗЬКІЙ СІЧІ

ДЕСЯТИЙ РІК ДІЮТЬ У
РАЙОНІ ХРИСТИЯНСЬКІ
ТАБОРИ

14 серпня - 235 років тому (1775) після придушення повстання Пугачова і через два місяці
після захоплення царськими військами Запорозької Січі, з`явився царський
маніфест Катерини II про її ліквідацію
Цей день, коли остаточно було зруйновано Запорозьку Січ,
чорною датою увійшов в історію нашого народу. Проте доля української вольниці була вирішена дещо раніше. 23 квітня 1775 року
на так званій раді при височайшому дворі з проектом скасування
Січі виступив новоросійський генерал-губернатор, фаворит Катерини II Григорій Потьомкін. За терміново розробленим планом,
для проведення операції спрямували майже стотисячне військо
(за деякими даними, шестидесятитисячне). Командував операцією виходець із сербського дворянського роду, колишній австрійський офіцер, генерал-поручик Петро Текелія.
На початку червня царські війська зайняли Запорозьку Січ. Як і
вказувалося в таємному циркулярі,
врученому Текелії, вони спалили дощенту всі будівлі і навіть Покровську
церкву! Розграбували майно Січі, захопили скарбницю, зброю, прапори,
реліквії, архів. Солдати заарештували вісімдесятип’ятирічного кошового отамана Петра Калнишевського,
писаря Івана Глобу і суддю Павла
Головатого. Калнишевський помер
на Соловках, Глоба - у Туруханську, а
Головатий - у Тобольську. Більшість із
козаків вночі таємно залишила Січ і на
чайках спустилися у пониззя Дніпра.
Оскільки офіційного повідомлення про цю розправу тривалий час не
було , багато хто в прогресивних колах
не лише Російської імперії, а й всього
світу спершу сприйняли її як самочинство генерала-австріяки. Людям
здавалося неймовірним, що сама імператриця та її уряд удостоїли такої
“нагороди” запорожців, які протягом
останніх чотирьох десятків років вірою
і правдою служили Російській імперії,
вражаючи своїм героїзмом.
Міф про непричетність царського
уряду до зруйнування Запорозької Січі
розвіявся після того, як Катерина ІІ видала маніфест, в якому чітко сказано:
“Ми визнали себе зобов’язаними перед Богом та імперією нашою і перед
самим взагалі людством зруйнувати
Січ Запорозьку та ім’я козаків від неї
перейняте”.
За маніфестом причиною руйнування Січі були провини самих запорожців. Визнавши, що у війні з Туреччиною немала частина Запорозького
війська показала “при армиях наших
отличные опыты мужества и храбрости”, імператриця в цілому охарактеризувала Січ, як “вредное скопище
запорожских казаков, обративших
хищность и грабительство в первое
свое ремесло”.
Саме в ті часи на її території розгорнулось спорудження фортець і
впровадження поселень, що відмежовували Запоріжжя від Лівобережної та Правобережної України. Ці поселення залюднювалися здебільшого
іноземцями. 1699 року на лівому березі Дніпра, в Кам’яному Затоні було
зведено фортецю, на яку покладалася функція контролю над Січчю. Тобто,
до уваги не бралось, що українська

держава - це Гетьманщина, що склалася в перебігу війни українського народу 1648 - 1654 років під проводом
Богдана Хмельницького, і увійшла
до складу російської держави на договірних умовах, які визначали автономне політичне, правове, фінансове
і військове становище України. І за
якими мали зберігатися військовоадміністративні органи управління на
чолі з виборним гетьманом, а також
збройні сили - козацтво.
Головною причиною прагнення царизму позбутися Січі був страх
втратити абсолютистську владу. Саме
державне буття Січі з її вольностями,
демократизмом та антикріпосницькою суттю, де уперше державотворча функція перейшла безпосередньо
до представників простого народу,
суперечило основним напрямкам колоніальної феодально-кріпосницької
внутрішньої і зовнішньої політики.
Невдоволення уряду викликало й те,
що торгівля запорожцями хлібом,
худобою, продуктами тваринництва
витісняла з ринку поміщицькі господарства. Лякав всезростаючий авторитет козацтва в світі - кіш Війська
Запорозького приймав представників
Австрії, Швеції, Трансільванії, Польщі,
Росії, Кримського ханства, укладав
міжнародні угоди, вів переговори з
іноземними дипломатами, підтримував, коли йому було вигідно, окремі
держави та їх коаліції.
Проте сам момент розправи над
Січчю царський уряд відтягував з кількох причин. У 30-50 роки ХVІІІ століття
Запоріжжя було ще потрібне як міцний бар`єр, що захищав імперію від
нападів з боку Туреччини. І тільки після
укладення Кючук-Кайнарджійського
мирного договору 1774 року російські
кордони відсунулися аж до Чорного
моря. І Запорозька Січ певною мірою
втратила значення крайнього, найпівденнішого прикордонного заслону від
татар і турків.
Інша причина “відстрочок” каральної операції щодо Січі - невпевненість
у тому, що царським військам вдасться перемогти козацькі. Військова
сила запорожців та їх самобутня тактика ведення бою тривалий період
викликали захоплення у всьому світі.
Тому невипадково підготовка до ліквідації Січі включала в себе і пункти
щодо чисельного зменшення війська

Запорозького. Саме за часів Петровських реформ козаків мобілізовували
на спорудження фортець, прокладання каналів, будівництво нової столиці
імперії.
Описуючи працю козаків на Ладозькому каналі в 1722 році, полковник І.Черняк відзначав їх нужденність
і голод, каторжну працю, велику кількість хворих і померлих: “їх хіба третя
частина у минулому році додому повернулася”. Це, як і постійні військові
походи, зменшувало чисельність козацького війська, яке на кінець 30-х
років скоротилося до 30 тисяч чоловік. “Підкошували сили козацького
війська і внутрішні суперечності, які
загострилися в останні десятиріччя
через поглиблення соціального розшарування і вилилися у повстання рядових козаків проти старшини. Одне
з найбільших повстань на Запоріжжі
спалахнуло 26 грудня 1768 року. Рядові козаки-січовики, незадоволені
гнітом і здирствами старшин, захопили пушкарню й почали громити будинки старшин і заможних козаків, а
деяких багатїїв “ и вовсе прибили”.
Козацька старшина і царське військо по-звірячому придушили повстання сіроми, при цьому “забив до
смерти их немалое число”.
Щодо умов для розправи над Січчю, у 1755 році писар війська Запорізького Романовський писав: “уже
військо до лантуха взято, лише не
знайшли способу, як того лантуха
зав`язати”.
Проте навіть і в царських військах
викликало здивування те, що відразу
після оголошення “соизволения” Катерини II про скасування Січі, запорожці
склали зброю. Адже всі знали, що козаки досить часто вступали в нерівний
бій. Чому ж у доленосний для Січі час
вони не дотрималися свого девізу “краще загинути, ніж здатися”.
Історики пояснюють це тим, що
саме кошова старшина і запорозький
архімандрит Володимир Сокальський
переконали їх скоритися імператорській волі, пояснивши свою позицію
“небажанням проливати християнську кров”. Тим, хто не погоджувався
з цим рішенням і готовий був стояти
на смерть за Січ, доводили, що нема
ніякої перспективи виграти цей бій,
бо сили надто нерівні.
І це було правдою - Січ охоронялася тритисячним гарнізоном з 20 невеликими гарматами, а кинуто було
проти неї 100 тисяч солдат. Малочисельність січової охорони (більша частина козаків на той час розійшлася по
домівках або подалася на промисли)
засвідчує, що на Січі й гадки не мали,
що російські війська, які протягом років були бойовими побратимами козаків, будуть проти них воювати.
Людмила ШЕРШЕЛЬ.

Вже десятий рік у районі щоліта проводяться
християнські табори для відпочинку дітей. Ось і цього
року завдяки об’єднанню незалежних християнських
церков і місій в Україні, при якому працює відділ дитячого служіння, яке очолює Любов Анатоліївна Джумик, вони відбулися в селах: Королівка, Липівка, Наливайківка. Також з 16 по 20 серпня працюватиме в
селі Ніжиловичі.

Дитячі табори проходять п’ять днів і мають за мету
оздоровити духовно і фізично учнів, проживаючих в
тому чи іншому селі. За цей короткий проміжок часу
діти встигають повноцінно відпочити, набратися фізичних сил, пізнати багато цікавого. Адже в розпорядку дня ігри з мячем, батут, театралізовані вистави
на християнську тематику, уроки на тему «Правила
життя», відеофільми, музичні виступи дітей, які ведуть
програму, конкурси тощо. Останній день перебування
в таборі - святковий. До нього діти готуються заздалегіть, адже вони мають здати «Правила життя і поведінки в суспільстві», отримуючи сувеніри та подарунки на
пам’ять. Своїми ж силами організовують концерт, на
який запрошують усіх бажаючих послухати слово про
Христа. І приємно, що на запрошення завжди відгукуються не тільки батьки дітей, які відпочивали у таборі, а
й інші місцеві жителі.
Як правило, відгуки учнів та їх батьків після відпочинку у дитячому таборі дуже позитивні. Отримуючи
подяки від сільських голів та від директорів шкіл, Любов Анатоліївна та її команда ще з більшим натхненням
готуються до нових заходів у роботі християнської місії. Табори юних місіонерів базуються в с. Липівка, при
християнському клубі «АВАНА», де ось уже три роки
працює безкоштовна музична школа.
Треба сказати, що робота християнської місії не
обмежується організацією дитячих таборів. На Різдвяні свята наші волонтери проводять у школах району святкові вистави з вітаннями і подарунками. Так,
цього року, клуб «АВАНА» привітав учнів і вчителів з
Різдвом Христовим в селах Колонщина, Маковище та
Гавронщина.
Анатолій ДЕМ’ЯНЧУК.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
п’ятниця, 13 серпня
УТ-1
12.30 Кордон держави.
12.50 “Надвечiр`я” з Т. Щербатюк.
13.30 Х/ф “Друг”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Д/с “Архiтектурнi шедеври”.
16.20 “Знайдемо вихiд” з Н.
Розинською.
17.15 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
18.15 Магiстраль.
18.35 Свiт спорту.
18.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Ворскла” (Полтава) “Динамо” (Київ).
21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.

21.30 Чоловiчий клуб. Бокс.
Автандiл Хурцидзе - Юрiс
Борейко, Заурбек Байсангуров - Роман Джуман.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Шлях до святинi. “Покровитель Середземномор`я”.
0.45 Шлях до святинi. “Притча
про блудного сина”.
1.45 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
2.35 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. “Ворскла”
(Полтава) - “Динамо”
(Київ).
4.15 Чоловiчий клуб. Бокс.
Автандiл Хурцидзе - Юрiс
Борейко, Заурбек Байсангуров - Роман Джуман.
5.25 “Надвечiр`я” з Т. Щербатюк.

* * *

УТ-1

21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.35 Золота 10-ка М. Поплавського.
0.30 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Зоря”
(Луганськ) - “Iллiчiвець”
(Марiуполь).
3.25 Х/ф “Незвичайна банда”.
5.00 Фольк-music.

1+1

6.25 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
11.05 М/ф.
11.40 Х/ф “Конан-варвар”.
14.20 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
16.25 “Анатомiя слави”.

неділя, 15 серпня
УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.30,7.20,8.20 Погода.
6.35 Софiя.
6.50 DW. Новини Європи.
7.25 Ера здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.25 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.15 Фестиваль молодих
виконавцiв “Молода
Галичина”.
10.10 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Церемонiя вiдкриття.
12.30 Крок до зiрок.
13.35 Здоров`я.
14.25 В гостях у Д. Гордона.
15.30 Х/ф “Кiн-дза-дза”.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.45 Х/ф “Ми одружимось. В
усякому разi здзвонимось”.
20.30 Точка зору.

21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Чоловiчий клуб. Шлях
чемпiона. В`ячеслав Сенченко - Стюарт Ервел, Олег
Єфiмович - Хуан Гарсiа
Мартiн.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Оперативний об`єктив.
0.00 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Щоденник.
3.00 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Церемонiя вiдкриття.
5.20 Коло Олiмпiади.

1+1

6.45 М/ф “Новi пригоди песика
та його друзiв”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Смакуємо”.

понеділок, 16 серпня
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.10, 7.00, 8.00 Новини.
6.35, 7.30,8.25 М/ф.
7.10 Ера бiзнесу.
7.45 Автодрайв.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Пiдсумки тижня.
9.40 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Щоденник.
10.40 Х/ф “Ми одружимося. В усякому разi
зiдзвонимось”.
12.05 Вiкно до Америки.
12.30 Дiловий свiт.
12.55 Право на захист.
13.30 Х/ф “Повернення Будулая”, 1 с.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Наша пiсня.
16.35 Д/с “Архiтектурнi шедеври”.
17.15 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
18.15, 21.20 Дiловий свiт.
18.45, 21.30 Свiт спорту.
19.00 Про головне.
19.30 Чоловiчий клуб. Шлях
Чемпiона. В`ячеслав Сен-

ІНТЕР

12.20 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.10 Т/с “Сьомiн”.
15.15 “Судовi справи”.

16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 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 “Катерина 2”.
23.25 “Єврорабинi. Просто
бiзнес”.
0.30 “Секретнi iсторiї. Вони
повертаються”.
1.35 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
2.45 Т/с “Сусiди”.
3.15 “Знак якостi”.
3.40 “Судовi справи”.
4.20 “Секретнi iсторiї. Вони
повертаються”.
5.10 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.

13.30 Х/ф “Чесна гра”.
15.25 Т/с “Хiромант”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Добрi новини з Є.
Фроляк.
19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
19.50 Наша Russia.
20.10 Х/ф “Код Апокалiпсису”.
22.35 Comedy Club.
23.35 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.05 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
1.25 Спорт.
1.40 Х/ф “Острiв доктора Моро”.
3.15 Факти.

СТБ

10.00 Х/ф “Серця трьох”.
16.15 Х/ф “Невловимi месники”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.

20.00 “Танцюють всi! Краще”.
21.00 “ВусоЛапоХвiст”.
22.20 “Танцюють всi! Краще”.
23.20 “ВусоЛапоХвiст”.
0.35 Х/ф “Кадриль”.
2.05 “Вiкна-спорт”.
2.15 “Бiзнес +”.
2.20 Х/ф “Спiвучасть у вбивствi”.

22.40 Iнтуїцiя.
23.50 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Частини тiла”.
2.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.25 Костянтин Степанков.
4.25 Ступенi до неба.
4.40 Зона ночi.

12.00 “Все для вас”.
12.20 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25, 15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “4400”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
21.35 Т/с “Воронiни”.

12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Ментiвськi вiйни 4”.
15.20 Х/ф “Двiчi народжений”.
17.05 Т/с “Термiново в номер”.
19.00, 0.50, 3.15, 5.15 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Весiлля”.
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”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

субота, 14 серпня
6.00 Ранкова молитва.
6.30 Крок до зiрок.
7.25 Золота 10-ка М. Поплавського.
8.25 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.15 Доки батьки сплять.
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.30 Коло Олiмпiади.
11.05 Автоакадемiя.
11.40 Король професiй.
12.15 Концертна програма до
Дня ВМС України.
13.50 Наша пiсня.
14.45 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Зоря”
(Луганськ) - “Iллiчiвець”
(Марiуполь).
18.00 Х/ф “Друг”.
19.30 Баскетбол. Вiдбiрковий
матч до Євробаскет-2011.
Збiрна України - збiрна
Нiмеччини (жiн.)

1+1

12.50 Т/с “Шалений янгол”.
14.00 Д/ф “Як захистити свiй
дiм”.
15.10 Т/с “Маргоша 2”.
16.10 Т/с “Анжелiка”.
17.15, 19.30 “ТСН”.
17.25, 18.25 Т/с “Закон i порядок 2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
20.05 Бойовик “Вавiлон Н.Е.”
22.05 Бойовик “Планета мавп”.
0.25 Х/ф “Вiдкрите море”.
2.00 “ТСН”.
2.35 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
4.05 Х/ф “Вiдкрите море”.
5.20 Т/с “Шалений янгол”.
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ченко - Зоран Дiданович,
В`ячеслав Сенченко Адонiсiо Франциско Регес.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Щоденник.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
2.35 Х/ф “Кiн-дза-дза”.
4.40 Чоловiчий клуб. Шлях
Чемпiона. В`ячеслав Сенченко - Зоран Дiданович,
В`ячеслав Сенченко Адонiсiо Франциско Регес.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.10 Х/ф “Магiчна книга i
дракон”.
11.05 Х/ф “Гангстер i син”.
13.05 Мелодрама “Якщо ти
мене чуєш”.
15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 “Анатомiя слави”.

17.25 Мелодрама “Так буває”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Футбол. Днiпро
(Днiпропетрiвськ) Металiст (Харкiв).
22.15 Мелодрама “Муха”.
0.30 Комедiя “Зозуля”.
2.25 Х/ф “П`ятеро дiтей i
чаклунство”.
3.50 Х/ф “Конан-варвар”.
5.50 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР

6.00 М/с “Трансформери”.
7.25 Х/ф “Самотнiй вершник”.
9.00 “Формула кохання”. О.
Меньшиков.
10.00 “Городок”.
11.00 “Позаочi”. О. Градський.
12.00 Х/ф “Я рахую: раз, два,
три, чотири, п`ять...”
14.00 Х/ф “Мiй осiннiй блюз”.
16.10 Х/ф “Кавказька полонянка, або Новi пригоди
Шурика”.
18.00 Пiд знаком зодiаку.
20.00 “Подробицi”.
20.20 Вечiр, присвячений 80рiччю Н. Добронравова.
11.15 М/ф.
11.25 Х/ф “Магiчна книга i
дракон”.
13.05 Бойовик “Планета мавп”.
15.25 Мелодрама “Так буває”.
17.25 Мелодрама “Якщо ти
мене чуєш”.
19.30 “Телевiзiйна служба
новин”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.05 “Свiтське життя”.
23.05 Бойовик “Вавiлон Н.Е.”
1.05 Комедiя “Зозуля”.
2.45 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
4.20 Мелодрама “Муха”.

ІНТЕР

6.00 М/с “Трансформери”.
7.05 Х/ф “Герой”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”. М.
Плiсецька, Р. Щедрiн.
11.25 Х/ф “Вiтчим”.
13.35 Х/ф “Мана”.
15.50 “Вечiрнiй квартал”.
17.10, 19.30 “ТСН”.
17.20 “Криве дзеркало”.
20.05 Т/с “Анжелiка”.
21.05 Х/ф “Повернення
мушкетерiв”.
23.30 Д/ф “Таємниця Ноєвого
ковчега”.
0.30 Х/ф “Гангстер i син”.
2.10 Х/ф “Повернення
мушкетерiв”.
4.00 “Документ”.
5.00 “Ремонт +”.

ІНТЕР

6.00 “Єврорабинi. Просто
бiзнес”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини.
7.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
10.10 Т/с “Петровка 38”. Команда Семенова.
11.20 “Детективи”.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.00 Т/с “Сьомiн”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.

22.30 Х/ф “Вiдбiй”.
0.30 “Подробицi” - “Час”.
1.00 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
1.50 Х/ф “Самотнiй вершник”.
3.00 Х/ф “Вiдбiй”.
4.30 “Формула кохання”.
5.10 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

21.20 Х/ф “Пункт призначення
2”.
23.10 ПрожекторПерiсХiлтон.
23.55 Х/ф “Iмла”.
2.15 Х/ф “Марко Поло”.

СТБ

6.30 Факти.
7.00 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.35 Добрi новини з Є. Фроляк.
7.50 Козирне життя.
8.15 Х/ф “Голий пiстолет 33 1/3:
Остання образа”.
10.00 “Смак”.
10.30 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.50 Квартирне питання.
12.45 Наша Russia.
13.05 Х/ф “Код Апокалiпсису”.
15.15 Ти не повiриш!
16.05 Пiд прицiлом.
17.05 Провокатор.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.05 Наша Russia.
19.25 Х/ф “Вiдставник”.

5.15 М/ф: “Кошеня з вулицi
Лизюкова”, “Кiт у чоботях”,
“Пес у чоботях”, “Пригоди
Буратiно”.
7.05 Х/ф “Медовий мiсяць”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Таємниця третьої
планети”, “Подорож
мурашки”, “Повернення
блудного папуги”.
12.55 Х/ф “Танцюй, танцюй”.
15.55 “Танцюють всi! Краще”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Невловимi месники”.
20.45 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
22.35 “Новi пригоди невловимих”. Невiдома версiя.
23.35 “Моя правда. Велика i
жахлива Фаїна Раневська”.

17.50 Х/ф “Сiмейнi iсторiї”.
20.00, 0.45 “Подробицi”.
20.20 Х/ф “Сiмейнi iсторiї”.
22.25 Х/ф “Хороший нiмець”.
1.20 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
2.15 Х/ф “Герой”.
4.10 Позаочi.
4.55 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

19.20 Країна повинна знати!
20.05 Х/ф “Шлях”.
22.15 Х/ф “Пункт призначення
3”.
0.10 Х/ф “Вiдставник 2. Своїх не
покидаємо”.
2.05 Iнтерактив. Тижневик.
2.20 Х/ф “Хелтер Скелтер”.

6.25 Факти.
6.50 Х/ф “Розшукується в
Малiбу”.
8.30 “Смак”.
9.00 Анекдоти по-українськи.
9.20 ПрожекторПерiсХiлтон.
10.05 Квартирне питання.
11.00 Ти не повiриш!
11.55 Козирне життя.
12.35 Iнший футбол.
13.05 Спорт.
13.10 День знань... По-нашому!
14.05 Пiд прицiлом.
15.05 Провокатор.
16.05 Наша Russia.
16.25 Х/ф “Янгол помсти”.
18.45 Факти. Пiдсумок тижня.

5.15 М/ф: “Дюймовочка”, “Крокодил Гена i Чебурашка”.
7.20 Х/ф “Кадриль”.
9.10 “Їмо вдома”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
14.00 “У пошуках iстини.
Ося Шор проти Остапа
Бендера”.
15.00 “Слiдство вели. Ванька
Хитрий”.
16.00 “Правила життя. Заморський принц”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Курортний роман”.

20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Катерина 2”.
23.25 Т/с “Клеймо”.
1.25 Т/с “В колi першому”.
3.00 “Подробицi” - “Час”.
3.25 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
4.10 Т/с “Сусiди”.
4.35 “Знак якостi”.

23.05 Т/с “Сопрано”.
1.15 Факти. Пiдсумок дня.
1.40 Х/ф “Янгол помсти”.
3.20 Факти.
3.50 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
4.20 Х/ф “Остання спроба”.

ICTV

ICTV

ICTV

5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Країна повинна знати!
6.00 Факти.
6.35, 8.00 Дiловi факти.
6.40, 8.30 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45, 8.45 Факти. Ранок.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.30 Comedy Club.
10.40 День знань... По-нашому!
11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
12.45 Факти. День.
12.55 Х/ф “У пошуках пригод”.
14.50 Х/ф “Вiдставник”.
16.45 Х/ф “Вiдставник 2: Своїх
не кидаємо”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
19.55 Т/с “Хiромант”.
22.00 Велика рiзниця.

СТБ

СТБ

6.15 “Бiзнес +”.
6.45 Д/ф “Господар для феї”.
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.10 Х/ф “Рiднi i близькi”.
11.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 “Росiйськi сенсацiї.
Хрещений батько”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “У пошуках iстини.
Таємний код українського
прапора”.
20.15 “Слiдство вели. Одного
разу в Сухумi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Курортний роман”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Колишня”.
6.05 М/с “Магiчний народ”.

НТН

* * *

0.35 “Зоряне життя. Зорянi
розлучення”.
1.35 “Паралельний свiт”.
2.20 Х/ф “...На прiзвисько
“Звiр”.
3.45 “Мобiльна скринька”.

2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 На незнайомому вокзалi.
3.45 Костянтин Степанков. Спогади пiсля життя. Фiльм 4.
4.40 Студiя Зона ночi.

4.45 Х/ф “Такер. Людина i її
мрiя”.
6.25 Репортер.
6.35 Х/ф “Бiбi - маленька
чарiвниця”.
8.50 М/с “Дональд Дак”.
9.30 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
9.50 Зорянi драми.
10.45 Iнтуїцiя.
11.55 Info-шок.
13.00 Файна Юкрайна.
13.40 Нумо, браття.
14.20 Х/ф “Жiнка-мушкетер”.
18.15 М/ф “Елвiн i бурундуки”.
19.55 Х/ф “Поцiлунок на удачу”.
22.00 Х/ф “Наречена, яка
втекла”.
0.15 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Життя або щось
подiбне до того”.

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.55 “Iсторiя України”.
8.05 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.05 “Вайп Аут”.
10.05 Т/с “Термiново в номер”.
12.10 “Бокс”. В. Плотнiков - Ш.
Алiмджанов.
13.30 Д/ф “Тюремний роман”.
14.45 Х/ф “Весiлля”.
17.10 Т/с “Кавалери “Морської
зiрки”.
19.00 Т/с “Розлучення та дiвоче
прiзвище”.
23.30 Х/ф “Викидайли”.
1.30 Х/ф “Схованки душi”.
3.10 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

22.05 Х/ф “Рiднi i близькi”.
0.05 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.10 Х/ф “Танцюй, танцюй”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.10 М/ф “Елвiн i бурундуки”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Руйнiвники мiфiв.
9.20 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.45 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
10.20 Х/ф “Братц”.
12.25 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.00 Х/ф “Наречена, яка
втекла”.
18.20 Х/ф “Батько нареченої”.
20.25 Х/ф “Батько нареченої 2”.
22.50 Файна Юкрайна.
23.35 Спортрепортер.
23.40 Х/ф “Домiно”.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.
3.00 Гiркi фарби зони.
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”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Малюки i клопiт”.
13.40 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.20, 15.45 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.45 Т/с “4400”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Iнтуїцiя.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Т/с “4400”.
1.40 Х/ф “Невезучi”.
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Моя адреса - Соловки.
Навiщо перекладати
Вергiлiя.
2.40 Моя адреса - Соловки.
Вантаж мовчання.

НТН

3.15 Скiфи.
3.40 Вiдгомiн забутого неба.
4.15 Невiдома Україна.

НТН

6.00 “Полiттерор”.
6.50 “Iсторiя України”.
8.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.15 М/ф “Пригоди Буратiно”.
10.25 Т/с “Кавалери “Морської
зiрки”.
12.20 “Легенди бандитського
Києва”. Ворог народу.
12.55 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.15 “Речовий доказ”. Кузнецовський рiзник.
15.50 Т/с “Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “День виборiв”.
22.15 Х/ф “Плетена людина”.
0.30 Х/ф “Блакитний лiд”.
2.20 “Речовий доказ”.
3.15 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
3.30 Дiйовi особи.
3.35 Студiя Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.
5.05 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.25 Х/ф “Вiдчинiть, полiцiя!”
8.25 “Правда життя”. Курортна
трагедiя.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант”.
13.00 “Легенди бандитського
Києва”. Ворог народу.
13.35 Х/ф “День виборiв”.
17.20 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00, 21.30, 0.50, 3.10, 5.15
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Повернення Синдбада”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 Х/ф “Плетена людина”.
3.30 “Мобiльнi розваги”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 32 13 серпня 2010 р.
вівторок, 17 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.10, 7.00, 8.00 Новини.
6.35, 7.30 М/ф.
7.10 Ера бiзнесу.
8.25 Рейтингова панорама.
8.30 Король професiї.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Щоденник.
11.05 Х/ф “Повернення Будулая”.
12.30 Дiловий свiт.
12.45 Хай щастить.
13.10 Кордон держави.
13.30 Х/ф “Повернення Будулая”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Крок до зiрок.
16.35 Д/с “Архiтектурнi шедеври”.
17.15 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
18.15, 21.20 Дiловий свiт.
18.45, 21.30 Свiт спорту.
19.00 Про головне.
19.30 Чоловiчий клуб. Бокс.
Юрiй Нужненко - Iрвiнг
Гарсiя.

21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Щоденник.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Прес-анонc.
1.50 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
2.35 Х/ф “Сьоме небо”.
4.05 Д/ф “Українська мрiя”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.25 Т/с “Маргоша 2”.
7.20 “Смакуємо”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.15 М/ф “Три розбiйники”.
10.40 Мелодрама “Сiссi”.
13.00 Т/с “Шалений янгол”.
14.05 Д/ф “Таємниця Ноєвого
ковчега”.
15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.10 Т/с “Анжелiка”.
17.15, 19.30 “ТСН”.
17.25, 18.25 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
20.05 Т/с “Анжелiка”.

середа, 18 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.10, 7.00, 8.00 Новини.
6.35, 7.30 М/ф.
6.40 Здорове харчування.
7.10 Ера бiзнесу.
7.15 Рейтингова панорама.
8.25 Соцiальний компас.
8.30 Кориснi поради.
9.05 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
9.55 Прес-анонс.
10.00 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Щоденник.
11.05 Х/ф “Повернення Будулая”.
12.30 Дiловий свiт.
12.55 “Сiльська правда”.
13.30 Х/ф “Повернення Будулая”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Крок до зiрок. Ретроспектива.
16.35 Д/с “Архiтектурнi шедеври”.
17.15 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
18.15, 21.20 Дiловий свiт.
18.45, 21.30 Свiт спорту.

19.00 Про головне.
19.30 Чоловiчий клуб. Шлях
Чемпiона. В`ячеслав Сенченко - Фредерiк Клозе.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Щоденник.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Прес-анонс.
1.50 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
2.35 Х/ф “Розчарована”.
4.05 Д/ф “Поєдинок”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.15 М/ф “Iсторiя Лео”.
10.55 Мелодрама “Сiссi - юнiсть
iмператрицi”.
13.05 Т/с “Шалений янгол”.
14.10 Д/ф “Iгри розуму”.

четвер, 19 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.10, 7.00, 8.00 Новини.
6.35 М/ф.
6.40 Рецепти здоров`я.
7.10 Ера бiзнесу.
7.30, 8.30 М/ф.
8.25 Рейтингова панорама.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
9.55 Прес-анонс.
10.00 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Щоденник.
11.10 Х/ф “Повернення Будулая”.
12.30 Дiловий свiт.
12.55 Аудiєнцiя. О. Сєров.
13.30 Х/ф “Повернення Будулая”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Крок до зiрок. Ретроспектива.
16.35 Д/с “Архiтектурнi шедеври”.
17.15 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
18.15, 21.20 Дiловий свiт.
18.45, 21.30 Свiт спорту.

19.00 Про головне.
19.30 Чоловiчий клуб. Шлях
Чемпiона. Олег Єфимович Серхiо Бланко.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Щоденник.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Прес-анонс.
1.50 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
2.35 Д/ф “Мовчання мага.
Максимiлiан Волошин”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.10 М/ф “Хуго з джунглiв”.
10.45 Х/ф “Сiссi - доленоснi
роки iмператрицi”.
13.00 Т/с “Шалений янгол”.
14.05 Д/ф “Великi комбiнатори”.

п’ятниця, 20 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.10, 7.00, 8.00 Новини.
6.35, 7.40 М/ф.
7.10 Ера бiзнесу.
7.15 Рейтингова панорама.
7.35 Будiвельний майданчик.
8.25 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
9.55 Прес-анонс.
10.00 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Щоденник.
11.10 Х/ф “Повернення Будулая”.
12.30 Дiловий свiт.
12.45 “Надвечiр`я”.
13.20 Х/ф “Настя”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Д/с “Архiтектурнi шедеври”.
16.05 Футбол. ЧС - 2010. Ретроспектива. ПАР - Уругвай.
18.00 Прем`єр-лiга пляжного
футболу. “Гран-Прi Львiв”.
Динамо” (Київ) - “Таврiя”

(Сiмферополь).
19.05 Магiстраль.
19.30 Баскетбол. Вiдбiрковий
матч до Євробаскет-2011.
Збiрна України - збiрна
Боснiї (чол.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Першi юнацькi Олiмпiйськi
iгри. Щоденник.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Прем`єра. Питання.
2.00 Прес-анонс.
2.15 Х/ф “Настя”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.15 М/ф “Хуго з джунглiв кiнозiрка”.
11.05 Мелодрама “Емма”.
13.40 Т/с “Шалений янгол”.

21.05 Х/ф “У пошуках скарбiв
нiбелунгiв”.
23.35 Д/ф “Iгри розуму”.
0.35 Мелодрама “Сiссi”.
2.20 Х/ф “У пошуках скарбiв
нiбелунгiв”.
4.15 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
5.05 Т/с “Шалений янгол”.

ІНТЕР

1.25 “Гучна справа. Вiрус
ревнощiв”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.50 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
3.30 Т/с “Сусiди”.
3.55 “Знак якостi”.
4.25 “Судовi справи”.
5.05 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.

ICTV

6.00 “Iграшки слави. Хронiки
дiтей-зiрок”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини.
7.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.00 Т/с “Сьомiн”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 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 “Катерина 2”.
23.25 Т/с “Клеймо”.

6.15 Факти.
6.35, 8.00 Дiловi факти.
6.40, 8.30 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45, 8.45 Факти. Ранок.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.30 Comedy Club.
10.40 Велика рiзниця.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Х/ф “Таємниця Ордена”.
15.20 Т/с “Хiромант”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
19.55 Т/с “Хiромант 2”.

15.10 Т/с “Маргоша 2”.
16.10 Т/с “Анжелiка”.
17.15, 19.30 “ТСН”.
17.25, 18.25 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
20.05 Т/с “Анжелiка”.
21.05 Х/ф “Царство небесне”.
0.00 Д/ф “Великi комбiнатори”.
1.00 Мелодрама “Сiссi - юнiсть
iмператрицi”.
2.45 Бойовик “Царство небесне”.

20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Точка кипiння”.
23.25 Т/с “Клеймо”.
1.25 “Фантастичнi iсторiї. Чудовi
зцiлення”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.50 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
3.35 Т/с “Сусiди”.

ІНТЕР

ICTV

6.05 “Гучна справа. Вiрус
ревнощiв”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини.
7.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.00 Т/с “Сьомiн”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.35, 8.00 Дiловi факти.
6.40, 8.30 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45, 8.45 Факти. Ранок.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.30 Comedy Club.
10.40 Велика рiзниця.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Х/ф “Двiйник”.
15.15 Т/с “Хiромант 2”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.

15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.10 Т/с “Анжелiка”.
17.15, 19.30 “ТСН”.
17.25, 18.25 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
20.05 Т/с “Анжелiка”.
21.05 Х/ф “Арн - лицар-тамплiер”.
23.05 Бойовик “Арн - об`єднане
королiвство”.
1.10 Х/ф “Сiссi - доленоснi роки
iмператрицi”.
2.55 Х/ф “Арн - лицар-тамплiер”.

19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Точка кипiння”.
23.25 Т/с “Клеймо”.
1.25 “Дiти партелiти”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.50 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.

ІНТЕР

ICTV

6.05 Д/ф “Фантастичнi iсторiї.
Чудовi зцiлення”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини.
7.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.00 Т/с “Сьомiн”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня тайги”.

6.15 Факти.
6.35, 8.00 Дiловi факти.
6.40, 8.30 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45, 8.45 Факти. Ранок.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.30 Comedy Club.
10.40 Велика рiзниця.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Прибуття”.
15.15 Т/с “Хiромант 2”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.

14.50 “Шiсть кадрiв”.
15.10 Т/с “Маргоша 2”.
16.10 Т/с “Анжелiка”.
17.15, 19.30 “ТСН”.
17.25, 18.25 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
20.05 Трилер “Знамення”.
22.35 Трилер “Бумеранг”.
0.50 Трилер “Рабство”.
2.45 Мелодрама “Емма”.

20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Точка кипiння”.
23.25 “Iграшки слави. Хронiки
дiтей-зiрок”.
0.50 “90Х60х90: красунi чи
чудовиська?”
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
2.50 Т/с “Сусiди”.
3.15 “Знак якостi”.

6.10 “Дiти партелiти”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00, 8.00, 9.00 Новини.
7.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.00 Т/с “Сьомiн”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.35, 8.00 Дiловi факти.
6.40, 8.30 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45, 8.45 Факти. Ранок.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.25 Comedy Club.
10.35 Велика рiзниця.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Х/ф “Сповiдь невидимки”.
15.10 Т/с “Хiромант 2”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.

ІНТЕР

ICTV

22.05 Велика рiзниця.
23.10 Т/с “Сопрано”.
1.20 Факти. Пiдсумок дня.
1.55 Х/ф “У пошуках пригод”.
3.25 Факти.
3.55 Надзвичайнi новини.
4.25 Х/ф “Остання спроба”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Домашнє завдання
для злочинця”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Танцюй”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Моя правда. Сергiй
Челобанов. Вiдродження з
попелу”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “Правила життя. Як
уберегтися вiд зарази”.
20.15 “Слiдство вели. Нiчна
тварюка”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Валентин i Валентина”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Хiромант 2”.
22.05 Велика рiзниця.
23.15 Т/с “Сопрано”.
1.25 Факти. Пiдсумок дня.
1.55 Х/ф “Таємниця Ордена”.
3.20 Факти.
3.55 Надзвичайнi новини.
4.25 Х/ф “Сяйво”.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Проклятi грошi”.
6.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Дамське танго”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
13.50 “Моя правда. Останнiй
полiт Iгоря Сорiна”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “Зоряне життя. Матерiодиначки”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. У колi
перших”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Хiромант 2”.
22.10 Велика рiзниця.
23.20 Т/с “Сопрано”.
1.30 Факти. Пiдсумок дня.
2.00 Х/ф “Двiйник”.
3.35 Факти.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Викупити дочку”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Зимовий вечiр у
Гаграх”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. У колi
перших”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “Моя правда. Олена
Проклова”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки
в законi”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
19.10 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
20.15 Х/ф “Еквiлiбрiум”.
22.35 Comedy Club.
23.30 Голi i смiшнi.
0.35 Автопарк.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.30 Спорт.
1.45 Х/ф “Прибуття”.
3.30 Факти.
4.05 Х/ф “Сяйво”.

СТБ

5.25 Д/ф “Гiркий присмак
любовi”.
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.10 Х/ф “Темний iнстинкт”.
16.50 Х/ф “Корона Росiйської
iмперiї, або Знову невловимi”.
18.10, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.20 Х/ф “Корона Росiйської
iмперiї, або Знову невловимi”.
20.00 “Танцюють всi! Краще”.
21.00, 23.20 “ВусоЛапоХвiст”.
22.20 “Танцюють всi! Краще”.
0.35 Х/ф “Неждано-негадано”.
2.05 “Вiкна-спорт”.
2.15 “Бiзнес +”.
2.20 Х/ф “Веселi зiрки”.

7
НОВИЙ КАНАЛ

5.10 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Магiчний народ”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15 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 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Малюки i клопiт”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25, 15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “4400”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.25 Iнтуїцiя.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Т/с “4400”.
1.35 Студiя Зона ночi. Культура.
1.40 Х/ф “Серпень”.
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.

3.05 Казимир Великий, або
Малевич селянський.
4.00 Студiя Зона ночi.
5.00 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.05 Х/ф “Вiчний поклик”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Повернення Синдбада”.
15.25 Х/ф “Розслiдування”.
17.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.35 “Речовий доказ”.
Мисливцi за валютниками.
19.00, 21.30, 0.50, 3.20, 5.15
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Повернення Синдбада”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

22.20 Т/с “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Атестат зрiлостi”.

0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Т/с “4400”.
1.40 Х/ф “Чужий проти чужого”.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.

5.05 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.15 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 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Малюки i клопiт”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25, 15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “4400”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Татусевi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.25 Iнтуїцiя.
0.40 Спортрепортер.

6.00 “Iсторiя України”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Повернення Синдбада”.
15.20 Х/ф “Рись повертається”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.35 “Правда життя”. Королi
вулицi.
19.00, 21.30, 0.50, 3.20, 5.10
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Повернення Синдбада”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
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”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Золото”.

1.45 Моя адреса - Соловки. Не
вдарте жiнку навiть квiткою.
2.00 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
2.25 AD FONTES. Повернення до
витокiв.
2.40 Студiя Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

5.10 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35, 8.35, 14.30 Т/с “Третя
планета вiд Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.05 “Все для вас”.
12.20 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Малюки i клопiт”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25, 15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “4400”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Татусевi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.25 Iнтуїцiя.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Т/с “4400”.
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Т/с “Колишня”.
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50 М/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35, 8.35 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.05 “Все для вас”.
12.20 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Малюки i клопiт”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25, 15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.55 Т/с “4400”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
21.35 Т/с “Воронiни”.
22.40 Iнтуїцiя.
23.55 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Вердикт за грошi”.
2.25, 4.25 Студiя Зона ночi.
Культура.

НТН

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Повернення Синдбада”.
15.20 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
17.10 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.35 “Легенди бандитської
Одеси”. Найкраще.
19.00, 21.30, 0.50, 3.10, 5.10
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Повернення Синдбада”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.35 “Речовий доказ”.
2.30 Українцi. Надiя.
3.25 Студiя Зона ночi.
3.30 Невiдома Україна.
4.30 Козак душа правдива.
4.45 Козацькi могили.
4.55 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Повернення Синдбада”.
15.15 Х/ф “Перехоплення”.
17.10 Т/с “Термiново в номер”.
19.00, 21.30, 0.50, 3.15, 5.10
“Свiдок”.
19.20 Х/ф “На мосту”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
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”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА МАКАРІВСЬКОГО РАЙОННОГО
ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ

10.08.2010 року

№51

смт Макарів

ПРО ПРИЗОВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА
СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
ВОСЕНИ 2010 РОКУ
1. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та
Указу Президента України від 29 жовтня
2009 р. № 879 / 2009 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови
на строкову військову службу громадян
України та звільнення в запас військовослужбовців у 2010 році”, провести призов
громадян на строкову військову службу
восени 2010 року .
2. На призовну районну комісію для
призову на строкову військову службу викликаються усі громадяни 1992 року народження, яким у період чергового призову
виповниться 18 років, а також громадяни,
які народились у 1985-1991 р., у яких закінчилась відстрочка від призову, або не
призвані раніше на строкову військову
службу з різних обставин.
3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу,
зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе,
№ 66 в зазначений час з документами,
що вказані в особистих повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток
для призову на строкову військову службу,
зобов’язані прибути в районний військовий комісаріат 10 вересня 2010 року, ма-

ючи при собі документи, які засвідчують
особу.
4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову
службу і тимчасово перебувають на території Макарівського району, зобов’язані
негайно повернутися до місця постійного
проживання та прибути у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
5. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність
згідно чинного законодавства.
6. Керівники підприємств, установ,
організацій, кооперативів та навчальновиховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані
викликати призовників з відряджень для
забезпечення своєчасного прибуття їх на
призовну дільницю.
7. Наказ довести до всіх організацій,
підприємств, установ, навчальних закладів району.
Михайло ПУГАЧ,
військовий комісар районного
військового комісаріату,
підполковник.

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО
БАГАТО РОКІВ Я ЗНАХОДИЛАСЯ НА УТРИМАННІ СВОГО ЧОЛОВІКА. НЕЩОДАВНО ВІН ПОМЕР. РОЗКАЖІТЬ, ЯК ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕНСІЯ У ЗВ’ЯЗКУ
З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА?
Згідно зі статтею 36 Закону
України “Про обов’язкове державне пенсійне страхування”,
пенсія по втраті годувальника призначається
непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були у нього на утриманні, за
наявності у годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний для призначення пенсії по інвалідності (залежно від
віку померлого - від 2 до 5 років). В разі смерті
пенсіонера або осіб, вказаних у ч. 2 ст. 32 цього
Закону, - пенсія призначається незалежно від
тривалості страхового стажу.
Згідно зі статтею 37 Закону пенсія по
втраті годувальника призначається в розмірі:
на одного непрацездатного члена сім’ї - 50%
пенсії за віком померлого годувальника; на
двох і більше непрацездатних членів сім’ї
- 100% пенсії за віком померлого годувальника, і ця сума розподіляється між ними в
рівних частинах. При цьому пенсія у зв’язку із
втратою годувальника призначається дітям
незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Дітям-сиротам пенсія по втраті годувальника призначається в розмірах, визначених
ч.1 статті, виходячи з розміру пенсії кожного
з батьків.
Пенсія по втраті годувальника призначається на весь період, протягом якого член
сім’ї померлого годувальника вважається
непрацездатним згідно із ч.2 ст.36 цього Закону. А членам сім’ї, що досягли пенсійного
віку, передбаченого ст. 26 цього Закону, - довічно.
У зв’язку із збільшенням прожиткового
мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, передбачено збільшення
пенсій, зокрема, пенсій по втраті годувальника. Так, з 1 липня цього року мінімальна
пенсійна виплата для цієї категорії збільшена
і виплачуватиметься диференційовано, залежно від кількості дітей, які були на утриманні годувальника: на одного члена сім’ї 100%
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність (709 грн), на двох членів сім’ї
- 120% (851 грн), на трьох і більше членів сім’ї
- 150% (1064 грн).

№ 32 13 серпня 2010 р.

ДІЄ „ГАРЯЧА ЛІНІЯ”,

ПО ЯКІЙ МОЖНА ДОВІДАТИСЯ ПОРЯДОК НАДАННЯ
СУБСИДІЙ ЗА СПРОЩЕНОЮ СХЕМОЮ
Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від
14.07.2010 року № 621 та змін до Положення про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива, Уряд ухвалив рішення щодо зниження порога обов’язкового платежу за житлово-комунальні
послуги. Спрощено умови одержання субсидій, а саме:
скорочено перелік потрібних для цього документів. Працюючим громадянам слід подати всього три документа:
заяву на одержання субсидії, декларацію та довідку про
доходи; пенсіонерам - лише заяву та декларацію. Слід
також зазначити, що громадянам, які вже мають субсидію, вона перераховується в автоматичному режимі.
Субсидія призначається уповноваженому власнику житла на якого відкрито особовий рахунок за
місцем реєстрації. У разі
смерті особи, на яку відкрито особовий рахунок,
субсидія не припиняється
за умови, що в житловому
приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи,
яким нараховується плата за житлово-комунальні
послуги. До встановлення
права власності на житло
у разі смерті уповноваженого власника житла, субсидія призначається одній
із дієздатних осіб, яка на
момент смерті власника
житлового
приміщення
була в ньому зареєстрована. Проте, якщо протягом
восьми місяців від дня відкриття спадщини не визначено в установленому
порядку уповноваженого
власника житла, надання
субсидії припиняється.
Субсидія
розраховується, виходячи з кількості
зареєстрованих у житловому приміщенні осіб,
яким нараховується плата за житлово-комунальні
послуги, у тому числі осіб,
призваних на строкову
військову службу. Розрахунок сукупного доходу
для призначення субсидії
проводиться
відповідно
до Методики обчислення
сукупного доходу сім’ї для
всіх видів соціальної допомоги.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних

•

•

послуг призначається на
основі середньомісячного,
а для придбання твердого
палива та рідкого пічного побутового палива - на
основі річного сукупного
доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за попередній календарний рік.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату користування житлом
або його утримання та
комунальних послуг, які
включають водо-, тепло-,
газопостачання, водовідведення,
забезпечення
електроенергією,
вивезення побутового сміття та
рідких нечистот, надається
у безготівковому вигляді.
Субсидія для придбання
скрапленого газу твердого та рідкого побутового
палива призначається на
основі річного сукупного
доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за попередній
календарний рік, і виплачується готівкою через відділення поштового зв’язку
або банківську установу .
Субсидія на оплату
ж и тл о в о - к о м у н а л ь н и х
послуг
призначається
на 6 місяців, а на оплату природного газу, що
споживається на індивідуальне опалення - на
опалювальний
період,
починаючи з місяця звернення за її призначенням
та перерахунком.
Субсидія для придбання
скрапленого
газу, твердого та рідкого

•

•

•

побутового палива призначається один раз на
календарний рік за особистим зверненням громадян,
У разі зміни цін і тарифів
на житлово-комунальні послуги, перерахунок субсидії здійснюється без зверненнь громадян. При цьому
обов’язкова частка плати
громадян у межах норм
споживання не змінюється, а збільшення розміру
платежів компенсується за
рахунок збільшення розмірів субсидії. Отже, програма житлових субсидій
забезпечує
стабільність
витрат громадян на оплату
житлово - комунальних послуг незалежно від зміни її
вартості. Програма субсидій також передбачає, що
у разі підвищення тарифів
на житлово-комунальні послуги, заяви на призначення субсидій приймаються
впродовж трьох місяців,
починаючи з того, в якому
сталося підвищення. При
цьому субсидію буде підвищено з дати підвищення
комунальних послуг.
Слід зазначити, що
при райдержадміністрації
створено районну комісію, до складу якої входять
представники
підприємств, установ, організацій району, які задіяні в
процесі надання субсидій
населенню за спрощеним
порядком. На розгляд комісії виноситимуться спірні
та нестандартні питання,
що виникатимуть у процесі
призначення субсидій.
В управлінні праці та
соціального захисту населення діє «гаряча лінія»,
яка в телефонному режимі
надає консультації щодо
отримання субсидій на
житлово-комунальні
послуги за спрощеною схемою. Телефони «гарячої
лінії»: 5-25-86; 5-27-40.
Світлана ШАБАНОВА,
начальник управління
праці та соціального
захисту населення
райдержадміністрації.

ПОСИЛЮВАТИ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
Днями відбулося засідання
колегії Контрольно-ревізійного
управління в Київській області. Як відмітив його начальник
О.С. Слива, діяльність Управління протягом І півріччя поточного року була спрямована на
забезпечення належного рівня
фінансово-бюджетної дисципліни в області.
Протягом звітного періоду
виявлено фінансові порушення,
що призвели до втрат, на суму
60,19 млн. гривень, значні суми
втрат фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок неефективних управлінських дій, які склали 24,37 млн.
гривень.
Найбільш
результативними були ревізії Національного
комплексу „Експоцентр України”, Державного авіаційного
підприємства „Україна” та Київської обласної філії ДП „Центр
державного земельного кадастру”. Наприклад, у Національному комплексі „Експоцентр
України” виявлено схему уникнення сплати коштів до державного бюджету, отриманих від
оренди нерухомого державного
майна в сумі 6,9 млн. гривень.
Його керівництвом площі буді-

вель, споруд і приміщень фактично передавалися в оренду
за договорами на зберігання
майна з метою уникнення сплати 70% від отриманої суми до
державного бюджету.
Враховуючи фінансову кризу в державі, необхідність мобілізації доходів до бюджетів усіх
рівнів, ГоловКРУ, Управлінням
приділялась особлива увагу забезпеченню наповнення державного та місцевих бюджетів відповідними надходженнями.
У межах прав і наданих державою повноважень,
Контрольно-ревізійне управління в Київській області вживало
відповідні заходи, в результаті
яких забезпечено усунення фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і
матеріальних ресурсів на суму
71,46 млн. гривень. Також забезпечено наповнення державного бюджету в сумі 2,8 млн.
грн. та місцевих бюджетів – 9,9
млн. гривень.
На особливому контролі в
Управлінні знаходить питання
щодо забезпечення належної
взаємодії з правоохоронними
органами. Протягом І півріччя
2010 року проведено 118 спіль-

них перевірок за зверненням
правоохоронних органів. У 16-ти
випадках порушено кримінальні справи відносно винних осіб;
внесено 25 актів реагування та
складено 2 протоколи про вчинення корупційного діяння.
Крім того, з метою налагодження співпраці з органами
прокуратури щодо вжиття належних заходів за результатами розгляду матеріалів ревізій,
у травні 2010 року відбулася
спільна нарада з питань покращення взаємодії та забезпечення оперативної координації дій
органів ДКРС та органів прокуратури при здійсненні фінансового контролю та взяли участь у
розширеній колегії прокуратури
Київської області, за результатами яких визначено окремі
шляхи співпраці.
Управлінням також проводилась робота щодо реалізації
матеріалів контрольних заходів,
спрямована на усунення виявлених порушень, налагодження
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та
організацій на належному рівні
та унеможливлення повторення
аналогічних порушень у майбутньому.

З метою повного відшкодування винними особами заподіяних державі або юридичним
особам матеріальних збитків
перед органами прокуратури,
об’єктами контролю та їх органами протягом півріччя ініційовано
119 цивільних позовів, з яких 55
перед органами прокуратури та
64 - перед об’єктами контролю.
З метою усунення виявлених
порушень застосовано 125 фінансових санкцій, а саме: призупинено бюджетних асигнувань
у 8 випадках, зупинено операцій
з бюджетними коштами – 74,
зменшено бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних
коштів – 43.
Крім того, на керівників та
інших службових осіб об’єктів
контролю, якими вчинено фінансові чи бюджетні правопорушення, накладені адміністративні штрафи. 540 осіб
притягнуто до адмінвідповідальності, 17 винних осіб до адмінвідповідальності за вчинені
бюджетні правопорушення та 7
осіб за порушення тендерного
законодавства.
Не залишилась поза увагою
взаємодія з місцевими органами влади та самоврядування.

Налагоджене їх постійне інформування щодо дотримання
фінансово-бюджетної дисципліни розпорядниками коштів.
Таке
іформування
здійснювалося Управлінням з метою доведення до керівництва
цих органів реального стану
фінансово-бюджетної дисципліни в області, районі, місті, причин
негативних явищ у витрачанні
державних коштів і майна, наявних резервів наповнення доходів
бюджетів та власних надходжень
бюджетних установ з конкретними пропозиціями щодо прийняття відповідних рішень.
В цілому впродовж І півріччя
2010 року до Київської облдержадміністрації, Київської обласної ради, райдержадміністрацій
та місцевих рад (міських, районних, селищних, сільських)
направлено 275 інформаційних
документів. За результатами їх
розгляду місцевими органами
виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування видано 85 розпоряджень. З них 3 Київською обласною державною адміністрацією.
Прес-служба КРУ
в Київській області.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОРАДИ ЖІНКАМ

НЕ ЗАЙВЕ НАГАДАТИ

ТУШ НЕ ПРОБУЮТЬ
ЛИШЕ НА СМАК

ДОДАВАЙТЕ ФІНІКИ
І ЯБЛУКА В ЩОДЕННЕ МЕНЮ

У стародавні часи єгиптянки самі готували туш для вій.
Для цього у глиняному посуді товкли вугілля, додавали до
нього сажу і тоненькою паличкою наносили цю суміш на
вії. Нині подібні маніпуляції не потрібні - купити брасматик можна у будь-якому спеціалізованому магазині. Але
для багатьох така покупка є справжньою проблемою.
Адже цей продукт був і залишається лідером за кількістю
алергій, спричинених косметичними засобами.
Реакція на туш може бути досить різною - від свербежу до появи плям навколо очей. У такому разі дерматологи, зазвичай, радять просто змінити туш на іншу. Тому
правило перше: хороша туш має містити “корисні дрібнички”: протеїни, вітаміни, норкову, касторову олії, натуральний віск, який надає віям блиску та пом’якшує негативний вплив “хімії”.
Для вій найголовніше - краще менше, але краще. Довгі та густі не варто фарбувати тушшю, яка має подовжувальні або розпушувальні властивості. До складу першої
входить фетровий пил, а інша може містити смолу, полімери, вугільний пил, який, буває, не подобається шкірі навколо очей. Найагресивніша туш - водостійка. Тому
нею ліпше користуватися лише час від часу - коли падає
сніг або йдучи на пляж. У будь-якому випадку дотримуйтеся другого правила: хороша туш має містити на упаковці позначки “гіпоалергенно”, “безпечно”, “перевірена
окулістом”, “пройшла дерматологічний контроль”.
Правило третє: вибираючи туш, її не пробують лише
на смак, всі інші маніпуляції припустимі. Можна її понюхати, нанести на шкіру з внутрішнього боку зап’ястя. Якщо
маскара неприємно пахне, не варто її купувати - містить
багато хімічних розчинників. На шкірі після нанесення
туші не повинно бути почервоніння, свербежу.
Туш не треба зберігати, нею треба користуватися. На
упаковці виробники вказують термін зберігання продукту
у запечатаному вигляді. З того моменту як туш вперше
нанесли на вії, вона придатна до використання не більше
2-4 місяців. Потім у ній починають розмножуватися різноманітні шкідливі бактерії. Брасматик міняють щонайменше раз на квартал.
Щоб вії здавалися довшими та густішими, перед нанесенням туші їх можна трохи припудрити. Знімати туш
треба спеціальною рідиною або за допомогою олії.

Ізраїльські дослідники дійшли
висновку, що часте вживання фініків сприяє уповільненню процесів старіння і запобігає розвитку атеросклерозу, повідомляє
Медична інформаційна мережа.
Під час дослідження добровольцям було запропоновано їсти
регулярно фініки впродовж двох
місяців (по 100 грамів на день). Під
час експерименту фахівці вивчали
склад крові учасників і акцентували увагу на роботі печінки і нирок.
Виявилося, якщо регулярно споживати фініки, рівень холестерину знижується на 15%. Це, у свою
чергу, впливає на зниження ризику
серцево-судинних захворювань,
зокрема, атеросклерозу. Незважаючи на високий вміст глюкози у
фруктах, у жодного з випробовуваних не зафіксовано підвищення
цукру в крові.
Фахівці також виявили, що фініки уповільнюють на 33% окислення

крові, яке прискорює старіння організму. Нарешті, вчені переконалися в тому, що фініки (у розумній
кількості) не сприяють набиранню
зайвої ваги.
Австралійські вчені з CSIRO

впевнені, що вживання яблук
щодня подарує людині довголіття, повідомляє ІТАР-ТАСС.
За словами фахівців, яблука
містять корисні для людського ор-

ПОРАДИ ЧОЛОВІКАМ

ЩОБ МАТИ ГАРНИЙ ВИГЛЯД

Щоб мати гарний вигляд на роботі, жінкам доводиться докладати чимало зусиль. Чоловікам простіше. Можна мати всього один костюм (жодна дама не в змозі дозволити собі таку «розкіш»), пару шкарпеток (чорних або
коричневих) і кілька краваток. Неважко запам’ятати, що
будь-яка краватка з вашої колекції повинна закривати
пряжку ременя, а шкарпетки підходити за кольором до
костюма і черевиків або повторювати колір краватки (але
якщо краватка червона, червоні шкарпетки одягати все
одно не варто).

ПРИВІТ, СМУГАСТИЙ!

Справжній сезон кавунів та динь зазвичай
розпочинається не раніше середини серпня,
тобто врожай баштанних
на підході. Проте купити
корисний і солодкий кавун не так просто, а добру
порцію нітратів, нітритів і
пестицидів - легко.
Визначити за зовнішніми ознаками наявність
нітратів у кавуні дуже
важко, особливо якщо
його не надрізати, тому
що найбільше їх у шкірці
і м’якуші, що знаходиться під нею. Перша ознака, яка має насторожити
покупця, - жовті прожилки і волокна, саме вони
говорять про наявність
нітратів і нітритів. Якщо
м’якуш кавуна покласти
у чисту воду, і вона порожевіє, це теж ознака
хімії. Занадто гладкий
зріз, без цукристих горбків - теж погано.
Для тих, хто занадто
поспішає насолодитися
кавунами якомога раніше, це може закінчитися
різями у шлунку, проносом, нудотою і блювотою,

підвищенням
температури, ознобом, головним
болем, висипами на шкірі.
Усі ці неприємності виникають через дію на організм нітратів, пестицидів
і солей важких металів,
які знаходяться у м’якуші
ягід.
Відомо, що нітрати
мають властивість накопичуватися в організмі і
давати реакцію тільки після подолання критичної
межі, для кожної людини

індивідуальної.
Для багатьох продавців - перекупників сезон
продажу кавунів настав
ще місяць тому. Вмістом
нітратів у товарі вони не
цікавляться. Де знаходиться рідний баштан
того, що на прилавку представляють
нечітко,
але всі, як завчили, стверджують, що кавуни - херсонські.
Дочекавшись сезону,
коли стиглі кавуни про-

даватимуться на кожному
кроці, вже можна не побоюватися. І відрізнити
стиглий від зеленого досить просто: його легко
подряпати, якщо провести нігтем; у нього сухий
хвостик; жовта, а не біла
плямка на боці.
А головне він - справжне джерело корисних
речовин, у тому числі
антиоксидантів, а також
елементів, що покращують імунітет.

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ КАВУН?

У САДУ І НА ГОРОДІ

Кавун, вирощений природним шляхом, має сухий хвостик, дозрівши, він “відключається” від живлення,
- при постукуванні він глухо дзвенить,
- якщо прикласти кавун до вуха і щосили здушити
його руками, шкірка трохи прогнеться і затріщить,
- у розрізаного кавуна не повинні бути роздутими
великі прожилки і м’ясисті волокна,
- чим більший і легший кавун, тим він стигліший,
- це двостатева ягода. У “чоловічого” особня кружальце навколо хвостика маленьке, а “жіночої” широке, і вони вважаються смачнішими: кісточок у
них менше і цукру більше.
І ще один важливий момент: не варто купувати
кавуни, розрізані та накриті плівкою - під сонцем в
них активно розвиваються мікроби.
(УКРІНФОРМ).

ЦІ ОГИДНІ СЛИМАКИ

Вони проникають всюди: псують салат і садові суниці, капусту й
огірки. Їм подобаються всі овочі. А ось прогнати їх непросто - під час
збирання врожаю не можна працювати з отрутами.
Але є один дієвий метод: візьміть
100 г насіння білої гірчиці, розітріть
у порошок і розмішайте в 10 л води,
а потім розбризкайте цю суспензію
там, де живуть слимаки.
У спекотні липневі дні починається розгул і хрестоцвітої блішки. Ці
симпатичні маленькі жучки можуть
до невагомої прозорості продірявити
зелень ріпки, начисто знищити розсаду капусти і сходи салатної гірчиці,
редиски і редьки. Особливо небезпечна ця хрестоцвіта блішка для рослин у ранній період їх вирощування.
Передусім, оскільки блішка нападає
на овочі з хрестоцвітих бур’янів, якомога ретельніше прополюйте город.

Капустяну розсаду краще висаджувати у хмарний день (тоді
блішки немає), щоб дати рослинам
пустити коріння. Так капуста легше
перенесе подальші неминучі пошкодження.
На грядки з капустою або редискою сійте салат, причому будь-який.
І ви помітите, що блішка перестане
цікавитися вашими овочами.
Опудрюйте сходи попелом, насипавши його у старі колготки і зробивши з них своєрідний розпилювач.
Дуже зручно! Правда, він діє лише до
першого поливу або дощу. Ефективний і тютюновий пил у суміші з вапном або тим самим попелом у спів-

відношенні 1:1. Зробіть так 2-3 рази
з інтервалом 4-5 днів.
Посипте землю навколо рослин
і самі рослини (зовсім трохи) порошком гірчиці. Годиться для цього і
чорний мелений перець - ось тільки
такий пряний інсектицид досить дорогий.

ганізму компоненти під назвою поліфеноли. Завдяки
їм, яблука можуть зменшувати рівень холестерину в крові. Крім того, вони відіграють
велику роль у зниженні ризику розвитку діабету, астми й
алергії.
Підтверджує слова вчених
і австралійка Една Спарвей.
Якраз нещодавно вона відсвяткувала своє століття. Річ
у тому, що її бабуся вивела
унікальний сорт яблук, і в їхній сім’ї
ці фрукти завжди становили значну
частину раціону. Саме у такій дієті
Една вбачає основу свого довголіття.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ЧИ КОРИСНО ПИТИ
ОЧИЩЕНУ ВОДУ?

Як відомо, мінеральні солі і мікроелементи є незамінними компонентами харчування, які необхідні для нормального функціонування організму людини. Потреба в
них задовольняється і за рахунок води.
Ученими різних країн у різний час було встановлено, що чим м’якше вода в тій або іншій місцевості, тобто чим менше в ній мікроелементів і мінеральних солей,
тим вище ризик виникнення у людей серцево-судинних
захворювань, головним чином ішемічної хвороби серця і
артеріальної гіпертонії.
І навпаки, у тих, хто живе в районах, де вода жорстка,
показники діяльності серцево-судинної системи кращі:
нижче артеріальний тиск і рівень холестерину в крові,
менша частота скорочень серця у спокої.
Фахівці дійшли висновку, що і захворюваність на карієс теж багато в чому обумовлюється низькою концентрацією мінеральних речовин і мікроелементів у воді, особливо кальцію, фтору, магнію, калію і літію.
Тому тривале споживання демінералізованої дистильованої води не лише не корисно, але шкідливо, оскільки може несприятливо позначитися на здоров’ї.

РОБИМО ЗАПАСИ НА ЗИМУ
САЛАТ З БАКЛАЖАНІВ І
БОЛГАРСЬКОГО ПЕРЦЮ

Складники: 1 кг баклажанів, 1 кг болгарського перцю, 1 кг моркви, 1 кг цибулі, 350 г рослинної олії, 2 ст.л.
солі, 3 ст.л. оцту, 3 ст.л. цукру.
Приготування: Баклажани порізати вздовж, посолити,
залишити, щоб вийшла гіркота. Через 30 хвилин промити,
обсушити і порізати кубиками. Перець і цибулю почистити
і теж порізати кубиками. Моркву натерти на крупній тертці.
Цибулю обсмажити в олії до золотистого кольору, додати
натерту моркву, баклажани і перець і, помішуючи, тушкувати протягом 20 хв. Помідори змолоти на м’ясорубці і додати
у салат разом з сіллю і цукром, тушкувати все разом протягом 10 хв, влити оцет і ще раз довести до кипіння. Розкласти
гарячу суміш у чисті банки, накрити кришками і стерилізувати в киплячій воді 1-літрові банки протягом 30 хв. Банки
вийняти і закрутити кришки.

ОЛІЯ З ОБЛІПИХИ

Виготовити олію із обліпихи не так складно, як багато
хто думає, а користь від неї велика. Ретельно переберіть
ягоди, промийте і просушіть. Потім розітріть дерев’яною
товкучкою в емальованому посуді. Сік (з кілограма ягід
виходить близько 0,5 л соку), відіжміть через марлю і
злийте у банку.
Через добу на поверхні соку з’явиться масляна плівка або “пробка” – це і є обліпихова олія. Її треба акуратно зняти і зберігати у скляних пляшках в холодильнику.
Таким чином з кілограма ягід можна отримати 80-100 г
оранжево-червоної олії. Не багато? Зате така олія найцінніша.
Ягоди, що залишилися після віджиму з них соку (макуха), заливають будь-якою підігрітою рослинною олією,
настоюють протягом 1,5-2 тижнів, а потім обережно зливають. Важливо, щоб осадок не потрапив у пляшку. Ця
олія виходить світлішою, і концентрація каротину в ній
нижча. Але і вона має чудову лікувальну дію.
Обліпиховою олією лікують опіки, нариви, фурункули,
різні захворювання слизової оболонки. Завдяки антимікробній дії, олія обліпихи допомагає при ангінах, тонзилітах та інших хворобах носоглотки. Для отримання олії
найбільше підходять червоноплодові сорти обліпихи (наприклад, Масляниста). Але і в інших сортах корисного вистачає.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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СТОРІНКИ НАШОЇ ІСТОРІЇ

ПОВІДОМЛЯЄМО

ЗАСУДЖЕНО ДО РОЗСТРІЛУ
ЗА ПОЛЬСЬКУ МОВУ

Життєвий шлях Валерії Владиславівни Поплавської почався 1898 року в
селі Бубрики Львівської губернії у Польщі. Ще молодою дівчиною, відразу по
закінченню учительської
гімназії, вийшла заміж за
військового польської армії. А під час війни, коли
панська Польща напала
на Радянську Україну, була
мобілізована в армію сестрою милосердя. Та повернутися до Польщі дівчині не судилося – через
хворобу залишилася жити
на Україні. Саме в цей час,
на території України проводилася
просвітницька
робота - влада вирішила
викоренити масову неписемність народу. Для
цього залучалися десятки
тисяч вчителів, створювалися школи і пункти лікнепу, в яких навчалися велика кількість неписьменних
та малописьменних гро-

мадян, а партія більшовиків надавала велике
значення розвитку національних шкіл. На території
Макарівського району в
кожному селі функціонували українські школи. Поруч з ними відкриваються
школи і для національних
меншин. Німецькі школи
функціонували в Ульянівці,
Наливайківці, Мар’янівці,
Садки – Строївці, а в Кодрі
ще й польська.
Нарешті своє істинне
призначення, задля якого
не один рік навчалася, Валерія Владиславівна знайшла, викладаючи з 1934
року польську мову в Кодрі. Вчителюючи, вона користується великим авторитетом серед польського
населення та учнів. Зміни
прийшли в період репресій, коли партія більшовиків стала проводити політику: один народ – одна
мова. Школи національних

меншин почали закриватися і Валерія Поплавська
вирішила виступити на
їх захист. Вона відстояла
право польського населення Кодри вчити своїх
дітей рідною мовою. Не
раз кликатимуть вчительку
в районний відділ народної освіти та НКВС з попередженням, проте свою
справу вона не полишила.
Тоді проти неї натравили
«сексотів» (таємний співробітник НКВД). ЇЇ колега,
вчитель Наливайківської
школи звинуватив її у поганій підготовці до уроків,
пропаганді
буржуазної
культури та вихвалянні
польського уряду. Кокошко запевняв, що Валерія
Владиславівна дворянка,
а інший сексот заявив, що
вона, хвалячи польський
устрій, збирається виїхати з Радянської України до
Польщі. Та через велику
повагу населення Кодри,

працівники НКВС Поплавську заарештувати не можуть. В серпні, 1937 року
Валерію
Владиславівну
переводять вчителем у
Рожівську середню школу, де в жовтні цього року
арештовують. На допитах
вона відкинула від себе всі
звинувачення. Та згідно
протоколу трійки №240,
від 2-го листопада 1937
року, на основі ст. ст 54-6
та 54-10 Карного кодексу УРСР Поплавську В.В.
засуджено до розстрілу.
Нині в районі польських та
німецьких шкіл немає.
Григорій ШУЛЬКЕВИЧ,
історик та
краєзнавець
Макарівського району.

(Стаття написана на
основі
справи
№4063
Центрального Державного Архіву громадянських
обє’днань України ).

ПОДВИЖНИЦЯ, АБО УРОКИ ВЕЛИКОГО ЖИТТЯ
15 серпня - 90 років з дня смерті Христини Данилівні Алчевської
(1841-1920) українського педагога, діячки народної освіти

В часи масової безграмотності вона зробила працю
заради просвіти простих людей девізом свого життя і залишалася вірною йому до самої смерті. Діяльність цієї
жінки була прикладом служіння своєму народові. Незважаючи на заборону, вона відстоювала українську мову,
народну пісню, пропагувала твори Тараса Шевченка. Її
педагогічна діяльність здобула всесвітнє визнання. Видатного педагога було обрано віце-президентом Міжнародної ліги освіти. Вона удостоєна найвищих нагород
- золотих та срібних медалей Московського й Петербурзького товариств поширення в народі писемності.
Христина Данилівна Алчевська, у дівоцтві Журавльова, народилася 16 квітня
1841 року в місті Борзна
Чернігівської губернії у дворянській родині. “Отец мой
был учителем уездного училища, а мать - внучкой правителя Молдавии - Гика. Она
пошла на то, что в старину называлось мезальянс.
Дочь заслуженного генерала, героя двенадцатого
года, получившая блестящее образование в Смольном институте, обладавшая
большими средствами и
замечательным
голосом
(в бытность свою в Смольном пела даже несколько
раз при дворе), она принесла все это в дар скромному учителю, отличавшемуся
необычайной красотой и
недюжинным умом. Я обожала мою мать, как существо
любящее, порывистое, со
светлым умом и даром “привлекать сердца людей”. Так
писала Христина Данилівна
в мемуарах “Передуманное
и пережитое”, виданих у
1912 році.
Освіту дівчина здобула
майже самотужки. У Курську,
куди невдовзі переїхала родина і де пройшла її юність,
навчаючи письма селянських
дітей, вона вперше випробувала свої сили на ниві народної освіти. Бо з дитинства
мріяла стати вчителькою,
хоча отримати професійну
освіту їй не вдалося. Саме
в Курську Христина почала
відвідувати молодіжні гуртки, писати вірші. Вісімнадцятирічною, під псевдонімом
“Українка”, вона відправила
два листи О.Герцену.
У 1862 році Христина
Данилівна одружилася з відомим підприємцем і меценатом Олексієм Алчевським.
Одразу після вінчання вони
переїхали до Харкова і невдовзі увійшли в коло прогресивного
міського суспільства. В
їхньому домі

завжди звучали шевченківське слово і рідна українська
пісня. Молода жінка стала
активним членом товариства
“Громада”, діячі якого ставили перед собою мету відновити єдність інтелігенції з народом і сприяти народному
просвітництву. Вона склала
іспит на право викладати і в
1862 році заснувала приватну школу для жінок, яку утримувала аж до 1919 року.
Майже вісім років, з
1862-го по 1870-й, Харківська жіноча недільна школа
існувала нелегально, заняття відбувалися вдома в Алчевських. З часом Христина
Данилівна домоглася офіційного дозволу на її відкриття, яке відбулося 22 березня 1870 року. У 1871 році в
школі навчалося 154 учениці
і працювало 22 викладачі. Її
почесним куратором стала
А.П. Вернадська (мати майбутнього президента Академії наук України).
Це був навчальний заклад, який давав освіту значно ширшу, ніж звичайна
недільна школа, крім того,
він був методичним центром
початкової освіти дорослого
населення в Російській імперії. Викладачі-”недільники”
на чолі з Христиною Данилівною у своїй практиці використовували передові освітні
методики. Наприклад, звуковий метод навчання грамоти,
розроблений К.Ушинським,
метод бесіди, пояснювального та позакласного читання, центром якого була
шкільна бібліотека.
Поряд з уроками в школі
надавали великого значення
позакласній роботі, особливо
проведенню шкільних свят.
Новорічні ялинки, прогулянки за місто, відвідування театрів, музично-театралізовані
вистави були ефективними
складовими виховного процесу. Освітня і педагогічна
діяльність Алчевської здобули високу оцінку її видатних

сучасників - Л. Українки, М.
Лисенка, О. Кобилянської, А.
Чехова і багатьох інших. За
час існування приватної жіночої недільної школи освіту
тут здобули близько 20 тисяч жінок.
Унікальним явищем у її
діяльності став музей наочних посібників (таблиць,
картин, альбомів, історичних
та географічних карт, манекенів, чучел тощо) - єдиний
у своєму роді, якого не мала
жодна початкова школа в імперії. У 1896 році він налічував 434 експонати, причому,
були посібники, спеціально
виготовлені для цього музею.
В Харкові й досі говорять:
“сад Алчевських”, “будинок
Алчевських”, “школа Алчевської”... До речі, сьогодні в її
приміщенні знаходиться виставкова зала Харківського
художнього музею. Збереглися будівлі банків, якими
керував
О.К.Алчевський,
започаткувавший тут товариство взаємного кредиту,
Торговий і Земельний банки.
Ця родина, в якої було чотири сини і донька, відіграла
унікальну роль в історії української культури і залишила
помітний слід в історичному
минулому Слобожанського
краю.
У 1879 році Христина Данилівна створила на власні
кошти недільну школу і в селі
Олексіївці на Катеринославщині. До речі, в ній вчителював і письменник Борис
Грінченко. Вона популяризувала українську мову, народну пісню, творчість Тараса
Шевченка. До 85-ї річниці з
дня народження Кобзаря на
замовлення родини Алчевських академік В. Беклемішев виготовив мармурове
погруддя поета. Його встановили на подвір’ї їхнього
будинку. Біля решітчастої
огорожі збирались шанувальники поета. Ці збори і
читання не подобалися хазяям міста, в 1901 році вони
добилися зняття пам’ятника.
Але погруддя вдалося врятувати.
Поряд з просвітницькою, Алчевська займалася
літературною і науковопедагогічною діяльністю. Під
її керівництвом було видано
тритомний
рекомендаційний покажчик книг “Что читать народу?” (1884-1906),
на виставках в Антверпені,

№ 32 13 серпня 2010 р.

Чикаго і Парижі отримавший
найвищі нагороди. У ньому
було вміщено понад 4 тисячі
рецензій, відгуків, анотацій
близько 80 авторів (учителів, викладачів, професорів і
просто читачів) на твори зарубіжної, російської та української літератури.
Сама Христина Данилівна написала 1150 анотацій. Авторський колектив на
чолі з нею підготував також
3-томний посібник “Книга
взрослых” (1899-1900), який
протягом 1899-1917 років
витримав 40 перевидань.
Вона - авторка вже згадуванних вище мемуарів, методичних статей з навчання
дорослих, укладач “Каталога книг” та “Програм викладання у недільних школах”.
Її оповідання друкувалися в
журналі “Детское чтение”.
Разом з чоловіком ця
видатна жінка виховала достойних дітей, які також
залишили помітний слід в
історії вітчизняної науки та
культури. Дмитро став кандидатом природничих наук,
добре грав на віолончелі й
малював, Микола - педагогом і громадським діячем,
Григорій - композитором,
Іван - відомим оперним співаком.
Про наймолодшу в сім’ї
- Христю - поетесу і педагога, яка, закінчивши навчання
у Парижі (після смерті батька її утримував брат Іван),
повернулася до Харкова,
хочеться сказати особливо.
Вона пізно почала писати
українською мовою, однак
це не завадило їй увійти до
золотої скарбниці української культури. Для таланту
і громадської діяльності цієї
неординарної
особистості
було відведено лише десять
років. Вона щіро вітала революцію, але швидко у ній
розчарувалася, і у 1917 році
написала: “Усе вже далеко...
Усе життям змінено, зруйновано, розділено, знищено...
Але жию, соваюсь, розшукую
друзів...” У перші пожовтневі
роки у житті Xристі Алчевської трапилася й особиста трагедія - смерть матусі і
братів. Вона пережила свою
більш щасливу матір лише
на одинадцять років. Христина Данилівна померла 15
серпня 1920-го, а Христя 27
жовтня 1931-го.
Тетяна НОВІКОВА,
(УКРІНФОРМ)

Національна академія державного управління при Президентові України (далі Національна академія) розпочала прийом слухачів
за договорами (за кошти фізичних та юридичних осіб) на навчання за новою спеціальністю
«Парламентаризм та парламентська діяльність» з наданням освітньо-кваліфікаційного
рівня магістр державного управління.
На навчання до національної академії за
спеціальностями галузі знань «Державне
управління» приймаються громадяни України,
які мають повну вищу освіту.
Термін навчання за денною формою – 18
місяців.
Документи подаються особисто до приймальної комісії до 20 серпня 2010 року.
Вступні екзамени та консультації проводяться з 25 по 27 серпня.
Початок занять з 1 вересня 2010 року.
Приймальна комісія працює щодня, крім
суботи і неділі з 9 до 18 години за адресою:
03057, м.Київ, вул.Ежена Потьє, 20, кім.127.
Тел. для довідок: (044) 455-69-02,
(044)481-21-71.
Офіційний сайт: www.academy.gov.ua
НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ

“НОВУ ХВИЛЮ” ВИГРАЛА
ВІРМЕНСЬКА СПІВАЧКА

На конкурсі молодих виконавців у Юрмалі перемогла
співачка із Вірменії Сона Шахгельдян. Судді одностайно
поставили їй найвищі оцінки, повідомляє інформаційний
канал “Вести”. Співачка з Єревана отримала 50 тисяч
євро. Соні 24 роки, з них 10 років вона співає.
Тепер дівчина думає про те, як розпорядитися головним призом у 50 тисяч євро. Частину грошей вона обіцяє пожертвувати на притулок для бездомних тварин,
але головне - творчість. Переможниця “Нової хвилі” мріє
про перший великий сольний концерт. “Щось добре робитиму. Буде мій перший великий сольний концерт. Я
увесь час працюватиму, я не хочу відпочивати”, - поділилася вона планами на майбутнє.
Друге місце отримала українка Тетяна Ширко. Від Соні
Шахгельдян її відділяв усього один бал. “Мені не прикро.
Я взагалі рада, що сюди потрапила. Усі, хто сюди потрапили, - переможці. Це чудове місце”, - зізналася вона.
Від України в конкурсі також брав участь Іван Березовський, який набрав загалом 274 бали і опинився на
8-ій позиції у загальному заліку. Творчість групи “Поющие
трусы” журі не оцінило. За підсумками трьох конкурсних
днів колектив виявився на передостанньому, 16-му місці,
повідомляє “РБК-Україна”.

У СВІТІ ВИЯВЛЕНО БЛИЗЬКО
130 МЛН. НАЗВ КНИГ
Співробітники компанії перерахували книги, що знаходяться у
всіх доступних книжкових сховищах світу.
Всього у світі, як показали ці підрахунки,
налічується майже 130
мільйонів назв книг і
більше одного мільярда
бібліотечних і каталожних записів.
Підрахунок книг було задумано для проекту Google
Book Search, розпочатого в 2004 році з метою перевести
в цифровий формат книги з найбільших бібліотек світу.
Рік тому Google Books почав пропонувати для вільного
скачування близько одного мільйона оцифрованих книг,
які доступні для безкоштовного копіювання.
Проте цифрова бібліотека викликала масу невдоволення серед конкурентів компанії і ряду книжкових видавців. Проти проекту офіційно висловилися в Німеччині,
Франції, ряд видавців у США, а також компанії Microsoft,
Yahoo і Amazon.

ДЕШЕВИЙ БЕНЗИН
МОЖУТЬ ВИРОБЛЯТИ...
БАКТЕРІЇ

Група розробників за допомогою методів генної інженерії зуміла навчити нешкідливих бактерій E.coli виробляти невластивий їм тип хімічних сполук - алканів або
так званих насичених вуглеводнів. Саме вони і є ключовим компонентом бензину, а тому таке біопаливо після
отримання може бути відразу ж відправлене в розподільчі мережі заправних станцій.
У своїй роботі вчені використовували генетичний матеріал мікроорганізмів - так званих ціанобактерій. Деякі
з них здатні виробляти алкани в ході життєдіяльності, заснованої, як і в рослин, на фотосинтезі.
Автори розробки зазначають, що їхні бактерії можуть
споживати вуглеводи, отримані навіть зі скошеної трави
або відходів переробки рослинних продуктів.
Тому для виробництва такого біопалива не доведеться розширювати посівні площі на шкоду іншим
сільгоспрослинам, і, відповідно, це не призведе до підвищення цін на продукти харчування.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ПРОХАННЯ ПОВЕРНУТИ

за винагороду паспорт на ім’я
Реута Р.М. та документи на машину.
ТЕЛЕФОН

Ветеранам війни і праці, яким виповнюється 80 років,
ШАБАНОВІЙ Уляні Василівні,
НОВИЦЬКІЙ Августині Іванівні,
МАЗЕПІ Ганні Григорівні з Макарова,
ДОБРИВЕЧІР Параскевії Карпівні,
БОГАЧУК Федорі Тарасівні з Андріївки,
ІЗУБЕНКУ Михайлу Олександровичу з Бишева,
ГОМЕЛЬ Любові Федорівні з Вільного,
ШЕВЧУК Христі Павлівні з Гавронщини,
САРАС Марії Василівні з Копилова,
ЛЕВЧЕНКУ Петру Павловичу з Липівки,
САВЧЕНКО Мотрі Петрівні з Ситняків та
ЛИТВИН Анастасії Несторівні з Фасової
щиро зичимо у ці святкові літні дні неба чистого, як волошковий цвіт, міцного здоров’я, рясного
щастя, хліба і солі на столі. Нехай Ваше родинне вогнище буде завжди відкритим для
добрих людей. Сімейної злагоди Вам, любові, пошани, сонця у Ваші віконця, щедрот
та душевного спокою на роки.
Президія районної ради ветеранів
України.

*****

Чарівну жінку, люблячу матусю і дружину, турботливу доньку, відданого улюбленій роботі професіонала, Колонщинського сільського голову
Юлію Василівну ПЕЛЕШОК
вітаємо з Днем народження.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.
З повагою учні та працівники
Колонщинської ЗОШ.

ДО УВАГИ ФОТОЛЮБИТЕЛІВ!

За підтримки Національної спілки фотохудожників України проводиться фотовиставка:
«УКРАЇНА. МАКАРІВ. МІЙ РІДНИЙ КРАЙ»
з 24 по 25 вересня 2010 року в приміщенні районного будинку культури.
Просимо
фотолюбителів
подати
до
01.09.2010 р. свої фотороботи.

096-267-06-07.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

О Ф І С - М Е Н Е Д Ж Е Р.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛ. 0-96-118-02-27. ОЛЕНА.

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

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

ТЕЛЕФОН – 067-978-21-21.

М А ГА З И Н К И Л И М О В И Х
ПОКРИТТІВ ПРОПОНУЄ

широкий асортимент товару
за низькими цінами.
А д ре са : см т Ма ка рі в , в у л . Ф рун з е , 5 2
( ц е н т ра л ьн и й ун і в е рм а г, 1 п о в е рх.

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

П О З И К А

Н А :

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

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ
НА ВИРОБНИЦТВО
А П А РАТ Н И К І В , С Л Ю С А Р Я ,
Е Л Е К Т Р И К А К В П , В А Н ТА Ж Н И К І В ,
Макарівський р-н, 50 км від Києва, с. Бишів,

ЗП - договірна, гуртожиток.
ТЕЛЕФОН 067-236-60-98. АНДРІЙ.

КОНТАКТНИЙ ТЕЛ. (095) 128-48-89.

КАНЦТОВАРИ ТА
ШКІЛЬНЕ ПРИЛАДДЯ

ВАТ “МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ”

В М А ГА З И Н І “ П Р Е С Т И Ж ” .

Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 28.09.2010 р. о 12.00 за адресою: Київська обл.,
Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська,107. Реєстрація відбудеться з 11.00 до 11.50 за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

І. Обрання виконавчого органу Товариства.
Для участі у зборах акціонерів необхідно при собі
мати документ, що посвідчує особу, а представникам
акціонерів - доручення на право участі у зборах акціонерів, оформлене відповідно чинного законодавства,
та документ, що посвідчує особу.
Директор.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„МАКАГРОТЕХ”

(Київська обл., Макарівський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 107)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 5 жовтня 2010
року о 9:00 в залі адміністративного корпусу товариства за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с,
Калинівка, вул. Київська, 107,
Реєстрація учасників з 8:00 до 9:00.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Обрання голови та секретаря зборів,
2. Про переведення випуску акцій з документарної
форми існування у бездокументарну форму існування
(дематеріалізація випуску).
2.1.Обрання депозитарію.
2.2. Обрання зберігача.
2.3. Визначення дати припинення ведення реєстру.
3. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій.
З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитися особисто за
місцезнаходженням товариства: с. Калинівка, вул.
Київська, 107. Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити документ, що підтверджує права
акціонера.
Пропозиції акціонерів, щодо доповнень порядку денного, приймаються правлінням товариства
до розгляду не пізніше як за 30 днів до дня проведення
зборів. Про способи внесення пропозицій можна дізнатися за довідковими телефонами.
Телефони для довідок: (04578) 3-36-43, 3-36-39.
Правління товариства.

ЗА НИЗЬКИМИ Ц ІНАМИ

А також: книги, замки, меблі, дверна
та меблева фурнітура.
НАША АДРЕСА: СМТ МАКАРІВ,
В УЛ . Ф Р У Н З Е .
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ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!

З метою забезпечення всенародного обговорення проекту Податкового кодексу України в ефективному діалозі з суспільством та реалізації механізму співпраці Міністерства фінансів України,
ДПА України та ДМСУ відповідно до Концепції всенародного обговорення проекту Податкового кодексу, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 28.07.2010 №778 „Про заходи
щодо підготовки та проведення регіональних громадських слухань проекту Податкового кодексу
України”, на базі державної податкової інспекції
у Макарівському районі утворено саІІ-центр із
прийняття та узагальнення пропозицій до проекту Податкового кодексу.
Номер телефону, задіяний у роботі саll-центру
5-21-63, або кабінет №5. Просимо надавати пропозиції до проекту Податкового кодексу щоденно з
09:00 год. - 18:00 год. до 20 серпня 2010 року.
ДПІ у Макарівському районі.

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

16 серпня о 11.00 год. в залі засідань райдержадміністрації, за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе,
30 відбудеться спільне засідання тимчасової комісії з
питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших
соціальних виплат та робочої групи з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення.
На засідання запрошуються керівники підприємств, які допустили:
- заборгованість з виплати заробітної плати:
ВАТ«Макарівська сільгоспхімія», Автоколона райспоживспілки, ДП МОУ «Макарівський ЗЗБВ», ПВ НФ
«Льон»
- заборгованість зі сплати внесків до Пенсійного
Фонду: Соснівська філія ТОВ «Енергетична група»,
ДП МОУ «Макарівський ЗЗБК», ПП «Обрій -2007»,
СФГ «Борівка», ТОВ «Борівка», Макарівське районне
ВУЖКГ, ТОВ «К - Стиль», ТОВ «Промет», ТОВ «Укрпідводтрубопровід», МРКП «Землемір»;
- порушення щодо встановлених законодавством
мінімальних гарантій в оплаті праці та нарахування заробітної плати кваліфікованим працівникам без дотримання коефіцієнтів міжкваліфікаційних співвідношень: ТОВ
ВФ «Унава-2», СОК «Водограй», ПП «Люкс АРТ».
О.САЛЬВЕНЧУК,
секретар комісії.

ЗОЛОТО. СРІБЛО.

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

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.
П О Т Р І Б Е Н В О Д І Й К АТ Е Г О Р І Ї “ Е ” .
З/плата - договірна.
Тел. 067-380-03-18.

ПІСОК. ЩЕБІНЬ. ВІДСІВ...
перевезення КамАЗом з причепом.
ТЕЛЕФОН - 097-230-51-78.

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

ТОРГОВЕЛЬНОМУ ЦЕНТРУ «РУБІН»

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

ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру по вул. Проектна, 1, другий поверх п’ятиповерхового будинку. Загальна площа - 35 кв. м, індивідуальне
опалення. Своя. Терміново. Тел.: 050-580-3628, 050-412-36-65, 093-255-37-33.
ЗАГУБЛЕНУ довідку ф. 4-ОПП за №97 від 12.10.2009р.,
видану ДПІ у Макарівському районі, СТ «Берізка», інд.
код 13728625, вважати недійсною.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності
на житловий будинок, який знаходиться за адресою
с.Фасова, по вул. І.Франка, №63, видане на підставі
рішення виконкому Макарівської районної ради народних депутатів за №214 від 24 листопада 1989 р. і зареєстроване у реєстрову книгу з №1 за реєстровим №75 1
грудня 1989 року, на ім’я ЦИПИНИ Ніни Михайлівни,
вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право власності на житло за
№ 1116 від 21 листопада 1995 р., яке знаходиться за
адресою с.Северинівка, вул.Леніна, 3, кв.3, на праві
спільної власності гр. ПАРХОМЕНКА Василя Миколайовича та ПАРХОМЕНКО Олени Дмитрівни, видане
згідно з розпорядженням від 21 листопада 1995 р. №
14, вважати недійсним.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

смт Макарів, вул. Ілліча, 5

ТЕЛЕФОН 095-423-02-84.

“SCANIA UKRAINE LTD.”
(Makariv region, Kalynivka) is looking
for the candidate to hold Administrator and
Office-Manager position.
The candidate should have experience in
administration field, computer skills (MS Word,
Excel, Outlook, Internet Explorer), fluent English and
job experience.
The potential candidate can send the resume to
the e-mail: Ludmila.Piddubna@scania-ua.com

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.
Районна організація соціалістичної партії України глибоко сумує з приводу смерті
ПРОВОРНОЇ Раїси Михайлівни
і висловлює щирі співчуття родині та близьким покійної.
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ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03-20.04)
Цей тиждень один з
найважливiших у роцi, якщо
у вас є якiсь конкретнi плани.
Будьте активнi весь тиждень, i особливо - в п`ятницю. Цього дня можете зважитися на найважливiше, але
спробуйте прорахувати наслiдки.
Вiдвертi розмови можуть викликати бурхливi вiдчуття, опiр, але поки
краще не поспiшати з оцiнками.
Iнтенсивнi переживання роблять
вас привабливими, ви можете наполягти на своєму. Але тiльки не в цi
вихiднi, якi краще провести якомога
спокiйнiше.
Сприятливi днi: 17, 19;
несприятливi: 21.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Використовуйте
початок тижня для вирiшення
матерiальних питань i покупок.
Немає обмеження в справах, i
оточуючi схильнi бачити у вас оплот
стабiльностi. Те, що почнете в цей
час, одержить сприятливий iмпульс
i з часом принесе користь. У суботу можливi найнесподiванiшi подiї.
Уникайте небезпечних i травмуючих
ситуацiй. Цей день може стати точкою вiдлiку для розвитку нового напряму вашої дiяльностi або важливих
змiн у партнерствi.
Сприятливi днi: 19, 21;
несприятливi: 20.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ЗАВТРА - СПАС ПЕРШИЙ, МЕДОВИЙ, МОКРИЙ

16-22 СЕРПНЯ

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Плануйте всi важливi заходи на першу половину тижня. Це сприятливий час для того,
щоб закрiпити домовленостi i почати
реалiзацiю своїх планiв. У п`ятницю
i суботу Венера з Ураном можуть
пiднести вам несподiванi сюрпризи.
Приймати рiшення i дiяти доведеться швидко i точно. Не шукайте собi
додаткових проблем, не ризикуйте,
але не обмежуйте себе в творчостi,
в чому б вона не виражалась. В особистих стосунках зберiгайте спокiй.
Сприятливi днi: 18, 19;
несприятливi: 16.

№ 32 13 серпня 2010 р.

СИТИЙ МАКОВЕЙ І ЛАСИЙ ПОСТ
Здавна в серпні відзначали три Спаси - Маковій або Мокрий Спас, Яблучний Спас і далі Хлібний Спас.
У зв’язку з цим початок серпня наші предки називали Спасівка. За тогочасними традиціями ці Спаси
для слов’ян були святами Врожаю. З давніх пір в усіх землеробських країнах вони відзначалися як прояв
вдячності Дажбогу, який дає нам щедрі дари літа: плоди, ягоди, овочі, злаки, мед. Під час спасових свят
відбуваються ритуали освячення плодів. Це одні з найдавніших обрядів в історії людства. Вони відомі ще
за часів Трипільської культури, а це - кінець VI, початок III століть до нашої. З прийняттям християнства
традиції святкування дещо змінилися, але відголоски з язичницьких часів доходять і донині.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Не квапте подiї. Зараз
вам потрiбно бiльше уваги
придiляти заходам, корисним
для здоров`я. Попереду декiлька
складних i дуже важливих для вашої
роботи i кар`єри мiсяцiв, тому до змiн
потрiбно прийти з вiдновленими силами. Подумайте, яких змiн потребує
ваш iмiдж i сходiть у салони й магазини на початку тижня. В п`ятницю
у фокусi уваги будуть особистi й
любовнi стосунки. Iнтуїцiя вас не
пiдведе, коли доведеться приймати
рiшення.
Сприятливi днi: 21;
несприятливi: 20.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
З середи наступить переломний момент у справах, ви
зможете проявити органiзаторськi
здiбностi або реалiзувати важливу
частину своїх намiрiв. Якщо ви активно розвиваєте якусь тему, то подiї
навколо неї досягнуть кульмiнацiї у
п`ятницю. Може вiдбутися розмова,
яка допоможе обом сторонам досягти ясностi i чiтко розставити акценти
у стосунках. Краще вирiшувати в цей
час дiловi питання, а в особистому
життi поки залишити все без змiн.
Сприятливi днi: 16;
несприятливi: 21.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам доведеться справлятися з великим навантаженням на роботi, але все-таки не
обмежуйте свою активнiсть тiльки
робочими завданнями. Бiльше часу
придiляйте спiлкуванню. Вiдчуття
можуть одержати сильний iмпульс
до вивiльнення, коли Марс i Меркурiй
об`єднають свої зусилля у зонi гороскопу, що вiдповiдає за вашi близькi
стосунки. Друга половина тижня
дасть можливiсть вирiшити деякi питання, що давно вас хвилюють. Можлива несподiвана зустрiч з тим, з ким
необхiдно вiдновити контакт.
Сприятливi днi: 22;
несприятливi: 21.

РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi ви одержите багато нової iнформацiї.
Обов`язково подумайте, як її застосувати з користю. Ви станете координатором i посередником, i чудово справитеся з розвитком вiдразу
декiлькох напрямiв. Намагайтесь
тримати в порядку потрiбнi документи i своє робоче мiсце. Ще однiєю
важливою темою цього тижня будуть
домашнi справи i стосунки з близькими. У понедiлок i вiвторок можна
купляти щось у будинок, особливо
прикраси i предмети комфорту.
Сприятливi днi: 17, 18;
несприятливi: 22.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
У першiй половинi тижня
ви можете вдало вирiшити
деякi фiнансовi питання. Приємнi
враження вас чекають не тiльки на
роботi, але й у вiльний час, який можна наповнити романтикою i творчiстю.
Зробiть довгоочiкуване придбання або влаштуйте сiмейну вечерю,
щоб порадувати своїх близьких. У
п`ятницю сюрпризи вас чекають у
подорожах. Можливi несподiванi витрати, не виключенi i втрати. У вихiднi
обмежте коло спiлкування; краще
провести цей час на природi.
Сприятливi днi: 20;
несприятливi: 17.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ви легко досягнете поставленої мети на початку тижня.
Але краще рухатися по “накатанiй колiї”,
не намагаючись переконати партнерiв
або клiєнтiв у тому, до чого вони ще не
готовi. Вирiшуйте матерiальнi питання, щоб розширити свої можливостi.
Зробiть на початку тижня декiлька приємних придбань особисто для себе, і
вiдразу думайте про те, як компенсувати свої витрати. Зараз можете закласти
основи справі, яка через певний час почне працювати на вас.
Сприятливi днi: 19;
несприятливi: 21.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Тиждень має бути насиченим, i найцiннiшою якiстю
буде вмiння швидко наводити лад у справах i систематизувати
iнформацiю. Намагайтесь налагодити свiй графiк роботи так, щоб у вас
залишався час для особистих справ
i турботи про здоров`я. Запросiть
своїх друзiв позайматися в спортзалi
або органiзуйте виїзд на природу. В
п`ятницю i суботу можуть вiдбутися
подiї, якi примусять по-iншому
оцiнити своїх близьких.
Сприятливi днi: 19;
несприятливi: 20.

ДIВА (24.08-23.09)
Не пропустiть цей тиждень, якщо у вас є плани, готовi
для втiлення. Для серйозної
роботи i вирiшення фiнансових питань сприятливi понедiлок i вiвторок.
З середи займайтеся пошуком
потрiбної iнформацiї, зв`язкiв, ведiть
переговори i листування з партнерами. В п`ятницю можна укладати договори або робити iншi рiшучi кроки, якi
означатимуть початок нового етапу у
вашiй роботi. В особистому життi це
хороший час для вiдвертої розмови.
Сприятливi днi: 20, 22;
несприятливi: немає.

РИБИ (20.02-20.03)
Це дивовижний час, коли
перед вами можуть вiдкритися
новi обрiї там, де ви цього абсолютно не чекаєте. На початку тижня
є можливiсть обговорити з партнерами перспективи спiльної дiяльностi,
укласти вигiдну угоду, контракт. В
п`ятницю i суботу створiть навколо
себе творчу обстановку. Вашою перевагою в несподiваному поворотi
подiй буде iнтуїцiя, яка пiдкаже, як
поводитися. Що б не сталося, спробуйте отримати з цього користь.
Сприятливi днi: 22;
несприятливi: 19.

З

автрашній ранок макарівчани зустрінуть під
святковий церковний передзвін, і понесуть
до храму мед, букетики квітів, серед яких буде

красуватися макова голівка.
У Руській православній церкві це свято поєднувалось з пам’ятною подією – Хрещенням
Русі київським князем Володимиром у 988 році.
У давнину в цей день відбувалися богослужіння
біля річок, колодязів або джерел, мале освячення води, а також меду нового збору, який благословлявся для вживання в їжу.
У дохристиянській Русі існував обряд, під час
якого волхви освячували Маковійну квітку - букет з
чебрецю, чорнобривців, рути, м’яти, васильків, нагідок, маку. Мак у слов’ян - це символ плодючості
і оберіг від злих сил. Цей букет був оберегом на цілий рік. Його підвішували вдома над покутті. Також в
цей день біля джерела, де проходив обряд, садили
дерева, влаштовували ігри, забави, співали пісні. В
наші часи, залишилася традиція готування «маковійської» квітки, яку освячують в церкві. Проте, крім
цього вшановують також сім святих мучеників – братів Маккавеїв (Авім, Антонін, Гурій, Єлеазар, Євсевон,
Алім й Маркелл), а також матір їхню Соломонію (чи
Соломію) та їх учителя Єлеазара, які постраждали за
відмову прийняти язичництво і в 166 році до н. е. прийняли мученицьку смерть. Як і в давні часи, нині на
Маковія освячують криниці, джерела, в цей день хворі купаються у водоймищах, бо вважається, що вода
має цілющу силу. Вся ця обрядодія супроводжується
музикою і танцями, незважаючи на те, що саме цього
дня починається строгий двохнедільний Успенський
піст. Під час посту відбувались сирітські та вдовині
помочі, коли всім селом допомагали самим бідним
та немічним людям.

19 СЕРПНЯ - ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ (ДРУГИЙ СПАС)

ТИ - ЗА СЕБЕ, МИ - ЗА ТЕБЕ,
А ХРИСТОВ СПАС - ЗА ВСІХ НАС

19 серпня святкується другий Спас –
Яблучний(в наш час в цей день святкують Преображення Господнє). Здавна це свято ще називали Спас на горі, адже наші предки славили
Богів Спасів на горах або біля джерел. За традицією давні слов’яни перші плоди Землі ритуально освячували і приносили в пожертву воді,
вогню, роздавали волхвам, родичам, сусідам.
І досі у деяких селах на Україні можна почути,
як селяни перед вживанням першого фрукта
чи овоча, що виріс в цьому році, замовляють:
«Нова новинка в роток, щоб не боліла ні спинка,
ні животок!».
Після хрещення Київської Русі, святити фрукти та городину почали ходити до церкви. За традицією це дійство доручалося лише жінкам та чоловікам. Дівчата навіть не підходили до церковної
огорожі, боячись, що їм піднесуть яблуко (в них
це називалося «сором», можливо, через старозаповітну легенду про спокусу яблуком Єви). Після
церковної відправи вдома влаштовували гостини.
Готували борщ та інші страви, але обов’язково на
столі були всілякі пироги з яблуками, вареники
з яблуками й медом і свіжі яблука та груші. Хто
мав пасіку, запрошував сусідів на мед. Частуван-

ДО СВЯТКОВОГО СТОЛУ

ПИРІГ З ЯБЛУКАМИ
Спосіб готування: 3 яйця, 1
склянка цукру розмішати, всипати 1 склянку борошна, ще раз
розмішати до однорідної маси.
3 середніх яблука очистити
від серцевини й порізати часточками.
Глибоку сковорідку змазати
маргарином і викласти яблука,
зверху вилити масу й запікати
в духовці при t 180-200 градусів
25-30 хвилин.

ня медом на Спаса означало поминання покійних
родичів і близьких. Мед брали з вуликів ціле літо,
але після Спаса все зібране бджолами залишали
їм на зиму. Приказували: «До Спасівки бджола на
пана робить, а потім — на себе».

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

15 серпня - Степанів день. Яка погода цього дня, така
буде у вересні.
Починали косити отаву. З’явилась отава - для сіна прибава.
16 серпня - За цим днем прогнозували погоду в жовтні.
Вітер з вихорами - на сніжну зиму. Погожий день - то й
листопад буде погожий, а коли хмарно і дощить - то й листопад буде сірий, і рано засніжить.
23 серпня - Лаврентія. На Лаврентія дивляться опівдні на
воду: коли тиха, то й осінь буде тихою, а зима без завірюх.
27 серпня - Тодося, Михея. Якщо в цей день дме сильний вітер, вересень буде непогідний. На Михея дмуть вітритиховії - до тихої осені.
28 серпня - Успіня, перша Пречиста. Початок молодого
бабиного літа.
Якщо погода молодого бабиного літа (з 28 серпня по 11 вересня) гарна, то старе бабине літо (13 - 21 вересня) буде негожим. Яка перша Пречиста - така й осінь.
29 серпня - третій Спас, горіховий. Якщо журавель відлетить до третього Спаса, то на Покрову буде морозно. Починається відліт ластівок. Успіння прийшло - сонце на осінь пішло.
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