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ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ.
ДОРОГІ БАТЬКИ ТА ДІТИ!

Від обласної державної адміністрації та від себе
особисто щиро вітаю вас з Днем знань і початком нового навчального року.
Свято першого дзвоника є однією з найвизначніших подій у житті кожної людини. Цей день завжди
урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається нелегкий і тернистий шлях до вершини знань, формування світогляду, розуміння добра і зла.
Усім школярам хочу побажати досягти своєї мети
у житті, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо,
першокласникам - ніколи не зупиняйтеся на дорозі
Знань, вона цікава та пізнавальна! Цей навчальний рік
стане завершальним для одинадцятикласників. Бережіть у своїй пам’яті шкільні роки, вчителів, які не лише
навчили вас читати й писати, а й дали вам основи великої науки - життя.
Велике спасибі вам, педагоги, за виконання такої
важливої й відповідальної місії, як виховання дітей.
Саме ви навчаєте їх по-справжньому любити рідний
край, формуєте свідомість та світогляд підростаючого
покоління, від якого залежить майбутнє нашої країни.
Бажаю вам наснаги, творчого злету, оптимізму та терпіння в нелегкій щоденній праці!
Щиро вітаю зі святом батьків, дідусів та бабусь, які
докладають усіх зусиль, аби їхні діти і онуки стали свідомими громадянами української держави! Міцного
здоров’я вам, добра, достатку, хай ваші домівки повняться радістю та щастям!
З повагою
Голова Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

5 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ ПІДПРИЄМЦІВ
Райдержадміністрація та районна рада щиро
вітають підприємців району з їх професійним святом Днем підприємця!
Підприємництво є запорукою економічного зростання, джерелом нових робочих місць, насичення ринку товарами і послугами, наповнення бюджетів району
та держави, що дає змогу вирішувати нагальні соціальні проблеми.
З кожним роком розширюється підприємницький
сектор, що є основою для формування середнього
класу.
Вміння задіяти менеджерський талант, ефективно
працювати в умовах ринку - це ті риси, які є визначальними для підприємців.
У день вашого професійного свята прийміть наші
найщиріші вітання та побажання успіхів у вашому бізнесі. Нехай доля завжди посміхається вам, партнери
ніколи не підводять, а кожна започаткована вами справа буде вдалою та успішною.
Здоров’я і творчої наснаги вам, щастя і добра вашим сім’ям.
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

ШКІЛЬНИЙ ДЗВІНОК
ПОКЛИКАВ ЗА ПАРТИ
Привітно зустріла своїх учнів,
вчителів, численних гостей Макарівська ЗОШ №2: причепурилася, довкруг квітами розцвіла, бо ж
свято – День знань. Перший день
навчального року завжди урочистий, хвилюючий. Хвилюються учні, вчителі, батьки дітей. Бо
хтось вперше привів донечку чи
синочка до школи, яка стане для
них рідним домом. Для когось це
останній навчальний рік і від цього шкільного порогу вони підуть у
доросле життя.
На свято першого дзвоника
завітали голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський,
начальник відділу освіти райдержадміністрації Віктор Гартфіль,
директор ЦТДЮ ім. Д.Туптала Ігор
Годенков.
Голова райдержадміністрації
Ярослав Добрянський та Заслужений вчитель України, директор
школи Надія Ащенко на вишиваних
рушниках піднесли першокласникам коровай. Вони побажали всім
учням вагомих здобутків у навчанні, примножувати своїми успіхами
славу рідної школи, району, України. Ярослав Вікторович вручив
грамоти
райдержадміністрації

багатьом вчителям за плідну роботу на освітянській ниві, за гідне
виховання учнів. Надія Василівна
нагородила грамотами учнів, які
відзначилися у навчанні, стали переможцями різноманітних творчих олімпіад.
Дружну учнівську сім’ю цьогоріч поповнили 42 першокласники.

Пролунав перший дзвоник нового навчального року. За традицією
першими шкільний поріг переступають першокласники. Все для них
ще незвідане, незнайоме. І вчителі,
і друзі по парті…
Учні отримали нові підручники,
розпочалися уроки.
У добру путь в Країну знань!

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова
районної ради.

Уже традиційно у першу неділю вересня, згідно з
Указом Президента України, у нашій державі відзначається День підприємця. Це свято запроваджене з
урахуванням великої ролі підприємництва у здійсненні
економічних реформ в Україні, вирішенні соціальноекономічних проблем і визнанням його впливу на формування, становлення і розвиток національної економіки. Воно покликане привернути увагу суспільства до
підприємницької ініціативи, сприяти подальшому розвитку малого і середнього бізнесу в країні.
Щиросердно бажаємо усім підприємцям витримки, оптимізму і невичерпної наснаги у праці. Нехай
кожна започаткована справа буде вдалою і успішною.
Щастя, здоров’я і благополуччя вам і вашим родинам!
Олена ГЕДЗ,
в. о. Макарівського селищного голови.

ЩИРІ ВІТАННЯ ІЗ СВЯТОМ!

Рада підприємців при райдержадміністрації
адресує найсердечніші та найщиріші поздоровлення
всім підприємцям району з нагоди їх свята.
Хай життя вам дарує добре здоров’я, достаток,
благополуччя, мир, злагоду, любов та тепло. Щоб на
життєвій ниві ще довго світило сонце, хай ніколи не
залишає вас родинний затишок і повсякчас справджуються мрії та сподівання.
Усіх земних благ вам, шановні підприємці!

ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ, ВИЗНАЧИЛИ ЗАВДАННЯ
27 серпня відбулася серпнева конференція педагогів
району. Зібралися вони, щоб підбити підсумки минулого
навчального року та визначити завдання на новий 20102011-й. У роботі конференції взяли участь та виступили
зі словами привітання з початком нового навчального
року та побажаннями освітянам успіхів на педагогічній
ниві у вихованні підростаючого покоління голова райдержадміністрації Я.В. Добрянський, голова районної
ради М.Д. Вараницький, методист центру координації
роботи з методичними кабінетами Київського обласного
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Г.М.
Стадніченко.
З доповіддю виступила завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти райдержадміністрації О.В.
Матейчук. Після обговорення доповіді було прийнято
резолюцію серпневої конференції керівників навчальних
закладів та педагогічних працівників району.
За результатами рейтингу загальноосвітніх та до-

шкільних навчальних закладів району зі створення
навчально-матеріальної бази, навчання та виховання підростаючого покоління відбулося нагородження грамотами райдержадміністрації та районної ради та цінними
подарунками кращих навчальних закладів. Серед нагороджених – Макарівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – природничо-математичний ліцей» (директор
В.М. Тарнавський), Фасівська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів (О.В. Міщук), Ніжиловицьке навчально-виховне
об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» (В.П. Шевченко), Лишнянський дошкільний
навчальний заклад «Сонечко» (завідуюча - Т.А. Морсковатих).
Важливою подією у житті дванадцяти молодих вчителів
стала нинішня серпнева конференція. Адже вона була першою у їх трудовій біографії і до того ж вони отримали трудові книжки, які в урочистій обстановці вручив їм начальник
відділу освіти райдержадміністрації В.О. Гартфіль.
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Борис КОЛЕСНІКОВ: «МИ ПОВИННІ ВБИТИ
ІНТЕРЕС ДО УКРАЇНИ
СХЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ.
В НІМЕЧЧИНИ
І В ЦЬОМУ СУТЬ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ»
ПЕРЕВЕРШИВ
Післясмак від першого варіанта Податкового кодексу залишився такий:
адміністрування колосально посилилося; бідні заплатять за багатих; ПодатУСІ ОЧІКУВАННЯ
ковий кодекс є в кращому разі тюнінгом податкової системи, не ставши очіПЕРШІ ПІДСУМКИ

Однією з центральних тем на шпальтах німецьких газет став візит Президента України Віктора Януковича до
Берліна, що відбувся напередодні.
“Інтерес до України в Німеччини перевершив усі очікування”, - пише “Handelsblatt”. За даними видання, на
промову українського Президента до найбільшої зали готелю “Адлон” прийшли близько 800 осіб - представники
німецьких ділових кіл, громадськості та політики, деяким
з них довелося стояти. Співробітники Німецького товариства зовнішньої політики, яке ініціювало захід, зізнаються, що їм навіть довелося відмовляти деяким бажаючим
послухати Віктора Януковича, що в практиці товариства
буває дуже рідко.
“Україна є для нас непростим ринком. Але ми впевнені, що з часом шанси домінуватимуть над ризиками,
- цитує газета експерта Німецької торгово-промислової
палати Тобіаса Бауманна. - У цьому переконує успіх багатьох німецьких підприємств, що працюють в Україні, а також швидкий ріст торгівлі з цим регіоном. Крім того, позитивними сигналами для німецьких інвесторів є успішні
переговори України з МВФ та програма реформ нового
керівництва країни”.
Питання енергетичної політики стало одним з головних під час переговорів В.Януковича у Берліні, наголошує “Hamburger Abendblatt”. “Німецький бізнес готовий
інвестувати кошти у модернізацію української газотранспортної системи”, - цитує газета канцлера ФРН. Однак
українському Президентові довелося відповідати і на
менш приємні запитання. “Ангела Меркель повідомила,
що при обговоренні з Януковичем проблеми із свободою преси в Україні він назвав це питання “дуже чутливим”. Однак запевнив, що, як ніхто, зацікавлений у демократизації своєї держави”, - зазначає автор статті.
Візит українського Президента та його переговори з
німецьким керівництвом засвідчили, що Берлін готовий
підтримати Київ на шляху зближення з ЄС, пише інформагентство dpa. “Ангела Меркель та Віктор Янукович чітко вказали на спільну зацікавленість у підписанні між ЄС
та Україною угоди про асоціацію у найближчому майбутньому”, - констатує видання.
Ганна СНІГУР-ГРАБОВСЬКА.

ЗЕМЕЛЬНИМ ПИТАННЯМ
– НЕОСЛАБНА УВАГА
Голова райдержадміністрації Я.В.Добрянський провів
нараду з сільськими, селищними головами, на якій були
розглянуті актуальні питання з життя району. У ній взяли
участь також запрошені керівники управлінь, землевпорядних організацій.
На нараді було загострено увагу насамперед на земельних питаннях, адже саме по них найбільше звернень
громадян до райдержадміністрації. Про виготовлення документації та оформлення державних актів землевпорядними організаціями працівникам соціальної сфери та мешканцям територіальної громади району доповів керівник
апарату райдержадміністрації С.Є. Прунцев. Про співпрацю Держкомзему в Макарівському районі, відділу Центру
ДЗК із землевпорядними організаціями повів мову начальник управління Держкомзему в Макарівському районі С.М.
Токар.
Головний лікар центральної районної лікарні П.А. Сидоренко доповів про забезпечення дієвого контролю за поширенням соціально-небезпечних захворювань.
На нараді також йшла мова про забезпечення у районі
виборів в органи місцевого самоврядування 31.10.2010
р. З даного питання виступили заступник голови райдержадміністрації О.М. Гуменюк та начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарту райдержадміністрації О.І. Біленчук.
Інф. “М. в.”.

ДО КІНЦЯ РОКУ МИ
CТАНЕМО БАГАТШИМИ ЩЕ
НА 9 ВІДСОТКІВ

Саме таке зростання номінальної заробітної плати в
країні до кінця цього року прогнозує експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine Володимир
Олексюк.
За прогнозами аналітиків, в осінній період в Україні
спостерігатиметься тенденція до зростання заробітної
плати, однак інфляція відобразиться на реальних доходах
населення. “За нашими прогнозами, темпи зростання
заробітної плати збережуться, особливо із підвищенням
ділової активності та зростанням промисловості в осінній
період. Однак через збільшення інфляції, за нашим прогнозом, зростання реальних доходів буде знівельоване. І
все ж до кінця року ми вийдемо на підвищення у 9%”, - зауважив В. Олексюк.
Експерт також нагадав, що з початку року середня
заробітна плата вже збільшилась на 9,3%, тобто на 451
гривню у порівнянні із аналогічним періодом 2009 року.
За повідомленням інформагентств.

куваною мірою інструментом розвитку і творення.
Група, котра готує ПК до другого читання, напрацьовує дещо іншу філософію документа. Формально команду очолює перший віце-прем’єр
Андрій Клюєв. Однак саме на столі віце-прем’єра Бориса Колеснікова
здійснюється операція з «пересадки» напрацьованих «органів» у тіло кодексу. Як це відбувається, і які ідеї витають у податковій атмосфері? Із
цього запитання почалася наша розмова з віце-прем’єром з питань Євро2012 Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.
- Ми повинні йти до західноєвропейської моделі оподаткування. Але
той шлях, який Західна Європа пройшла з 1945-го по 2010-й, пройти за
п’ять років, а не за 65. Тому що якби
Західна Європа розвивалася з 1945го за тими законами, що Україна в
90-х, вона зараз нагадувала б пустелю Гобі.
Тепер щодо самого кодексу. Я вже
сказав, що варіант буде один. Що стосується мінфінівського варіанта, який
було прийнято в першому читанні, то
він був далеко не найкращим. Я не чув
жодного позитивного відгуку.
— Мінфін і податкова й досі залишаються провідними інстанціями в підготовці Податкового кодексу?
— Якщо так буде, то, за великим
рахунком, нічого хорошого не вийде.
Не тому що там сидять неспеціалісти. Зрештою, податкова — це департамент Мінфіну, а Мінфін — департамент уряду. Просто відчувається
відсутність стратегічного економічного бачення.
Наше завдання — не налякати
бізнес, а створити максимально комфортні податкові умови для кожного
сегмента. Водночас, хоча я далеко не
фанат Мінфіну, потрібно пам’ятати,
що у нього є щомісячні зобов’язання:
платити зарплату вчителям, лікарям,
допомагати Пенсійному фонду, в
якому бракує грошей. Тому фантазувати можна. Але є зобов’язання.
Щоб іти швидко, потрібно приймати сміливі рішення. У програмі
президента вони закладені. Ставляться наріжним каменем зміни
щодо податку на прибуток, найбільш
конкурентного податку в Східній Європі. Ставка в 19% — як старт, щоб
не втратити доходів бюджету. І щороку — по відсотку вниз, до 16%. Це
— найнижча ставка податку в Європі,
крім Болгарії та Кіпру.
Другий важливий пункт у програмі
президента — це нульова ставка податку на прибуток для малого бізнесу. На п’ять років. Малий бізнес п’ять
років матиме можливість вкладати
гроші в розвиток свого виробництва,
не сплачуючи податку. Звісно, потрібно зробити
— Під час обговорення Податкового кодексу ви зустрічалися з
представниками різних галузей.
Хотілося б коротенько дізнатися
про результати цих зустрічей.
— Я зустрічався, наприклад, із
рекламістами. Гадаю, податку на рекламу бути не повинно: доходи для

бюджету копійчані, а складність адміністрування для бізнесу величезна.
Замість креативу вони думають про
адміністрування. Це неправильно.
Має бути загальний принцип сплати
податків.
— Борисе Вікторовичу, ви кажете про три-чотири тижні обговорення. А коли ж у такому разі
кодекс буде ухвалено? Адже треба готувати бюджет на майбутній
рік.
— Важливо, щоб кодекс було
ухвалено не пізніше від остаточного
варіанта держбюджету на 2011 рік.
Щоб новий бюджет було підготовлено на його основі. Гадаю, оптимальними строками будуть 1 листопада
— 15 грудня. Коли остаточно затверджується бюджет.
— Чи збережеться відшкодування ПДВ для зернотрейдерів,
для експортерів лісу?
— Ми вважаємо, що відшкодування ПДВ при експорті зерна не буде.
Так само і лісу. Експортуйте не деревину, а меблі, не зерно, а м’ясо. Тобто спочатку додайте вартість. Адже з
чого набирається ПДВ при експорті
зерна? ПММ? Так, є така стаття витрат, але вона незначна за мірками
цього високодохідного бізнесу.
— А СЕЗ і території пріоритетного розвитку залишаться? Наприклад, ідея Василя Джарти про
перетворення Криму на СЕЗ.
— Ми розмовляли з Василем Григоровичем на цю тему. І дійшли висновку, що пільги необхідно надавати
лише галузям. Для Криму головна
пільга — це нульова ставка податку на
прибуток для готелів. Окрім того, щодо
Криму готується окрема програма. Як,
до речі, і по Карпатському регіону, інших туристичних регіонах країни. Але
пільги там будуть тільки галузеві.
- Що ви скажете про податок
на нерухомість?
— Робоча модель податку на нерухомість на сьогодні така:
40 кв. метрів на людину не оподатковуються. У нас не так багато сімей із трьох осіб, чия квартира більше 120 кв. м. На будь-який зайвий
метр — 10 грн. податку. Це м’яка
ставка. Треба звикнути до того, що
зайві метри доведеться оплачувати
окремо від комунальних платежів.
Звичайно, цей податок непорівнянний із цінами на квартири, особливо в Києві. Проте якийсь перехідний
період має бути. Що ж до сільської
місцевості, то якщо у вас будинок до
200 кв. м, то ви не сплачуєте нічого.

А понад це — 10 грн. за кожний метр
раз на рік.
— Ходять чутки, що президент
наклав мораторій на обрізання
пільгових пенсій.
— Це не так. Пільгові пенсії, на
пропозицію Януковича, буде обрізано. Чому шахтар або металург, який
простояв усе життя біля печі, отримуватиме пенсію дві тисячі, а «заслужений» депутат — 16 тис. грн.?
— Тоді втрутиться Конституційний суд і насамперед захистить
права юристів, заборонивши навіть найменше скорочення їхніх
пенсійних прав. Що тоді? Експерти кажуть, що вихід — у проведенні
референдуму з пенсійних питань.
— Ви говорите про інструменти
і про те, що не можна знижувати рівень соціального захисту… Давайте
інструментів не чіпати. Як зробити —
це юридичні деталі.
— Депутатські пенсії — це один
момент. А суддя Конституційного
суду, який отримує 46 тис. грн.
пенсії?
— Має бути морально відповідальна планка. Припустімо, 8 тис.
грн. Більше цього, напевно, не повинно бути пенсії. Або треба переходити
до персоніфікованої накопичувальної системи. Те, що ви зобов’язані,
платите державі. Можна навіть знизити ставку при обов’язковій сплаті
в накопичувальний пенсійний фонд.
Хочете велику пенсію — заробляйте
більше, платіть у приватний або державний пенсійний фонд за персональним принципом.
Коли у країні середня пенсія буде
не 1 тис. грн., а 6 тис., то, відповідно,
і максимальна планка буде не 8 тис.,
а 20 тис. І це буде цілком прийнятно
для суспільства.
Стратегічне завдання — щоб
22 млн. українців працювали
в Україні і, бажано, із зарплатою,
яка об’єднує нас із Європою. Поки
що наша зарплата з Європою нас
роз’єднує.
Юлія МОСТОВА,
Наталія ЯЦЕНКО
Фото Василя АРТЮШЕНКА.

ВІТАННЯ Й ПОДАРУНКИ
ВІД ДЕПУТАТІВ – РЕГІОНАЛІВ

Активно долучилися до
свята Дня знань депутати
фракції Партії регіонів у
районній раді та члени цієї
політичної сили: перший
заступник голови райдержадміністрації, голова районної партійної організації Партії регіонів Віктор
Гудзь, заступник голови
райдержадміністрації,
перший заступник голови
районної партійної організації Партії регіонів Олег
Майстренко,
депутати
Дмитро Герасименко, Петро Сидоренко, Петро Ляшок, Микола Шимонович,
Олександр Цисаренко.
Зокрема, Віктор Гудзь

завітав на свято Першого
дзвоника у Бишівську ЗОШ.
Віктор Михайлович щиро
привітав учнів та педагогічний колектив з початком
нового навчального року і
побажав успіхів у навчанні
та роботі, наполегливості, наснаги. Він подарував
великому, дружньому колективу школи сучасний
музикальний центр.
Майбутніх
медичних
працівників у Макарівському медучилищі вітав зі святом головний лікар району
Петро Сидоренко, подарувавши навчальному закладу від депутатів регіоналів
цінний подарунок.

Заступник голови райдержадміністрації
Олег
Майстренко, завідуючий районним відділом освіти Віктор Гартфіль і Олег Павловський відвідали дітей-сиріт
дитячого будинку-інтернату
«Барвінок», подарувавши
від Партії регіонів іграшки,
книжки. Хлопчиків і дівчаток,
що виховуються у обласному притулку для неповнолітніх с.Копилів вітали Петро
Ляшок і Тетяна Шумак. Вони
також привезли їм багато
іграшок, книжок.
У Мостищанську спеціалізовану ЗОШ-інтернат
І-І ступеню приїхав на свято Олександр Цисаренко.

Окрім щирих слів привітань
Олександр Борисович привіз діткам комплект футбольної форми, м’ячі, іграшки, килимове покриття.
На святі Першого дзвоника у Маковищанський
школі побували Дмитро Герасименко та Олег Павловський. Привітавши учнів,
вчителів з початком нового
навчального року вони подарували цифровий фотоапарат, а дошкільнятам
- іграшки.
Учні та вчителі щиро
дякували
депутатамрегіоналам за привітання
та подарунки.
Ірина БОГДАН.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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КОЛИ ЛЮДИ В БІДІ, НЕ МОЖНА
ЗАЛИШАТИСЯ ОСТОРОНЬ
Майже чотири місяці українські моряки із суховантажу «Свята Софія» не
могли зійти на берег. Наші співвітчизники стали заручниками на підтопленому, навантаженому хімікатами судні, без води, їжі та світла через борги судновласника та бездіяльність – і безгрошів’я рідної держави. Але допомога
прийшла – на SOS відгукнулися партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» і фонд
допомоги морякам «Ассоль» – саме до них звернулися зневірені родичі екіпажу «Святої Софії».
Україна вже забула часи, коли
робота в торговельному флоті вважалася престижною, хлопці мріяли
про морську романтику, а у дорослих
слова «пішов у загранку» викликали
напад здорової заздрості. Сьогодні
наші моряки – такі самі заручники
стабільно нестабільної економічної
ситуації в країні, як, приміром, вчителі або лікарі. Різниця тільки в тому,
що моряки дедалі частіше ризикують
опинитися далеко від Батьківщини
просто кинутими цією самою Батьківщиною і судновласником напризволяще. Невиплачені приватними
роботодавцями зарплати, важкі умови роботи, повна відсутність гарантій
захисту на випадок надзвичайних
ситуацій і наплювацьке ставлення
рідної держави... Ось вона, сучасна
морська романтика по-українськи!
Саме в такій ситуації опинилися
моряки суховантажу «Свята Софія»,
зарадити біді котрих взялися представники партії «Сильна Україна» та
фонду допомоги морякам «Ассоль»,
заснованого за підтримки Сергія Тігіпка.

НА КОРИТІ – В ІНДІЮ

Неприємності «Святої Софії» почалися в січні 2010 року, коли український судновласник замість того,
щоб поставити 30-річну аварійну посудину на ремонт в Іллічівську, вирішив відрядити її ... до Індії. У лютому
суховантаж прийшов до Херсона, де
його трюм наповнили мінеральними
добривами, а в березні вирушив у
Порт-Саїд. Та от невдача: в Суецький
канал судно не пустили – обов’язкова
в таких випадках експертиза не дозволила.
Із п’ятого травня аварійне судно
майже на чотири (!) місяці застрягло
в нейтральних водах Єгипту. Зайти в
Порт-Саїд «Свята Софія» самостійно
не могла, а на буксирування потрібна
солідна сума. Судновласник пообіцяв
морякам грошей на ремонт і зарплату, а потім... зник. Двадцятеро наших
співвітчизників виявилися кинутими
у відкритому морі на кораблі, який
в буквальному сенсі розвалювався
на частини. Зламалися дизельні генератори (разом з ними зник електричний струм), закінчилося паливо,
через течі в трюмі судно дало крен. У
ніч із 21-го на 22-е серпня в цілкови-

ЧИ ЗНИКНЕ З
НАШОГО СТОЛУ
ГРЕЧАНА КАША?

Президент України Віктор Янукович підписав
доручення щодо стабілізації ситуації на ринку продовольчих товарів, забезпечення доступності для
населення товарів першої
необхідності та недопущення необгрунтованого
зростання цін, повідомляє
прес-служба Глави держави.
Уряд разом з Антимонопольним
комітетом
України та регіональними
органами виконавчої влади
має терміново перевірити
обгрунтованість стрімкого
підвищення цін на продовольчі сільськогосподарські товари, зокрема, на
гречану крупу.
Прем’єр-міністру України Миколі Азарову доручено до 10 вересня здійснити інтервенцію на ринок
продовольчих товарів за
рахунок запасів Держкомрезерву та Аграрного фонду України, в першу чергу,
продаж гречаної крупи.

то знеструмлений суховантаж мало
не врізалося риболовецьке судно –
щастя, що українці встигли просигналити ліхтариками!

БАТЬКІВЩИНА ТЕБЕ
НЕ ЗАБУДЕ. АЛЕ І НЕ ЗГАДАЄ...
А що ж увесь цей час робили
представники Української держави,
щоб повернути земляків на Батьківщину? Мабуть всі пороги місцевої
влади оббили, переймаючись через
життя і здоров’я співвітчизників? Так
от – за довгі місяці нашому МЗС, та
й то тільки за допомогою фонду «Ассоль», вдалося домогтися повернення на Батьківщину 10-ти осіб з екіпажу «Святої Софії» – вони прилетіли
додому 8-го серпня. Решта 11 так і
залишилися заручниками ситуації.
Компанія-оператор та судновласник
і зовсім самоусунулися від вирішення ними ж створеної проблеми.
Та й єгипетські чиновники поставилися до українців, м’яко кажучи,
недушевно – їхньої позиції не похитнув навіть токсичний вантаж підтопленого судна, який щомиті міг
потрапити в море. І що найприкріше
– йдеться ж не просто про ставлення місцевої влади до окремо взятого
екіпажу корабля. Це – ставлення до
держави Україна. Погодьтеся, що уявити в подібній ситуації моряків США
або Великобританії абсолютно нереально. Та їхні дипломати за одного
свого громадянина горою стануть.
Про двадцятьох годі й говорити.

ПОРЯТУНОК
ПОТОПАЮЧИХ

Двадцять другого серпня в Єгипет на допомогу морякам вилетіла
ініціативна група на чолі з керівником
Одеської обласної організації партії
«Сильна Україна» Світланою Фабрикант. Після довгих умовлянь портова імміграційна служба дозволила
членам групи на катері дістатися до
«Святої Софії». Тоді ж вдалося передати морякам харчі, питну воду і дрова.
Так, дрова – на них бідолахи смажили
спійману прямо з борту рибу і запивали її технічною водою. На берег моряки передали документи, необхідні для
оформлення віз і квитків в Україну...
До речі, ініціативній групі вдалося
домовитися з місцевою владою про
транспортування аварійного судна

в порт – витрати на буксирування
теж взяли на себе «Сильна Україна»
і фонд «Ассоль». А ще представники
партії вже на місці знайшли досвідченого адвоката, що спеціалізується
якраз на таких проблемах – він взявся допомогти українським морякам
вирішити питання з поверненням їм
боргів із зарплати.
«Це просто диво якесь – ваша допомога, – відверто сказав рятівникам
один із членів екіпажу «Святої Софії».
– Ми вже й надію втратили додому
повернутися».
«Знаєте, за цей час ми кілька разів
просили берег надіслати запчастини
для ремонту – але ніхто не відгукнувся. Хлопці двічі сигнал SOS посилали! А тут з’явилася «Сильна Україна»
– і разом вирішилися всі проблеми.
Тігіпко правильний мужик – адже він
раніше вже команді «Аріани» допомагав! Оце політик – конкретні справи робить, людям допомагає», – висловився інший член команди.
До речі, за словами заступника голови партії «Сильна Україна»
Костянтина Бондаренка, ситуацію зі
звільненням українських моряків та
їх поверненням на Батьківщину Сергій Тігіпко контролював особисто.
«Ми не можемо залишатися осторонь, коли люди потрапляють у біду,
– підкреслив Бондаренко. – Сьогодні
Сергій Тігіпко також підтримує фонд
допомоги морякам «Ассоль».

«ЕДУ Я НА РОДИНУ!
ХОТЬ И НЕ КРАСАВИЦА…»
У цієї історії щасливий кінець. 27
серпня на берег зі «Святої Софії» доправили шістьох моряків – 28-го їх зустріли в Одеському аеропорту. Решта
п’ятеро членів екіпажу залишилися,
щоб забезпечити транспортування
вантажу до кінця буксирування судна.
За долю цих моряків можна більше не хвилюватися. Ось тільки проблема залишається. Тому що поки
держава не може забезпечити своїх
громадян стабільною роботою і гідною зарплатою, люди будуть змушені знову і знову погоджуватися
на ризиковану роботу. А доти, поки
Україна не заробить гідну репутацію
на міжнародній арені і не навчиться
захищати інтереси своїх громадян,
ми не побачимо за кордоном поважного до себе ставлення. І чесне
слово, радує, що в Україні є такі прогресивні політичні партії, як «Сильна
Україна» та небайдужі люди, як її
лідер Сергій Тігіпко, які вже сьогодні
готові робити – і роблять – конкретні
кроки для допомоги постраждалим
та на користь країні.
Петро САМОХІН.
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ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ!

Дозвольте привітати вас з нашим професійним
святом – Днем підприємця. Ні для кого не буде секретом, що підприємці є головною рушійною силою
будь-якої економіки. Практично на ваших плечах тримається весь державний апарат та соціальна сфера.
Без діяльності підприємництва взагалі важко уявити
існування нашого суспільства.
У цей урочистий день бажаю вам міцного здоров’я,
успіхів та нескінченної ділової енергії для втілення нових бізнес-проектів!
Ліда РАСЮК,
голова районної організації
політичної партії «Сильна Україна».

ІНТЕРНАТ —
ЯК РІДНИЙ ДІМ

Підписано угоду про співробітництво між Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Київською облдержадміністрацією та представництвом в
Україні благодійної організації «Надія і житло для дітей».
Метою угоди є відпрацювання на районному рівні моделі реформування інтернатного закладу — Макарівського
районного дитячого будинку «Барвінок» та створення у
Макарівському районі Центру соціальної підтримки дітей
та сімей «Промінь надії» районної комунальної власності
та запровадження дієвих механізмів попередження вилучення дітей із сім’ї. Сторони, зокрема, зобов’язалися
відпрацювати протягом 2010-2012 рр. модель реформування інтернатного закладу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ФАСТФУД У ШКОЛАХ
— ПОЗА ЗАКОНОМ

Міністерство освіти та науки України попереджає
керівників навчальних закладів про відповідальність
за продаж у школах продуктів харчування типу «фастфуд». Про це заявив міністр освіти та науки Дмитро
Табачник. Зокрема, «табу» накладено на чіпси, газовані напої, квас, сухарики, «поп-корн», горішки та інші
продукти, що не є життєво необхідними для дітей. Крім
того, він зазначив, що в обласних бюджетах передбачено достатньо коштів на організацію харчування у
школах. Також він повідомив, що за інформацією, яку
надали губернатори, в усіх вищих навчальних закладах
завершено ремонти. До початку опалювального сезону
залишилось відремонтувати в середніх школах та ПТУ
близько 240 котелень і опалювальних систем. Усі ці роботи заплановано завершити до 20 вересня.

ДОПОМОГА ОДИНОКИМ
НЕПРАЦЕЗДАТНИМ
ГРОМАДЯНАМ
Представництво ВГО «Громадянська позиція», координатором якої працює Олексій Коба, ось уже майже рік
постійно приходить на поміч одиноким непрацездатним
громадянам, які звертаються сюди. Кожне звернення
розглядається колегіально представниками організації. Вони здебільшого стосуються як фізичної, так і матеріальної допомоги, зокрема, викосити трави в дворі
громадян, у забезпеченні овочами або фруктами. Її вже
одержали мешканці Макарова, Гавронщини та інших сіл,
де є представники ВГО «Громадянська позиція».

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

ЗБИРАЮЧИ ЦЬОГОРІЧНИЙ УРОЖАЙ,
ДБАЄМО ПРО МАЙБУТНІЙ
Господарства району завершили збір ранньої групи зернових та зернобобових культур і
приступили до збору пізніх культур. Їх зібрано майже на 7000 га.
Валовий збір зерна становить
понад 12000 тонн. Враховуючи
складні кліматичні умови у період
наливання та дозрівання насіння
зернових, отримано значно нижчу врожайність (17,5 ц/га), що на
5,7 ц/га менше в порівнянні з минулим роком. До збирання залишилося 90 га проса, 70 га гречки
та 700 га кукурудзи на зерно.
У зв’язку з аномально високими температурами, що спостерігалися в серпні, відбулося
передчасне дозрівання та втрата
маси культур. На сьогоднішній
день виникла необхідність проведення одночасно завершення
збирання зернових, кукурудзи
на силос та на зерно, сої, а також
проводиться підготовка ґрунту
під посів озимих культур.
Згідно розрахунків, проведених спеціалістами господарств

разом із спеціалістами управління агропромислового розвитку, для завершення комплексу
осінньо-польових робіт необхідно 9 млн. 804 тис.грн. Очікуване
надходження становить 7633
тис.грн., в тому числі від молока - 1703 тис. грн., м’яса - 1100
тис.грн., зерна - 1430 тис. грн.,
картоплі - 3,4 млн. грн. Дефіцит
коштів становить 2171 тис.грн.,
що може призвести до порушень технології при вирощуванні сільськогосподарських культур. Тому на сьогоднішній день
управлінням агропромислового
розвитку вживаються організаційні заходи, направлені на чітке дотримання вимог сучасних
технологій вирощування озимих
культур. Це насамперед посів
зерном вищих репродукцій, що
дає прибавку врожаю на 5-8 цнт
з га, всі агротехнічні прийоми з
підготовки грунту до сівби озимих культур слід проводити в
єдиному циклі із збирання попередника,
використовуючи

комплексні та широкозахватні
ґрунтообробні знаряддя, вирощувати 2-3 сорти озимої пшениці за різною тривалістю вегетації та реакції на елементи
агротехніки.
Згідно прогнозних даних під
урожай 2011 року посів озимих
культур буде проведено на площі 3200 га, що на 13 % більше від
минулого року, в тому числі озимої пшениці - 2000 га та 1200 га
озимого жита. Для проведення
посіву озимих культур сільськогосподарськими підприємствами
та фермерами району необхідно
засипати та довести до посівних
кондицій 793 тонни насіння, з них
534 тонни пшениці та 259 тонн
жита. З цим завданням господарства району справились. Засипано 797 тонн насіння. Завершуються роботи по доведенню
посівного матеріалу до посівних
кондицій. Здано на аналіз та перевірено 589 тонн, все насіння
кондиційне та 379 тонн високих
репродукцій.

У зв’язку з посівом у минулому році нерайонованими сортами іноземної селекції у ряді
господарств спостерігалось випадання озимих культур, тому доводилося підсівати їх ярими, що
унеможливило використання такого зерна на насіння. Поскільки
господарствами району засипано насіння в достатній кількості,
тому проводиться обмін насіння
між господарствами.
Вимога часу – все насіння повинно бути протруєне, щоб захистити посіви від хвороб, шкідників та бур’янів, втрата врожаю
від яких сягає 20-50%. Господарствами району закуплено 1,1 тонни протруйних, що становить 61
% до плану, в повному обсязі забезпечили себе ними ТОВ „Зоря”
та ТОВ „АФ “Київська”, рештою
господарств укладено договори
на завезення пестицидів.
Володимир ДАВИДЕНКО,
в.о.начальника управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації.
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Минулої суботи, в день першої Пречистої, потрійне свято відзначали мешканці та гості Рожева. Одне з найбільших церковних свят поєдналося з днем заснування села (а це за історичними даними 1010 років) та 100-річним ювілеєм
Рожівської школи. Гостей зібралося стільки, що ледве вмістилися всі бажаючі подивитися концерт у актовій залі сільського клубу.
Незважаючи на всю велич події, негода вирішила додати пікантності святу,
обірвавши вітром провід і знеструмивши село. Концерт з цієї причини затримувався. Допомогти відгукнувся голова
районної ради М.Д. Вараницький, який на
запрошення приїхав на свято. Микола Данилович оперативно вирішив проблему.
«Молодій, працьовитий наш Рожів,
колосись, наша рідна земля» - співали зі

сцени учасники сільського музичного колективу. А коли з привітальним словом
вийшов сільський голова М. В. Чапік, зала
вибухнула оплесками – так вітала громада свого очільника. Микола Васильович з
великим запашним короваєм обійшов усіх
гостей, пригощаючи свіжою випічкою. Поздоровити подвійних ювілярів приїхали
також заступник голови райдержадміністрації Олег Майстренко, начальник відділу освіти райдержадміністрації Віктор
Гартфіль, начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Ліна Факторович, головний санітарний лікар району
Володимир Тарасенко, представники районної організації
політичної партії «Сильна Україна», сільські голови, колишні випускники та ще багато – багато
тих, хто вирішив провести цей
день у дружньому та гостинному
колі іменинників.
Приємною
несподіванкою
стала пісня, яку заспівав разом
з гуртом Микола Васильович,
адже не часто зустрінеш посадовця, який не тільки добре виконує свої обов’язки як голова, а
ще й може настрій публіці підняти та пісню заспівати.
На день народження є традиція дарувати подарунки, а на
ювілей Рожева, здається, дарували всі і всім. Перш за все,
вшанували двох довгожительок
села, а також найменшеньких
діточок, які народилися цього
року. Жоден з них не залишився без гостинця. Так як Рожів
вважається краєм хліборобним,
працьовитим, запросили на
сцену людей, які віддали своє
життя нелегкій праці колгоспника. Хлібодарів нагородили подарунками, грамотами та кепками: «Щоб і зараз
в полі сонце не пекло». Не забув Микола
Васильович жодної людини, яка трудилась на благо рідного краю, поздоровив
механізаторів, тваринників, керівників
установ, усіх, хто працював у соціальнй
сфері села, нагородив грамотами. Колишні голови Рожівської сільської ради,
згадавши минуле, повідали про події,
що відбувалися за часи їх керівництва,
про те, як будувався міст через річку, про
приємні та сумні моменти з життя села.
Веселим відступом офіційної частини
урочистостей була безпрограшна лотерея, в якій взяли участь всі, хто прийшов
до клубу. Щасливчики з виграшними номерами отримали призи. І знову зазвуча-

ла пісня «Мамина яблунька».
Аж ось прийшов час гостям вітати ювілярів. І на сцену виходили всі, хто хотів
висловити свою прихильність та вдячність
тим, хто організував це чудове свято, всім,
хто вклав свою душу в розвиток села, хто
допомагав і нині допомагає в розбудові та
благоустрої Рожева. Багато цінних подарунків привезли для громади села представники районної влади: і для школи, і

для клубу, і для сільської ради.
Мало хто з сіл району може з гордістю
розповісти про свою 1010–річну історію.
А Рожеву завжди було і є чим гордитися. І, насамперед, шанованими людьми,
які народилися й виросли на цій землі.
Багато хто нині займає високі посади,
пишуть власні книжки та ведуть наукову
діяльність. А все починається зі школи тієї, яка в цей день святкувала свою соту
річницю. Вітали ювілярку стоячи, бурхливими оплесками з вдячністю за надану
освіту, виховання, турботу та любов. Багато хто з випускників давно не приїжджав у

рідне село. У цей же день, згадавши свої
шкільні роки, змахнули сльозу суму і водночас радості, що нарешті знову побували у рідних стінах. Для минулих і нинішніх
учнів зазвучав «Шкільний вальс» і діти виконали цей танець.
Згадали про історію школи. Вивченням її літописом займався Григорій Йосипович Шулькевич, її випускник, а нині
історик – краєзнавець, тому зі сцени він
розповів про свої дослідження.
- Спершу школу було відкрито при
церкві. Учителями були дяки. Вони були
сини священиків і мали якусь освіту. Підручниками служили “Часослов” і “Псалтир”. На них діти вчилися азбуки. Крім
того, учні управлялися в співі та церковному богослужінні.
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За часів Богдана Хмельницького школа була українською і грамотність серед
усіх прошарків населення була великою,
бо до неї, як писав М.Костомаров “приймали дітей всіх станів і маєтності”.
Після реформи 1861 року в царській Росії з’являються земства. Одним
із своїх завдань у них було поширення
освіти серед простого люду. В селах
відкриваються
церковно-приходські
школи, а в містечках і волосних центрах - однокласні училища. В 1903 році
рожівський магістрат прийняв рішення
побудувати в містечку школу. Була виділена земельна ділянка та кошти. В
1905 році її освятили і вона отримала
назву “однокласное народное училище министерства народного просвещения”. Навчалися в ньому 4 роки.
Навчання велося лише російською
мовою. Не дивлячись на це, бажаючих
ходити до нього було багато. Тому повітове земство на прохання рожівського
магістрату дало дозвіл на будівництво
нового приміщення. Першого вересня
1910 року його освятили. Землю, подаровану магістратом, вирішили засадити декоративними деревами. Лісничий
Кравченко виділив 1500 саджанців сосни. Побудований будинок школи (училища) із червоної цегли зберігся до нашого часу і є історичною пам’яткою.
З перших днів радянської влади у
кожному селі створюються лікнепи та
початкові школи. В Рожеві на базі училища - чотирирічна початкова школа. Її
директором був Іван Демидович Шульга. У 1926 році він організував п’ятий
клас, але навчання у ньому було платним.
У 1932 році у школу вже записалося
267 учнів з Рожева, але постійні нестатки, голод не давали можливості всім дітям
відвідувати уроки. Багато з них вмирало,
навіть у класі, тому з тієї кількості закінчили школу лише 67 дітей. У 1934 році директором Рожівської школи стає Григорій
Михайлович Петров. У 1937 році відбувся
перший випуск 10 класу, в якому навчалися 20 учнів. У період репресій Григорій
Михайлович та його дружина Казимира
Станіславівна були заарештовані і пропали безвісти в лабетах Київського НКВД.
Потім директором школи став Дмитро Давидович Тондій.
З початку Великої Вітчизняної війни,
німці, захопивши Рожів 11 липня, пограбували школу. Звичайно, навчання не проводилося. Та як тільки 8 листопада 1943 року
Рожів було звільнено, відразу ж постало
питання про відновлення навчання у ній.
Директором її було призначено вчителя
математики Григорія Захаровича Козицького. Дякуючи йому, школа запрацювала
у березні 1944 року. До неї прийшли 400
учнів з Рожева та навколишніх сіл. Уроки
проходили у дві зміни. Дирекція та вчителі неодноразово порушували питання
перед райвідділом освіти про будівництво
ще одного приміщення. Їм обіцяли надати кошти. Але гроші так і не прийшли за
призначенням. Григорій Захарович довго
шукав правди, але його називали наклепником і казали, що йому не місце працювати в школі.
Свого часу Рожівський навчальний
заклад мав статус середньої школи. Нині ж тут школа І-ІІ ступенівдитячий садок. І все ж колектив
з її чудовим директором Ольгою
Андріївною Іовлевою мріють, що з
часом кількість учнів зростатиме і
вона набуде статусу школи І-ІІІ ступенів.
Цікаво було дізнатися, що
наш
голова
районної
ради
М.Д.Вараницький також вчився
у Рожівській школі. А ось ще невеличкий список видатних людей,
які вийшли зі стін ювілярки: Микола Козицький – професор, доктор
історичних наук, Анатолій Лопата
– генерал-полковник у відставці,
Євген Гайдаєнко – кандидат економічних наук…
Справжнім подарунком для всіх
присутніх став виступ Макарівського чоловічого гурту «Козацькі джерела», які своїми запальними піснями так завели глядачів, що ніхто
не міг спокійно всидіти на місці. А
після концерту чекав ще й смачний
сюрприз - запашні вареники, якими частували всіх бажаючих. Феєричним завершенням концертної
програми був святковий салют, а для молоді - дискотека майже до ранку.

На святі я поспілкувалася з М.Д. Вараницьким.
- Миколо Даниловичу, приємно побувати у рідному Рожеві і разом святкувати
такий подвійний ювілей?

- Звичайно. Перш за все, я хочу сказати, що Рожів, дійсно має величезну історичну спадщину. За весь цей період люди
завжди були в центрі подій, вони проявляли ініціативу, були мужніми і надзвичайно
відповідальними за те, що роблять. Я
горджусь тим, що тут висока самоорганізація громади.
- Ви підтримуєте стосунки зі своїми
односельцями?
- Я постійно спілкуюся з багатьма
людьми. З моїми земляками весь час
йшов по життю, і вважаю для себе великою честю радитися з ними. Завжди
кажу так: «Де б я не був, я повсякчас відчуваю їх тепло і взаєморозуміння». Вони
завжди цікавляться тим, що роблю, і я
відчуваю всю свою відповідальність перед ними, а вони переді мною. Я намагаюсь допомогати громаді, все що
роблю, це не ради піару, а задля людей.
Виросши на цій землі, вважаю своїм святим обов’язком дбати про неї. А в цілому
хочу сказати – село прекрасне, прекрасні люди. Микола Васильович Чапік чудово вписався в цей тандем – керівник і
люди, він не чиновник, намагається бути
близьким та доступним і робить багато
для того, щоб допомагати людям. І за те,
що Микола Васильович робить, я йому
вдячний як голова районної ради. На завершення хочу сказати, що сьогоднішнє
свято надихає працювати ще з більшим
ентузіазмом.

Репортаж
Оксани ІГНАТЮК.
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ДЕНЬ ГРАМОТНОСТІ

“ГРАМАТИКА ПОВЕЛІВАЄ
НАВІТЬ КОРОЛЯМИ”

Ж.-Б. Мольєр.

Всесвітній день грамотності започатковано Організацією Об’єднаних Націй більше трьох десятків
років тому. Відзначається він з 1976 р. за рішенням
Генеральної конференції ЮНЕСКО.
Населення Землі сягнуло шести мільярдів і продовжує рости високими темпами. Проте майже одна шоста
від загалу землян неграмотні. Це вражаюча цифра - 860
мільйонів! З них – 100 мільйонів дітей, які ніколи не сиділи
за партами, не тримали в руках книгу, не лічили зірок у
небі та, найстрашніше, залишилися на узбіччі цивілізації.
З метою забезпечення освіти для всіх резолюцією
56/116 Генеральної Асамблеї період 2003-2012 років
проголошено Десятиріччям грамотності ООН. На виконання цього розроблений Міжнародний план дій, названий Дакарським за місцем проведення 57-ї Генасамблеї
– у столиці Сенегалу.
Згідно з планом для подолання проблеми неписьменності людство має здійснити такі кроки. По-перше, вдосконалити комплексні заходи догляду за малими дітьми,
особливо знедоленими. По-друге, забезпечити всіх дітей,
особливо дівчаток, з етнічних меншин і неблагополучних
сімей безплатною та високоякісною початковою освітою
в повному обсязі. По-третє, задовольняти освітні потреби
молоді та дорослих за умов рівного доступу. По-четверте,
підвищити до 2015 року рівень грамотності дорослих,
особливо жінок, на 50%. По-п’яте, ліквідувати розрив між
хлопчиками та дівчатками в початковій і середній освіті та
досягти до 2015 року рівності між чоловіками та жінками.
По-шосте, підвищити якість освіти у всіх її аспектах та забезпечити добру успішність у навчанні, результати якого
піддаються оцінюванню, особливо грамотності, арифметики та найважливіших життєвих навичок.
Грамотність є не тільки додатком до вже здобутих
знань і навичок, але й надійним помічником у житті кожної
людини в інформаційному суспільстві. Стрімкий розвиток
у всіх сферах діяльності з одночасною глобалізацією вимагає від людини, ким би вона не була і де б не мешкала,
миттєво відгукуватися на вимоги часу. Грамотність, належний рівень якої підтримують і розвивають, стає запорукою підвищення професійної кваліфікації, і як наслідок,
працевлаштування.
Рівень грамотності сьогочасної людини невід’ємно
пов’язаний із вмінням користуватися новітніми технологіями, зокрема використовувати сучасні засоби масової
інформації та комп’ютерної техніки. Інформаційна грамотність – це грамотність науково-технічна та правова.
Грамотна людина має свою думку та вміє правильно її
виражати. Одним із заходів, необхідних для підвищення
суспільної грамотності, є розширення доступу до засобів
масової інформації, як каналів поширення думок.
Сприяння двомовній освіті, яка враховує культурне різноманіття всередині кожної країни, – один з пріоритетів,
визначених ООН. Для України двомовність – це дуже актуальне, і навіть, болюче питання. Тож вивчення кількох мов
необхідне для постійного підвищення рівня грамотності. Це
стосується не тільки освіти, але й культурної сфери, зокрема писемних й усних жанрів, заохочення видавництв до підтримки вітчизняної літератури державною та мовами меншинств, а також ефективна пропаганда читання.
Україна розпочала самостійно торувати свій незалежний шлях дев’ятнадцять років тому. Логічно, що багато колишніх державних пріоритетів нівелювалося, але
обов’язкова початкова та середня освіта, мережа бібліотек, проведення освітніх заходів – прагнення до тотальної грамотності нації завжди було, є та буде. Всі українці,
які хочуть добра своїм дітям, мають прищепити їм бажання до самовдосконалення, сміливість у здобутті нових
знань, відвертість і щирість у висловлюванні думок, любов до книжок, навички роботи з сучасними інформаційними технологіями, розуміння й усвідомлення глобальних
проблем людства та шляхів їх подолання – одне слово те,
що складає грамотність сучасної людини.

ТУРНІР З ШАХІВ

Якщо в інших селах полюбляють грати у футбол,
волейбол, то в Рожеві перевагу віддають шахам. Тому
й невипадково тут, в місцевому клубі, пройшов турнір
за участю кандидатів у майстри спорту Василя Гетьмана (с.Рожів), Ігоря Дарія
(с. Маковище), Олексія Глущенка (м. Київ) з цього давнього виду спорту.
Кожен учасник грав як
білими, так і чорними фігурами, на партію відводилося 15 хвилин. Переможцем
у цьому турнірі став Ігор
Дарій, а друге і третє місця
посіли відповідно Василь
Гетьман та Олексій Глущенко. Всі учасники турніру отримали цінні призи,
а переможця – Ігоря Дарія
виконком Рожівської сільської ради нагородив ще й
годинником.
Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова ФСТ „Колос”.

Черговий
медичний огляд населення лікарі центральної
районної лікарні минулого вівторка провели у с. Фасова. На
призначену
годину
до
фельдшерськоакушерського
пункту
почали підходити люди.
Здебільшого похилого віку. І це зрозуміло,
адже саме їм важко долати шлях до Макарова, тож і скористалися
нагодою побувати на
прийомі в лікарів за
місцем
проживання.
Згодом, як сказала завідуюча ФАПом Лариса
Опанасівна Очеретюк,
мають підійти й мами з
дітками, яких також повідомлено, що у складі
бригади медиків приїде педіатр.
Виїзні прийоми жителів населених пунктів району проводяться планово щороку. Це
дає можливість не тільки надавати медичні

консультації хворим, а
й попередити захворювання, якщо виявляють
під час таких оглядів,
своєчасно направити
людину на лікування до
медичного закладу.
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На знімку: перед
початком прийому людей завідуюча Фасівським
фельдшерськоакушерським
пунктом
Л.О. Очеретюк знайомить із станом захворю-

ваності в селі акушергеніколога з планування
сім’ї жіночої консультації
Р.М. Мудрак та педіатраінтерна І.О. Романчук.
Фото Володимира
Чумака.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ЯКЩО У ВАШІЙ РОДИНІ Є ДОШКІЛЬНЯ
Напередодні нового навчального року Міносвіти оприлюднило
відповіді на найболючіші запитання батьків п’ятирічних дітей.
Питання щодо обов’язковості
здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти назрівало уже давно, тому що всі розуміли, що це є необхідністю. Адже це,
насамперед, переваги для дитини.
У прийнятті такого рішення є переваги і для батьків, тому що вони будуть впевнені, що їх діти отримають
повноцінний розвиток і що для цього
буде створено необхідні умови та запропоновано різні форми здобуття
дітьми дошкільної освіти. Крім того,
практика інших країн свідчить про
позитивний досвід такої роботи.
Але примусово ніхто не буде готувати дітей старшого дошкільного віку
до шкільного навчання. Статтею 8 Закону України “Про дошкільну освіту”
передбачено, що сім’я зобов’язана
сприяти здобуттю дитиною освіти у
дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечувати дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог
Базового компонента дошкільної
освіти. Батьки повинні бути поінформовані про можливі шляхи залучення
дітей до здобуття дошкільної освіти.
Отже, дві сторони однієї дуже важливої справи: перша - відповідальність,
впевненість і бажання батьків; друга
- відповідальність держави за створення доступності і безоплатності
дошкільної освіти.
Обов’язковість дошкільної освіти
для дітей п’ятирічного віку не означає

заміну дошкільної освіти на шкільне
навчання, діти не повинні сісти за
парти, як першокласники у школі, навчатися писати, читати тощо. Ніяких
спеціальних програм, а тим більше
підручників для організації роботи
з дітьми старшого дошкільного віку
не потрібно. Провідною діяльністю
у житті дитини дошкільного віку залишається гра, за допомогою якої
необхідно формувати у дітей передумови навчальної діяльності (дотримання правил, вміння стримувати
власні бажання, якщо вони суперечать правилам гри, навчання
поводитися в колективі тощо).
Батьки мають право вибирати різні форми здобуття дітьми дошкільної
освіти. Оптимальний варіант - дитячий садок. У разі його відсутності
відкриваються групи для організації
роботи з дітьми старшого дошкільного віку на базі навчальних закладів
або інших приміщень, буде здійснюватися соціально-педагогічний патронат, а також діти можуть отримувати дошкільну освіту за допомогою
фізичних осіб, які мають відповідну
вищу педагогічну освіту та ліцензію
на право надання освітніх послуг у
сфері дошкільної освіти.
Дітей старшого дошкільного
віку будуть приймати до дошкільного навчального закладу протягом
календарного року. Батьки повинні
вибрати і форму залучення дити-

ни до дошкільної освіти, і час, коли
віддавати до дитячого садка, враховуючи при цьому різні чинники, у
тому числі й стан здоров’я дитини.
Обов’язковість дошкільної освіти не
означає, що діти повинні перебувати
у дошкільному навчальному закладі
щодня та протягом дня.
Положенням про дошкільний навчальний заклад передбачено перелік документів, що необхідні при
прийомі дитини до дошкільного навчального закладу (заява батьків або
осіб, які їх замінюють, медична довідка про стан здоров’я дитини, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про
народження).
Роботу з дітьми старшого дошкільного віку будуть проводити педагогічні працівники, які мають відповідну педагогічну освіту. До роботи з
дітьми, які не відвідують дитячі садки,
будуть залучатися ще й соціальні педагоги, вчителі шкіл, які обов’язково
будуть обізнані із специфікою організації роботи з дітьми.
Спільно з Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, Національною Академією педагогічних
наук України міністерство розробить
орієнтир для педагогів та батьків
щодо змістового наповнення роботи
та очікуваних досягнень в розвитку
дітей старшого дошкільного віку, а
також методичні рекомендації з питань наступності в роботі дошкільних
навчальних закладів та початкової
школи, зазначається в повідомленні.

ПРОБЛЕМИ ВИРІШУЮТЬСЯ, ЯКЩО ПОРЯД НЕБАЙДУЖІ ЛЮДИ
От і пролетіло непомітно спекотне, але чарівне літо, пора канікул та відпусток. І яке б воно не
було спекотне, бур’яни повиростали, заполонивши спортивні майданчики. Ось і я, прийшовши після
тривалої відпустки, побачив таку
картину у своїй школі. Звичайно,
постало питання, як їх викосити. Я
більш ніж впевнений, що це проблема одна з наболілих у багатьох
школах
району при підготовці
спортивних майданчиків до нового навчального року. Самотужки
з цим справитися дуже важко. Тож
і доводиться директорам шкіл та
вчителям фізичної культури просити допомоги. Але, на жаль, на
сьогоднішній день мало хто відгукується на такі прохання, а тим
більше якщо робота безоплатна.
І стає на душі боляче, приходить
сумна думка «чи невже ви не були
дітлахами, чи не маєте дітей та
онуків».

Випадково
зустрівши у нашій школі депутата
районної
ради
М.І.Головченка, я розповів
йому про наболіле. У ході
розмови з’ясувалося, що
Михайло Іванович є заступником координатора
представництва громадської організації «Громадянська позиція» у районі.
Приємно, що він відразу,
без будь-яких умов, відгукнувся на прохання допомогти. Тут же, комусь зателефонувавши, питання
було вирішено, і вже за три
дні спортивний майданчик
розчистили від бур’янів та
сухої трави, і в мене, як то
кажуть в народі, спав тягар
з душі.
Пізніше Михайло Іванович розповів, що скосили
бур’яни активісти громад-

ської організації «Громадянська
позиція» - Олександр Сорочан та
Микола Корінец. Тепер дітям є де
гратися та змагатися, а я йду на
улюблену роботу із задоволенням.
У розмові з деякими учителями
школи дізнався, що Михайло Головченко завжди, по можливістю,
допомагає навчальному закладу.
Він є чесною, порядною і чуйною
людиною, виховує двох синів, які
також люблять спорт, а старший
син Андрій, навчаючись ще у нашій школі, брав участь в обласних
змаганнях з футболу та легкої атлетики.
Адміністрація школи та я особисто висловлюємо щиру вдячність М. І. Головченку за розуміння
і допомогу та бажаємо йому успіхів у житті та в діяльності на благо
громади.
Микола СИНЯЧЕНКО,
вчитель фізичної культури
Макарівської ЗОШ №2.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
неділя, 5 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.35 Софiя.
6.50 DW. Новини Європи.
7.25 Ера здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.25 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.05 Хто в домi хазяїн?
9.25 Обережно - дiти!
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Зiрковий ранок.
11.40 Х/ф “Бомж”.
13.30 Шеф-кухар країни.
14.20 Хочу до армiї!
14.50 Ближче до народу. Андрiй
Шевченко.
15.15 В гостях у Д. Гордона.
16.10 Пам`ятi М. Мозгового.
Концертна програма “Моя
вiра, надiя, любов”.
18.15 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Х/ф “Повернути Вiру”.
20.30 Точка зору.
21.00 Пiдсумки тижня.

21.45 Чоловiчий клуб. Бокс.
Бiй за титул Чемпiона
Європи за версiєю ЕBU
у напiвлегкiй вазi. О.
Єфiмович - С. Такушт.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Оперативний об`єктив.
0.00 Фiльм фестивалю Покров.
Профiлактика.

1+1

6.05 М/ф: “Жирафа i окуляри”,
“12 мiсяцiв”.
7.05 М/ф “Тiллi та дракон”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 Лотерея “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 “Шiсть кадрiв”.
11.55 Бойовик “Люди-X:
Останнiй контакт”.
14.05 Мелодрама “Щур”.
17.55 “Мiняю жiнку 2”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Т/с “Доктор Тирса”.

* * *

УТ-1

21.45 Свiт спорту.
22.00 Футбол. ЧС FIFA-2010.
Ретроспектива. Кращi
миттєвостi.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.

“1+1”

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.10 Х/ф “Вiчне кохання”.
14.10 Х/ф “Нянька за викликом”.
16.05 “Анатомiя слави”.
17.00 “ТСН”.
17.30 Т/с “Доктор Тирса”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.30 Комедiя “Не треба
сумувати”.

вівторок, 7 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 Вiдкриття VII сесiї Верховної Ради України.
11.05 Д/с “Наука i образ”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Темний силует.
12.35 Наша пiсня.
13.25 Х/ф “Таємниця “Чорних
дроздiв”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Ближче до народу. Андрiй
Шевченко.
16.00 “Нащадки”.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Футбол. ЧС FIFA-2010.
Ретроспектива. Португалiя
- КНДР.

23.45 Пiдсумки.
0.00 Вертикаль влади.
0.15 Пiдсумки.
0.20 Вертикаль влади.
0.40 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.

“1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.10 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
11.20 “Шiсть кадрiв”.
11.50 Т/с “Вогнi великого мiста”.
12.55 “Сiмейнi драми”.
13.55 Х/ф “Не треба сумувати”.
15.55 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Маргоша 3”.
22.15 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “ТСН”.
23.45 Х/ф “Дiти з Хуан Шi”.
2.00 “ТСН”.

середа, 8 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Д/с “Наука i образ”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
13.00 Кордон держави.
13.15 Сiльрада.
13.45 Х/ф “Тегеран-43”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Золотий гусак.
16.00 “Нащадки”.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
Бокс. Бiй за титул
Iнтерконтинентального
чемпiона серед молодi за
версiєю WBС у важкiй вазi.
Я. Кiладзе - А. Куликаускiс.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.

ІНТЕР

6.20 М/с “Трансформери 3:
Кiбертрон”.
7.00 Бокс. Макс Бурсак - Браян
Верра.
8.15 “Гладiатори Юрського
перiоду”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
Й.Кобзон.
12.00 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
14.40 “Життя Бармалея.
Р.Биков”.
15.50 Х/ф “Грiх”.
17.50 Х/ф “Дах”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Бiла ведмедиця”.
23.00 Мiс Україна.
Профiлактика.

ICTV

6.15 Факти.
6.40 Х/ф “Метод ноги i кулака”.
8.20 “Смак”.
8.50 Анекдоти по-українськи.
9.15 Прожекторперiсхiлтон.
9.50 Квартирне питання.
10.50 Ти не повiриш!
11.40 Козирне життя.
12.10 Iнший футбол.
12.50 Спорт.
12.55 Стоп-10.
13.50 Провокатор.
14.50 Х/ф “Вгадай, хто?”
16.55 Море по колiно.
17.35 Т/с “Майстер i Маргарита”.
18.45 Факти тижня з О. Соколовою.
19.30 Т/с “Майстер i Маргарита”.
21.45 Х/ф “Ван Хельсiнг”.
0.30 Тиша в бiблiотецi.
0.50 Х/ф “Грiм у тропiках”.
2.40 Iнтерактив. Тижневик.
2.55 Х/ф “Смертельна довiра”.
4.20 Т/с “Сопрано”.
5.15 Т/с “Офiс 3”.

СТБ

5.50 М/ф: “Козаки”,
“Пластилiнова ворона”.
7.10 Х/ф “Варвара-краса, довга
коса”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-чинник”.
14.45 “Смiшнi люди”.
15.45 “ВусоЛапоХвiст”.
15.55 “Правила життя.
Нетрадицiйна медицина”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.00 Т/с “Почати спочатку.
Марта”.
1.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.55 Х/ф “Принцеса цирку”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Х/ф “Джек Хантер i небесна
зiрка”.
7.45 Церква Христа.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Руйнiвники мiфiв.

9.25 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
10.05 М/с “Русалонька”.
10.45 М/ф “Шрек 2”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.20 Новий погляд.
17.20 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Х/ф “Кохання у великому
мiстi”.
20.00 Україна сльозам не вiрить.
22.25 Файна Юкрайна.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Знайомство зi
спартанцями”.
1.30 Студiя “Зона ночi”
Культура.
1.35 Реальний майстер-клас.
2.20 Студiя “Зона ночi”.
2.25 Козацький флот.
2.40 Зоряна година козацтва.
2.55 Руїни козацтва.
3.10 Дике поле.
3.25 Студiя “Зона ночi”.
3.30 Невiдома Україна.
5.05 Зона ночi.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 6 вересня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Д/с “Наука i образ”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
13.00 Зiрковий ранок.
13.30 Х/ф “Повернути Вiру”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Ревiзор.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Шеф-кухар країни.
18.00 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс. Бiй
за титул Чемпiона Європи
за версiєю ЕBU European
External у напiвлегкiй вазi.
С. Мердов - С. Лазо.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.

22.05 “Свiтське життя”.
23.05 Мелодрама “Переступити
межу”.
1.55 Х/ф “Ефект метелика 2”.
3.15 Х/ф “Переступити межу”.
5.30 “ТСН-Тиждень”.
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22.00 Футбол. ЧС FIFA-2010.
Ретроспектива. Словенiя
- США.
23.45 Пiдсумки.
0.00 Вертикаль влади.
0.15 Пiдсумки.
0.20 Вертикаль влади.
0.40 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
10.10 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
11.20 “Шiсть кадрiв”.
11.45 Т/с “Вогнi великого мiста”.
12.45 “Сiмейнi драми”.
13.45 Т/с “Маргоша 3”.
15.55 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Маргоша 3”.
22.15 Т/с “Iнтерни”.

23.35 “ТСН”.
23.55 Х/ф “Ларго Вiнч. Початок”.
1.55 “ТСН”.
2.55 Т/с “Район Мелроуз”.
4.25 “Ремонт +”.

1.05 “Неймовiрнi подорожi”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.30 Т/с “Сусiди”.
3.55 “Всесвiтнiй мандрiвник”.

1.35 Спорт.
1.50 Т/с “Сопрано”.
2.45 Факти.
3.20 Т/с “Офiс 3”.
3.50 Свобода слова.

6.00 “Всесвiтнiй мандрiвник”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.05 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
14.00 “Детективи”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Циганки”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Росiйський шоколад”.
22.30 Т/с “Я повернуся”.
23.40 “Фанати i шанувальники”.

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Спорт.
6.20 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Море по колiно.
9.55 Тиша в бiблiотецi.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.50 Спорт.
12.55 Х/ф “Ван Хельсiнг”.
15.40 Т/с “Майстер i Маргарита”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Десант є десант”.
21.55 Т/с “Мент у законi”.
23.00 Свобода слова.
1.05 Надзвичайнi новини.

5.45 Д/ф “Пастка для капiтана”.
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.55 “Караоке на Майданi”.
8.55 Т/с “Почати спочатку.
Марта”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “У пошуках iстини. Йосип
Сталiн: жiнки тирана”.
20.10 “Чужi помилки. Пiдказка з
того свiту”.
21.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.50 “Вiкна-спорт”.
1.00 “Бiзнес +”.
1.05 Х/ф “Законний шлюб”.

3.00 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
3.50 “ТСН”.

1.35 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
2.20 Т/с “Сусiди”.
2.45 “Судовi справи”.
3.25 “Знак якостi”.

1.30 Т/с “Сопрано”.
2.30 Х/ф “Трепет убивства”.

IНТЕР

ІНТЕР

6.00 “Всесвiтнiй мандрiвник”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.05 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Циганки”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Футбол. Збiрна України Збiрна Чилi.
22.40 “Футболiст В. Воронiн.
Втратити обличчя”.
23.55 “Неймовiрнi подорожi”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.30 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
23.25 “ТСН”.
23.45 Комедiя “Друге життя”.
1.40 “ТСН”.
2.40 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
3.30 Т/с “Вогнi великого мiста”.
4.15 “ТСН”.

ІНТЕР

6.00 “Всесвiтнiй мандрiвник”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.05 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Циганки”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Росiйський шоколад”.
22.30 Т/с “Я повернуся”.
23.40 “Феномени нашого часу”.
0.55 “Неймовiрнi подорожi”.

ICTV

ІСТV

6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Т/с “Мент у законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Пiд прицiлом.
14.05 Анекдоти по-українськи.
14.15 Comedy Club.
15.15 Т/с “Десант є десант”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Десант є десант”.
21.55 Т/с “Мент у законi”.
22.55 Х/ф “30 днiв ночi”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Спорт.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.40 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.25 Т/с “Сусiди”.

ICTV

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 Спорт.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Т/с “Мент у законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Провокатор.
14.05 Анекдоти поукраїнськи.
14.20 Comedy Club.
15.15 Т/с “Десант є десант”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Десант є десант”.

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ.

Профiлактика.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.

СТБ

5.35 Д/ф “Чужий серед своїх”.
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.15 “Караоке на Майданi”.
9.15 Х/ф “Вдалий обмiн”.
11.10 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки. Пiдказка з
того свiту”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Правила життя. Вода: що
п`є Україна”.
20.10 “Чужi помилки. Бомба для
нарколога”.
21.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.50 “Вiкна-спорт”.
1.00 “Бiзнес +”.
1.05 Х/ф “Змiєлов”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Т/с “Колишня”.
5.45 М/с “Майстер Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00 “Пiдйом”.

22.00 Т/с “Мент у законi”.
23.00 Х/ф “Вбивця-вiртуоз”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.15 Спорт.
1.25 Т/с “Сопрано”.
2.30 Х/ф “30 днiв ночi”.

СТБ

5.25 Д/ф “Диявольський
транзит”.
5.55 “Бiзнес +”.
6.00 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.10 “Караоке на Майданi”.
9.10 Х/ф “Молода дружина”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки. Бомба для
нарколога”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Зiркове життя. Перемогти рак”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Полювання на спiвакiв”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Парасолька для наречених”.

НТН

6.00 “Полiттерор”.
6.50 “Iсторiя українських
земель”.
7.35 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.35 М/ф “Чиполлiно”.
9.25 М/ф “Пригоди Васi Куролесова”.
10.00 Т/с “Спецназ по-росiйськи
2”.
12.15 “Легенди карного розшуку”. Операцiя “Торгсин”.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.15 “Речовий доказ”.
Комунiсти-терористи.
15.55 Т/с “Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант 2”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Мамо, не журись! 2”.
21.00 Х/ф “Тiньова змова”.
23.15 Х/ф “Павуки 2”.
1.15 Х/ф “Важкi грошi”.
3.00 “Речовий доказ”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.

* * *

14.35 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
Клонiв”.
14.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.20 Свiтлi голови.
23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Т/с “Крузо”.
1.50 Студiя Зона ночi. Культура.
1.55 Костянтин Степанков. Спогади пiсля життя. Фiльм 1.
2.45 Студiя Зона ночi.
2.50 Невiдома Україна.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.
4.40 Вчитель, перед iм`ям твоїм.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
8.30 Репортер.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.15 Т/с “Ранетки”.
12.20 “Все для вас”.
12.35 Т/с “Батьковi дочки”.
13.40 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.35 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.25 Здрастуйте, я - Ваша мама!
23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
0.35 Репортер.
1.00 Т/с “Крузо”.
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Т/с “Колишня”.
5.45 М/с “Майстер Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.15 Т/с “Ранетки”.
12.20 “Все для вас”.
12.35 Т/с “Батьковi дочки”.
13.40 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.35 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
Клонiв”.
14.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.20 Зроби менi смiшно.
23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Т/с “Крузо”.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.35 Х/ф “Врятуй мене”.
8.25 “Правда життя”. Кiнець
приватного життя.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.55 Т/с “Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант 2”.
13.10, 19.15 Т/с “Бригада”.
14.15 Т/с Морозов.
15.25 Х/ф “Мамо, не журись! 2”.
17.40 Х/ф “Спокiйний день
наприкiнцi вiйни”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
20.30 Т/с “Морозов”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.50 “Свiдок”.
1.15 Х/ф “Павуки 2”.
3.00, 5.20 “Свiдок”.
3.20 “Мобiльнi розваги”.
3.35 “Речовий доказ”.
4.00 “Агенти впливу”.
4.25 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
1.50 Костянтин Степанков.
2.40 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
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 “Бригада”.
14.20 Т/с “Морозов”.
15.30 Х/ф “Вiчний поклик”.
16.55 Х/ф “Перша кiнна”.
18.30 “Речовий доказ”. “Вирок
для “вiдморозкiв”.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Морозов”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.50 “Свiдок”.
1.15 “Карнi справи”.
2.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.25 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.20 “Свiдок”.
1.50 Студiя Зона ночi. Культура.
1.55 Костянтин Степанков. Спогади пiсля життя.
2.50 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 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”.
13.20 Т/с “Бригада”.
14.35 Т/с “Морозов”.
15.45 Х/ф “Вiчний поклик”.
17.15 Х/ф “Перша кiнна”.
18.30 “Правда життя”. Батьки
проти дiтей. Дiти проти
батькiв.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Морозов”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.50 “Свiдок”.
1.15 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.25 “Агенти впливу”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 35 3 вересня 2010 р.
четвер, 9 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Д/с “Наука i образ”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Як це?
12.50 Аудiєнцiя.
13.15 “Надвечiр`я”.
13.45 Х/ф “Тегеран-43”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Книга. ua.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Здоров`я.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Змiшанi
єдиноборства.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 “Попередження”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.10 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
11.20 “Шiсть кадрiв”.
11.45 Т/с “Вогнi великого мiста”.
12.45 “Сiмейнi драми”.
13.45 Т/с “Маргоша 3”.
15.55 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Маргоша 3”.
22.15 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “ТСН”.
23.45 Х/ф “Ризикуючи життям”.
1.30 “ТСН”.

п’ятниця, 10 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Д/с “Наука i образ”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Король професiй.
12.45 Крок до зiрок. Євробачення.
13.35 Х/ф “Прийшла i говорю”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Околиця.
16.00 “Нащадки”.
17.00 “Вiра. Надiя. Любов”.
18.00 Все для тебе.
18.20 Новини.
18.45 Магiстраль.
19.10 Х/ф “Бiг”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Футбол. ЧС FIFA-2010.
Ретроспектива. Нiмеччина
- Сербiя.
23.45 Пiдсумки.
0.00 Вертикаль влади.
0.15 Пiдсумки.
0.20 Вертикаль влади.

0.40 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Питання.
2.05 Прес-анонс.
2.10 ТелеАкадемiя.
3.10 Х/ф “Бiг”.
4.40 Аудiєнцiя.
5.05 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.10 Т/с “Детективне агентство “Iван-да-Мар`я”.
11.20 “Шiсть кадрiв”.
11.45 Т/с “Вогнi великого
мiста”.
12.45 “Сiмейнi драми”.
13.45 Т/с “Маргоша 3”.
14.55 Т/с “Маргоша 3”.
15.55 Т/с “Закон i порядок.
Злочинний намiр”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агентство “Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Далi - кохання”.
0.00 Трилер “Самотнi серця”.
2.00 “ТСН”.

субота, 11 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 Ера здоров`я.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Створи себе.
7.20 Наркоманiя вилiковна.
7.50 Ера здоров`я.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
10.00 Коло Олiмпiади.
10.25 Д/ф “Олександр Довженко. Мiж кесарем та
Богом”.
11.00 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
11.50 Д/ф “Жертви 11-го
вересня”.
13.15 Як це?
13.40 Наша пiсня.
14.25 Свiтло.
15.00 Погода.
15.05 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Футбол. Чемпiонат

України. Прем`єр-лiга.
“Таврiя” (Сiмферополь) “Арсенал” (Київ).
18.00 Золотий гусак.
18.30 Ревiзор.
19.10 Х/ф “Бiг”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.20 Пiдсумки дня.
2.05 Х/ф “Бiг”.
3.40 Х/ф “Прийшла i говорю”.
5.10 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.00 “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 “Повернення блудного папуги”.
11.45 М/ф “Планета-51”.

неділя, 12 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,8.05 Погода.
6.10 День знань.
7.00 Акваторiя бiзнесу.
7.25 Укравтоконтинент.
7.50 Сiльський час.
8.20 Здорове харчування.
8.30 М/ф.
9.05 Хто в домi хазяїн?
9.25 Обережно - дiти!
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Зiрковий ранок.
11.40 Х/ф “Прийшла i говорю”.
13.20 Шеф-кухар країни.
14.10 Хочу до армiї.
14.35 Ближче до народу.
15.05 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Євробачення-2011.
Нацiональний вiдбiр.
Кастинг.
17.35 Дiловий свiт. Тиждень.
18.25 Точка зору.
18.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Iллiчiвець” (Марiуполь) “Карпати” (Львiв).

21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Чоловiчий клуб. Змiшанi
єдиноборства.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Оперативний об`єктив.
0.00 DW. Новини Європи.
0.30 Д/ф.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.05 Погода.
2.10 Чоловiчий клуб. Змiшанi
єдиноборства.
3.05 Євробачення-2011.
Нацiональний вiдбiр.
Кастинг.
4.40 Коло Олiмпiади.
5.10 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.10 “Справжнi лiкарi”.
6.55 М/ф “Таємниця третьої
планети”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Шiсть кадрiв”.

2.30 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
3.20 Т/с “Вогнi великого мiста”.

ІНТЕР

6.00 “Всесвiтнiй мандрiвник”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.05 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Циганки”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Росiйський шоколад”.
22.30 Т/с “Я повернуся”.
23.40 “Феномени нашого часу”.
0.55 “Неймовiрнi подорожi”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.40 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.00 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
3.50 Х/ф “Любов не за
сценарiєм”.
5.15 Т/с “Вогнi великого
мiста”.

ІНТЕР

6.00 “Всесвiтнiй мандрiвник”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.05 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Циганки”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
22.00 Велика полiтика.
0.45 “Неймовiрнi подорожi”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.30 Знак якостi.
13.35 Мелодрама “Небеса:
У пошуках раю”.
16.25 “Анатомiя слави”.
17.25 Мелодрама “Молода
Вiкторiя”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Бойовик “Унiверсальний
солдат 3: Новий початок”.
22.10 Бойовик “Шостий день”.
0.30 Трилер “Муха”.
2.20 Трилер “Самотнi серця”.
4.00 Мелодрама “Небеса:
У пошуках раю”.

ІНТЕР

5.50 М/с “Трансформери 3:
Кiбертрон”.
6.10 Велика полiтика.
8.35 “Iгри чемпiонiв”.
9.00 “Формула кохання”. Брати
Клички.
10.00 “Городок”.
11.20 “Позаочi”. К. Лель.
12.20 “Найрозумнiший”.
14.15 Х/ф “Ювiлей”.
16.40 “Три любовi Євгенiя
Євстiгнєєва”.
17.45 В. Леонтьєв “Головний
концерт у життi”.
20.00 “Подробицi”.
11.00 “Велике перевтiлення”.
11.40 “Смакуємо”.
12.15 Х/ф “Мiсто Ембер”.
14.10 “Мiняю жiнку 2”.
15.40 Мелодрама “Далi кохання”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Т/с “Доктор Тирса”.
22.05 “Свiтське життя”.
23.05 Бойовик “Унiверсальний
солдат 3: Новий початок”.
1.05 Трилер “Убити священика”.
3.05 Трилер “Муха”.
4.35 Х/ф “Мiсто Ембер”.

ІНТЕР

5.40 М/с “Трансформери 3:
Кiбертрон”.
6.00 Найрозумнiший.
7.40 Вечiр боксу з В. Кличком.
9.30 “Школа лiкаря Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
Сестри Арнтгольтц.
11.35 Х/ф “Рай”.
13.40 Х/ф “Птах щастя”.
15.25 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 Х/ф “Дорога, що веде до
щастя”.

3.25 Т/с “Сусiди”.
3.50 “Знак якостi”.

ICTV

5.55 Факти.
6.10 Спорт.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Т/с “Мент у законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
12.50 Спорт.
12.55 Максимум в Українi.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Comedy Club.
15.20 Т/с “Десант є десант”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Десант є десант”.
21.55 Т/с “Мент у законi”.
23.00 Х/ф “Пiдйом з глибини”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.15 Спорт.
1.25 Т/с “Сопрано”.

ICTV

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 Спорт.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Т/с “Мент у законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
12.55 Стоп-10
13.55 Анекдоти по-українськи.
14.15 Comedy Club.
15.15 Т/с “Десант є десант”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Добрi новини.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
20.15 Х/ф “Стрiтрейсери”.
22.45 Comedy Club.
23.45 Real Comedy.
0.30 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.30 Спорт.
20.25 Ювiлейний вечiр Й.
Кобзона.
23.10 Вечiр боксу з В.
Кличком.
1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.30 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
2.20 Х/ф “Мелiсса. Iнтимний
щоденник”.
3.55 Знак якостi.
4.25 “Позаочi”.

ICTV

6.00 Факти.
6.30 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.00 Погода.
7.05 Добрi новини.
7.20 Козирне життя.
7.50 Х/ф “Зроблено в
Америцi”.
10.00 “Смак”.
10.50 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.55 Квартирне питання.
12.55 Наша Russia.
13.15 Х/ф “Стрiтрейсери”.
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Щит Вiтчизни”.
22.45 Х/ф “Країна волi”.
1.10 “Подробицi тижня”.
2.05 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
2.50 Х/ф “Вiдверта розмова”.
4.20 Знак якостi.
4.55 Формула кохання.

ICTV

6.05 Факти.
6.20 Т/с “Хартленд”.
8.00 “Смак”.
8.45 Анекдоти по-українськи.
9.05 Прожекторперiсхiлтон.
9.50 Квартирне питання.
10.50 Ти не повiриш!
11.45 Козирне життя.
12.25 Iнший футбол.
12.50 Спорт.
12.55 Х/ф “Щосили”.
15.45 Велика рiзниця.
16.55 Море по колiно.
17.35 Т/с “Майстер i Маргарита”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Т/с “Майстер i Маргарита”.
23.00 Х/ф “Рембо 4”.
0.45 Тиша в бiблiотецi.
1.20 Iнтерактив. Тижневик.

2.25 Х/ф “Вбивця-вiртуоз”.
4.10 Факти.
4.40 Надзвичайнi новини.

СТБ

5.25 Д/ф “Диявольський транзит”.
5.55 “Бiзнес +”.
6.00 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.10 “Караоке на Майданi”.
9.10 Х/ф “Молода дружина”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки. Бомба для
нарколога”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Зiркове життя. Перемогти рак”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Полювання на спiвакiв”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Парасолька для наречених”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Т/с “Колишня”.
5.45 М/с “Майстер Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.

1.40 Т/с “Сопрано”.
3.35 Х/ф “Зроблено в Америцi”.

СТБ

5.45 Д/ф “Чорна вдова”.
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.45 “Караоке на Майданi”.
9.30 “Моя правда. Надiя
Румянцева: подарувати
надiю”.
10.30 Х/ф “Одруження
Бальзамiнова”.
12.45 Х/ф “Мiцний горiшок”.
14.30 Х/ф “Тi, що не
пiддаються”.
16.00 Х/ф “Королева бензоколонки”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Дiвчата”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 3”.
23.10 Х/ф “Шалено закоханий”.
1.05 “Вiкна-спорт”.
1.25 “Бiзнес +”.
1.30 Х/ф “Коли наступає
вересень”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Колишня”.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45 М/с “Майстер Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.

18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Рембо 4”.
20.45 Наша Russia.
21.05 Велика рiзниця.
22.15 Прожекторперiсхiлтон.
23.00 Х/ф “Пандорум”.
1.05 Х/ф “Вежi-близнюки”.
3.20 Т/с “Сопрано”.
5.15 Т/с “Офiс 3”.

СТБ

5.05 М/ф: “Умка”, “Пригоди
крокодила Гени i Чебурашки”.
6.30 Х/ф “Червонi вiтрила”.
8.05 “Караоке на Майданi”.
9.05 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвост”.
10.55 М/ф “Губка Боб”.
12.10 “Танцюють всi! 3”.
14.55 Х/ф “Шалено закоханий”.
16.55 Х/ф “Дiвчата”.
19.00 “Х-Фактор”.
21.45 “Смiшнi люди”.
22.45 “Моя правда. Олександр
Кайдановський”.
23.45 “Зiркове життя. Перемогти рак”.
0.45 “Паралельний свiт”.
1.35 Х/ф “Замiна 4”.
3.05 Т/с “Сопрано”.
5.00 Т/с “Офiс 3”.

7
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
8.30 Репортер.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.15 Т/с “Ранетки”.
12.20 “Все для вас”.
12.35 Т/с “Батьковi дочки”.
13.40 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.35 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
Клонiв”.
14.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.20 Зроби менi смiшно.
23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Т/с “Крузо”.

1.50 Студiя Зона ночi. Культура.
1.55 Костянтин Степанков. Спогади пiсля життя.
2.50 Студiя Зона ночi.
2.55 Невiдома Україна.

7.00 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.15 Т/с “Ранетки”.
12.20 “Все для вас”.
12.35 Т/с “Батьковi дочки”.
13.45 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
14.00 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.35 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
Клонiв”.
14.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.35 Т/с “Воронiни”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
0.25 Репортер.
0.50 Х/ф “Нафта”.
3.20 Студiя Зона ночi. Культура.
3.25 Kairos.
4.15 Мiсто Юр`єве. Бiла
Церква.

4.25 Студiя Зона ночi.
4.30 Невiдома Україна.
5.20 Зона ночi.

1.30 Х/ф “Тi, що не
пiддаються”.
2.55 “Мобiльна скринька”.

5.10 Студiя Зона ночi. Культура.
5.15 Втрачений рай.
6.00 Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф “Хлопчик у смугастiй
пiжамi”.
6.50 Х/ф “Майкл”.
8.55 М/с “Дональд Дак”.
9.35 М/с “Русалонька”.
9.55 Зроби менi смiшно.
10.55 Здрастуйте, я - Ваша
мама!
11.55 Iнтуїцiя.
13.10 Формула драйву.
13.35 Файна Юкрайна.
14.20 Нумо, браття.
15.00 Свiтлi голови.
16.00 Україна сльозам не вiрить.
18.10 М/ф “Мадагаскар”.
19.55 Х/ф “Молодик”.
22.25 Х/ф “Блейд 2”.
0.35 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Замерзла з Маямi”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Благословляю i молюся.
3.10 Вiчний хрест.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.

6.00 М/ф: “Пiф-паф-ой-ойой!”, “Пригоди Буратiно”.
7.20 Х/ф “Морозко”.
9.10 “Їмо вдома”.
10.15 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-Фактор”.
14.55 “Смiшнi люди”.
15.55 “Правила життя. Вода:
що п`є Україна”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.00 Х/ф “Лабiринти любовi”.
22.35 Х/ф “Синя борода”.
0.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.40 Х/ф “Королева бензоколонки”.

9.40 М/с “Доброго ранку,
Мiккi!”
10.25 М/с “Русалонька”.
10.45 М/ф “Мадагаскар”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.10 Новий погляд.
17.10 Х/ф “Молодик”.
20.00 Україна сльозам не
вiрить.
22.25 Файна Юкрайна.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Солдат Джейн”.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Четверта хвиля.
3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.
4.35 Студiя Зона ночi. Культура.
4.40 Чорний колiр порятунку.
5.05 Зона ночi.

6.05 Х/ф “Замерзла з Маямi”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Руйнiвники мiфiв.

6.00 “Полiттерор”.
6.50 “Iсторiя українських
земель”.
7.50 М/ф “Оггi та кукарачi”.

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
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 “Бригада”.
14.15 Т/с “Морозов”.
15.20 Х/ф “Вiчний поклик”.
16.45 Х/ф “Спекотне лiто в
Кабулi”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Щури.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Морозов”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.50 “Свiдок”.
1.15 “Карнi справи”.
2.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
7.10 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 “Бригада”.
14.20 Т/с “Морозов”.
15.30 Х/ф “Вiчний поклик”.
17.00 Т/с “Термiново в номер”.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Морозов”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.50 “Свiдок”.
1.15 “Карнi справи”.
2.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Свiдок”.
3.35 “Речовий доказ”.
4.30 “Правда життя”.
4.55 “Агенти впливу”.
5.20 “Свiдок”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 “Iсторiя українських
земель”.
7.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
7.55 “Вайп Аут”.
8.55 Т/с “Термiново в номер”.
10.55 Х/ф “Без права на помилку”.
12.45 Д/ф “Володимир Iвасюк.
Iдеальне вбивство”.
14.00 Х/ф “Граф МонтеКрiсто”.
16.45 Т/с “Спецназ поросiйськи 2”.
19.00 Т/с “Перше правило
королеви”.
23.30 Х/ф “Невидимий”.
1.40 Х/ф “Проклятий алмаз”.
3.15 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
8.45 М/ф “Крокодил Гена”.
9.10 М/ф “Чебурашка”.
9.35 М/ф “Шапокляк”.
10.00 М/ф “Чебурашка iде до
школи”.
10.10 Т/с “Спецназ поросiйськи 2”.
12.20 “Легенди карного розшуку”. Щури.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.15 “Речовий доказ”. “Вирок
для “вiдморозкiв”.
15.50 Т/с “Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант
2”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Приборкування
норовливих”.
21.00 Х/ф “Дев`ять життiв”.
23.10 Х/ф “Шаблезуба
тварюка”.
1.15 Х/ф “Поїзд смертi”.
3.05 “Речовий доказ”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
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Ось уже місяць як введено нову програму захисту
населення, що передбачає спрощення надання субсидій. За цей період проведено багато роботи щодо
інформування населення про спрощену систему надання субсидій. Крім цього, неабияку роль відіграє
толерантність службовців, які працюють з громадянами. Відтак спеціалісти управління створюють всі
необхідні умови для прийому громадян, детально
роз’яснюють питання, що турбують відвідувачів.
На сьогоднішній день управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
прийнято 345 заяв від жителів району, які потребують державної допомоги, на отримання субсидій.
На знімку: спеціаліст відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації Людмила Дідченко консультує пенсіонерку з Королівки Людмилу Семененко щодо оформлення субсидії на
житлово-комунальні послуги.

СУБСИДІЮ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ
ПОСЛУГИ МОЖЕ ОТРИМАТИ МАЙЖЕ КОЖЕН...
Фактично сьогодні вже по всій країні ведеться активна робота з оформлення субсидій для населення.
Цього року субсидію на житлово-комунальні послуги може отримати майже кожен, хто звернеться у місцеві
органи соціального захисту із заявою, надасть декларацію про свої доходи, які надаватимуть йому право на
субсидію. Громадянам, які мають інші доходи, крім пенсій і соціальної допомоги, необхідно додати довідки
про доходи. Якщо витрати на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм перевищать
15% сімейного доходу, різниця буде компенсована державною субсидією. Для сімей, які складаються лише з
непрацездатних та пенсіонерів, обов’язкова плата становитиме 10%.
З метою інформування населення щодо оформлення субсидій, надаємо відповіді на найбільш актуальні
запитання, які надійшли на урядову “гарячу лінію” - 0800507309.
Чи може людина жити у трикімнатній квартирі і отримувати
субсидію тому, що зарплата у
неї невелика?
Звичайно, у межах визначених норм користування житловою
площею, які становлять 21 кв.м на
кожну особу і додатково 10,5 кв.м
на сім’ю, та встановлених нормативів користування комунальними послугами. Якщо це одиноко
проживаюча особа, то така норма
- 31, 5 кв.м. Якщо це однокімнатна
квартира – субсидія надається на
всю житлову площу.
Коли нарахування в межах
норм перевищують 15 або 10% від
доходів, людина може отримувати субсидію на нормативну площу
(для однієї особи - це 31,5 кв м),
а надлишкову житлову площу їй
доведеться оплачувати самостійно. Однак, якщо громадянин не в
змозі сплачувати повністю за надлишки житлової площі свого помешкання, або якщо він опинився
у скрутних життєвих обставинах,
можна звернутися до спеціальної
комісії, яка створена у кожному
районі, місті органами місцевого
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади із заявою
про призначення, як виняток, субсидії. Такою комісією за результатами обстеження сім’ї може бути
прийняте рішення про призначення субсидії й на всю житлову
площу.
Хто із членів сім’ї має заповнювати заяву на субсидію?
Субсидія призначається власнику (співвласнику) житла, наймачу житла у громадському державному житловому фонді, члену
житлового кооперативу, на якого
відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації. Саме цією особою
має заповнюватися заява на призначення субсидії. У тій спрощеній формі заяв, які вже надіслані
пенсіонерам, чітко написано, що
заповнюється заява особою, на
яку відкрито особовий рахунок по
оплаті житлово-комунальних послуг.
Що робити пенсіонерам, до
яких не надійдуть всі необхідні
документи, та якщо надіслані у
конверті бланки будуть зіпсовані? Де їх ще брати?
Якщо з якихось причин документи не дійдуть до потенційних
отримувачів субсидій, або будуть
зіпсовані, необхідно звернутися
до управлінь праці та соціального
захисту населення за місцем реєстрації (у сільській місцевості – до
уповноважених сільських або селищних рад), де можна заповнити
заяву та декларацію, а також отримати необхідну консультацію.
Субсидія надається за міс-

цем проживання, але документи вимагають за місцем реєстрації. Тобто є такі розбіжності,
як їх можна подолати?
Розбіжностей немає, тому що
субсидія надається за місцем реєстрації громадянина, з урахуванням всіх зареєстрованих у даному
житловому приміщенні осіб, яким
нараховується плата за житловокомунальні послуги. Призначається субсидія тій особі, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті
за ЖКП. Тобто субсидії призначаються громадянам за зареєстрованим місцем їх проживання.
Хто взагалі може не турбуватися щодо отримання субсидій?
Кожен громадянин сам може
зробити попередній розрахунок, чи може він розраховувати
на субсидію чи ні. Розрахунок не
складний: береться дохід всіх членів сім’ї, зареєстрованих на даній
житловій площі, за попередні шість
місяців, ділиться на 6 – так обраховується середньомісячний дохід. Далі треба взяти відповідний
відсоток цього доходу – 10% (для
сімей, які складаються лише із непрацездатних) чи 15% (для всіх
інших сімей) і порівняти з місячною платою за ЖКП в межах норм.
Якщо плата за ЖКП є вищою за визначений відсоток (10% або 15%)
сімейних доходів, то сім’я має
право на субсидію, якщо не перевищує його, то необхідно дочекатися опалювального періоду, коли
збільшуються комунальні платежі і
знову зробити розрахунок.
Що ж до того, хто не має права на субсидію, то тут важливий
майновий стан громадян, а саме:
наявність у володінні більше одного автомобіля, додаткових житлових приміщень. Також субсидія не
призначається тим, хто протягом
року придбав нове житло або здає
власне житло в оренду.
В якому разі на отримання
субсидій не може вплинути наявність автомобіля, дачі?
Якщо людина має дачний будиночок у садовому товаристві,
то це не впливає на право отримувати субсидію, оскільки такі
приміщення не є житловими. Але
ті дачні будинки у селі, що зареєстровані у БТІ як житлові приміщення, враховуються при визначенні права на субсидію. При
цьому підраховується й площа
цих приміщень. Наприклад, сім’я
із 5 осіб проживає у невеличкій
квартирі у місті площею 40 кв. м
і має у селі невеликий будинок
площею 50 кв. м. Норма користування житловою площею для
такої сім’ї становить 115,5 кв.
м. Загальна площа квартири та

сільського будинку не перевищує цю норму. Така сім’я може
розраховувати на субсидію на
загальних підставах. Якщо ж загальна площа кількох житлових
приміщень, якими користується
сім’я, перевищує норму користування житловою площею для цієї
сім’ї, субсидія не буде призначена. За таких обставин можна
звернутися із заявою до комісії
при органах місцевої влади, яка
після обстеження має зробити
свій остаточний висновок щодо
призначення субсидії.
Чи мають право на житлові
субсидії сім’ї, в яких є земельна ділянка площею понад 6 га,
та члени особистих селянських
господарств?
Такі сім’ї не обмежуються в
своїх правах на субсидії. Головна
особливість тут полягає у визначенні їх доходів. Члени особистих
селянських господарств є особами, які забезпечують себе роботою самостійно і належать до зайнятого населення за умови, що
робота в цьому господарстві для
них є основною. Облік особистих
селянських господарств здійснюють сільські, селищні, міські ради
за місцем розташування земельної ділянки. Саме ці органи мають
надавати довідку про належність
громадян до членів особистого
селянського господарства. За
наявності такої довідки членам
особистого селянського господарства субсидія призначається
на загальних підставах. При цьому дохід таких громадян обчислюється як дохід від земельної
ділянки особистого селянського
господарства за нормативами,
які затверджуються місцевими
органами виконавчої влади на календарний рік. І ще дуже важлива
особливість порядку призначення
субсидій. До членів сім’ї, доходи
яких враховуються при призначенні субсидії, належать особи,
зареєстровані у відповідному житловому приміщенні.
Хто має повідомити громадянина про отримання субсидії,
або автоматично ці дані будуть
передані у житлову контору?
Громадянин, який заявив про
своє право на субсидію, отримає
повідомлення про те, чи нарахована йому субсидія на житловокомунальні послуги, чи ні. У повідомленні буде зазначено, на який
термін надається субсидія, її розмір, а також розмір обов’язкової
плати за кожну послугу. Крім того,
кожного місяця до організаційнадавачів
послуг
надаються
списки громадян, яким нараховані субсидії, розміри субсидій та
обов’язкової плати.

Чи є винятки, коли призначення субсидій може відбуватися на розсуд місцевих органів
влади?
При всіх місцевих органах влади створені спеціальні комісії, які
займаються питаннями субсидій і
розглядають різні ситуації. Їм надано право у деяких випадках призначати субсидії як виняток, з урахуванням конкретних обставин,
що склалися в сім’ї.
Чи може розраховувати на
субсидію людина, яка не має
роботи та перебуває на обліку
у Центрі зайнятості? Та у якому
разі безробітний, що перебуває
на обліку в Центрі зайнятості,
може отримувати субсидію?
Субсидія не призначається в
разі, якщо серед зареєстрованих у
житловому приміщенні осіб є працездатна особа, яка не працює і не
навчається, при цьому не шукає
роботу через службу зайнятості
протягом 3-х місяців, що передують місяцю звернення за субсидією. Але безробітним, які стоять
на обліку у службі зайнятості, субсидія призначається на загальних
умовах, для цього надається довідка з центру зайнятості про розмір допомоги по безробіттю за
останні 6 місяців.
Хто отримує державну підтримку з оплати житловокомунальних послуг, крім учасників Програми субсидій?
В Україні правом на пільги
з оплати житлово-комунальних
послуг користується близько 7,2
млн. громадян. Найбільша категорія пільговиків - діти війни (понад 4 млн. громадян), які мають
право на 25-відсоткову знижку
плати за комунальні послуги.
Майже 2,3 млн. ветеранів війни
мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг
100, 75 або 50-відсоткова знижка плати залежно від категорії:
за особливі заслуги і інваліди війни (100%), учасники бойових
дій (75%), учасники війни і члени
сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50%). Право на відповідні пільги також мають: постраждалі від аварії на ЧАЕС 1 та
2 категорій, багатодітні сім’ї (50відсоткова знижка плати); пенсіонери з числа медичних, педагогічних працівників, бібліотекарів і
працівників міліції у сільській місцевості (безплатне користування
житлом з опаленням і освітленням); ветерани військової служби, пенсіонери з числа працівників міліції, слідчих прокуратури,
судді у відставці (50-відсоткова
знижка плати) тощо. Близько 45
тис. шахтарів і пенсіонерів з їх
числа мають право на отримання
компенсації за оплату електроенергії, газу і централізованого
опалення житла.
Таким чином, через систему пільг та субсидій населення
буде соціально захищеним в умовах упорядкування тарифів на
житлово-комунальні послуги.
Прес-служба Мінпраці.

ЗАПИТУВАЛИ ВІДПОВІДАЄМО
ЯК ЗМУСИТИ ДОТРИМУВАТИСЯ ПРАВИЛ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН?
Окрім усіляких прав, громадяни України та іноземці, що проживають в Україні, мають ще й обов’язки.
Серед
інших
обов’язків
зобов’язанням кожної людини є піклування про своє
здоров’я, не нанесення шкоди здоров’ю інших людей,
утримання житлових та інших приміщень відповідно
до вимог санітарних норм та
дотримання санітарного та
епідемічного благополуччя
населення взагалі.
Утримання великої кількості тварин у житловому приміщення багатоквартирного
будинку, що перешкоджає
сусідам нормально існувати
та створює загрози епідемічному благополуччю оточуючих, іде врозріз із зазначеними вище зобов’язаннями, а,
крім того, ще й містить у собі
ознаки, як мінімум, кількох
правопорушень.
По-перше і найголовніше,
створення нелюдських умов
для проживання, містить у
собі ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 42 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення - порушення санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних
правил і норм. Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу на громадян, що його скоїли, від 17 до
204 гривень, а на посадових
осіб - від 102 до 425 гривень.
По-друге,
порушення
правил утримання тварин
також містить у собі ознаки
адміністративного правопорушення. Так, відповідно до
статті 154 Кодексу України
про адміністративні правопорушення, такі дії, як утримання собак і котів у місцях, де
це заборонено відповідними
правилами, чи утримання
тварин понад установлену
кількість, а також утримання незареєстрованих собак, приведення тварин у
громадські місця або вигулювання собак без повідків
і намордників (крім собак,
у реєстраційних свідоцтвах
на яких зроблено спеціальну
відмітку) чи в невідведених
для цього місцях, тягнуть за
собою попередження або накладення штрафу на громадян від 17 до 51 гривні і попередження або накладення
штрафу на посадових осіб
- від 51 до 85 гривень.
Розглядати факти порушення правил утримання
собак і котів та накладати на
осіб-правопорушників відповідні адміністративні стягнення повинні адміністративні комісії при виконавчих
органах міських рад.
У випадку, якщо заходи
адміністративного
впливу
на сусідів читачки не дадуть
позитивних результатів, а
саме: тварини не будуть прибрані з житлового будинку та
санітарно-епідемічна ситуація в ньому не покращиться,
мешканці матимуть законні
підстави для примусового
виселення осіб, які порушують правила користування
житловими приміщеннями.
Можливість
примусового
виселення в судовому порядку осіб, що роблять неможливим співжиття з ними
в одному житловому будинку
інших людей, передбачена
законом. Причому у випадку
систематичного порушення
правил користування житловим приміщенням та/або використання його не за призначенням, виселенню без
надання взамін іншого житла
підлягають не тільки наймач,
але й власник квартири.

Макарівські вісті
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У ЗАСОБАХ ДЛЯ СХУДНЕННЯ ВИЯВЛЕНО
НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я РЕЧОВИНИ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ВІД ІНТЕРНЕТЗАЛЕЖНОСТІ
ДО ПСИХІЧНОГО
РОЗЛАДУ - ОДИН
КРОК

Для одних Інтернет - це
робота, а для інших - розвага. Але незалежно від
того для чого людина використовує його, надмірне
перебування в віртуальній
дійсності непомітно переходить у серйозну хворобу - інтернет-залежність,
яка, як виявили вчені, може
викликати депресію і тривожність у підлітків. Саме
підлітки, студенти, а також
люди похилого віку найчастіше стають заручниками
“всесвітньої павутини”.
Недавно
у
виданні Archives of Pediatrics &
Adolescent Medicine були
опубліковані
результати
дослідження, яке проводилося серед 1962 китайських підлітків. У 8,4%
учасників, які багато часу
проводять у Мережі, фахівці виявили розвинену
клінічну депресію, а 0,2%
отримали тривожність.
З точки зору медицини,
інтернет-залежність - це
психічний розлад. Часто її
прирівнюють до алкогольної залежності.
Сьогодні більш як 10%
користувачів у Мережі
страждають
інтернетзалежністю або чумою XXI
століття, як вважають деякі
фахівці. До речі, КНР вже
офіційно визнала її клінічним захворюванням.
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Відомо, що зайва вага - одна з проблем цивілізованого суспільства - причина багатьох захворювань, таких як цукровий діабет, гіпертонія. За прогнозами ВООЗ, до 2015 року приблизно 2,3 мільярда дорослих людей матимуть зайву вагу і більш як 700
мільйонів страждатимуть на ожиріння.
Товстим бути погано з будь-якої точки
зору. Але докладати зусиль хоче далеко не
кожний. До того ж реклама потурає ледачим:
“Навіщо ходити до спортзалу і виснажувати
себе дієтою, збалансувати свій раціон харчування, якщо можна досягти того ж ефекту без
зусиль, приймаючи пігулки”.
У пошуках біодобавок, які щедро поставляються до України з-за кордону, особливо з
Китаю, люди вирушають до аптек і Інтернету.
І не в грошах справа, за красу вони готові платити будь-які гроші, причому набагато охочіше, ніж, скажімо, приділяти 30-40 хвилин на
день фізичним вправам.
“Склад, заявлений на етикетках “дивопрепаратів”, переконує в їх натуральності і нешкідливості. У протипоказаннях зазначається
хіба що вагітність і несумісність з алкоголем.
Багато споживачів таких добавок дійсно втрачають вагу, проте побічні явища виявляються
ще більш серйознішими. Після таких курсів
схуднення люди змушені звертатися за допомогою до лікарів, - стверджує президент
Центру експертиз “ТЕСТ” Валентин Безрукий.
- Причина побічних ефектів - сильна, дієва і не
така вже й нешкідлива речовина, що знижує
вагу, - сибутрамін”.
Через виражені побічні ефекти препарати, що його містять, в ЄС, інших країнах,
у тому числі і в Україні заборонені. Але заборона стосується тільки лікарських препаратів, на упаковці яких чесно вказана ця
речовина. Більшість же засобів для схуднення зареєстровані як БАДи, і жодного
слова про сибутрамін на їхніх упаковках
немає.
Валентин Безрукий розповів про нещодавно проведене дослідження на присутність
у засобах для схуднення сибутраміну Центром експертиз “ТЕСТ”.
Перевірку пройшли 10 різних біологічно

активних добавок у вигляді капсул, придбаних
в аптеках. Лабораторні дослідження перевіряли виключно склад на наявність наркотичних і психотропних речовин.
Були протестовані такі засоби для схуднення (капсули): “4.3.2.1.” (Франція), “Dа Li”
(Китай), “Ноodi-Da” (Китай), “Li Dа” (Китай),
“ХL ->S DUO Slim and Shape” (Бельгія), “Жуйдемен” (Китай), “Золота кулька” (Китай), “Ідеал” (Індонезія), “Турбослім день” (Росія), “Чарівний лотос” (Китай).
Лабораторні дослідження поділили засоби для схуднення навпіл. 5 найменувань
(“4.З.2.1.”, “Ноodi-Da”, “ХL ->S DUO Slim
and Shape”, “Ідеал” і “Турбослім день”) не
містили сибутраміну і будь-яких інших наркотичних і психотропних речовин. У трьох з
цих засобів було виявлено кофеїн, цілком
прогнозований, виходячи із заявленого
складу. Чистого кофеїну у складі засобів немає, але чай, гуарана і рослина кола дають
цю речовину.
Друга половина засобів для схуднення, за
інформацією Валентина Безрукого, просто
шокувала дослідників - вони містили сибутрамін, про який жодного слова не було вказано
на упаковках.
І справа не тільки в його наявності, але і в
кількості. Рекомендована доза сибутраміну в
лікувальних препаратах становила (до заборони) 15 мг на добу. Капсули ж містили по 40 і
навіть по 50 мг шкідливої речовини. За місяць
або два інтенсивного курсу людина може і
схудне, але здоров’ю буде завдано серйозної
шкоди.
За результатами лабораторних аналізів
Центру експертиз “ТЕСТ” вміст сибутраміну в
кожній капсулі становив:
“Чарівний лотос” - 50 мг,
“Золота кулька” - 40 мг,
“Dа Li” - 40 мг,

ЯК ЖІНЦІ ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ВЗУТТЯ?

Як і одяг, його слід підбирати з урахуванням пропорцій фігури, довжини ніг, товщини щиколоток, розміру
ступні, нарешті, вашого віку. Що бажано враховувати для того, щоб правильно вибрати взуття:
Будь-яке відкрите, зокрема, босоніжки, шльопанці, сабо, сандалі і т.д. не для роботи і ділових зустрічей - тільки для
відпочинку. Водночас закриті туфлі можна носити тільки з еластичними тоненькими колготами або панчохами. Гольфи
дозволено тільки за умови, що ніхто не здогадається, що вони на вас надіті.
Тільки власниці худеньких ніжок з тонкими щиколотками можуть дозволити собі носити високі (більше 7 см) нестійкі шпильки, чоботи з вузькими халявами, взуття з тонкими ремінцями.
Яскраве різноколірне лакове взуття, взуття на масивній танкетці, грубі солдатські черевики, високі чоботи до стегна, спортивні кросівки із спідницею залишаємо для юних представниць прекрасної статі.
Якщо у жінки великий розмір ноги, то каблук чарочкою, взуття без каблуків,
взуття з поздовжніми лініями, вузьке гостроносе взуття не для неї.
Високі каблуки ефектно виглядають тільки в поєднанні з легкою ходою, тобто
ходити в них можна недалеко і не довго.
Купуйте взуття відповідно до свого розміру ноги, або на розмір більше, але у
жодному випадку не менше.
Спеціальні спортивні кросівки слід вибирати тільки у випадку серйозних занять спортом, у решті випадків цілком підійдуть кросівки широкого спектру.
Ретельний підхід до вибору взуття повинен бути завжди, навіть при підборі
домашніх тапочок. Хороші тапочки, як і будь-яке правильно вибране взуття, прослужать набагато довше і виглядатимуть привабливіше.
Ніколи не носіть взуття в угоду красі і моді.
Галина ЧЕРКАС,
лікар-ортопед.

•
•

“Li Dа” - 10 мг (у складі цього препарату
перераховані плоди коли та плоди гуарани,
але кофеїну виявлено не було. Відтак, ні гуарани, ні коли у цих капсулах немає),
“Жуйдемен” - 10 мг (у складі цього засобу зазначено листя зеленого чаю, а насправді
кофеїну в капсулах виявлено не було, тому,
чай у цьому засобі також відсутній).

ДО ВІДОМА

Згідно з постановами Кабінету Міністрів
України (№ 770 від 06.05.2000 і № 373 від
31.05.2010) сибутрамін належить до психотропних речовин, обіг яких в країні обмежений. Указом Міністерства охорони здоров’я
(№ 334 від 15.04.2010) на території України
тимчасово заборонено застосування лікарських засобів, які містять сибутрамін. Причиною його заборони стало рішення Європейського агентства лікарських препаратів
(ЕМЕА) від 21.01.2010, через те, що ризик
при використанні цих препаратів перевищує
користь.
Психотропними називають речовини природного або синтетичного походження, що
здатні спричиняти стан залежності і депресивно або стимулююче впливати на центральну нервову систему.
Сибутрамін - сильний стимулятор центральної нервової системи, він зменшує
апетит і сприяє швидшому настанню почуття насичення їжею. При передозуванні
препарату можуть виникати запаморочення, озноб, нудота, втрата апетиту, безсоння, тахикардія, аритмія. При тривалому
безконтрольному вживанні можливі важкі
нервово-психічні розлади аж до шизофренічних психозів.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

ПРИКМЕТИ ОСЕНІ
Бджоли восени щільно воском заліплюють, залишаючи ледь помітний отвір - на холодну зиму; залишають
його відкритим - до теплої зими.
Багато ягід горобини - осінь буде дощова, мало суха.

•
•
•
•
•
•
•

ГОТУЄМО РАЗОМ
РИБА ЗАЛИВНА

Склад: луска (чим більше, тим
краще) на 1,5 кг риби брати луску з 3
кг риби. Вода - 2,5 л, цибуля - 3 шт.,
моркви - 1 шт., перець - 5-6 горошин,
сіль, петрушка - за смаком.
Приготування: беруть свіжу рибу
(короп, судак) і очищають від луски.
Луску промивають у холодній воді і
варять на малому вогні 30 хвилин.
Відціджують і луску викидають, а у
відвар кладуть сіль, перець запашний, моркву і цибулю - варити 15 хвилин, потім кладуть порізану великими
шматками рибу і ще варять 7-10 хвилин. Головне - не переварити! Розкладають рибу на тарілки, посипають петрушкою, додають відварену
моркву і заливають рибним бульйоном. Застигає чудово і без желатину.
Холодець прозорий і смачний.

ХОЛОДЕЦЬ
ІЗ СВИНЯЧИХ НІЖОК

Однією з поширених холодних
заливних страв є холодець із свинячих ніжок. Для того щоб холодець
мав певну консистенцію, треба ніжки
роз’єднати у суглобах, великі кістки

розпиляти або розрубати, покласти в каструлю і
залити холодною водою
з розрахунку 1,3 л на 1 кг
ніжок. Ніжки варять при
помірному кипінні під
накритою
покришкою
2,5— 3 години, поки сухожилля не будуть легко
відокремлюватись від
кісток. Коли бульйон закипить, з нього збирають піну.
Для
покращання
смаку холодцю в бульйон кладуть за 1 годину до готовності ніжок цибулю, моркву, корінь
петрушки і лавровий листок. Коли
ніжки будуть готові, їх виймають, відокремлюють м’ясо від кісток і нарізують його дрібними кусочками.
Бульйон проціджують і кладуть в
нього сіль, мелений перець і нарізане
м’ясо, доводять до кипіння, кладуть
товчений або дрібно посічений часник, знімають з вогню і розливають
в листи або форми шаром до 4 см.
Перед розливанням холодцю в листи
або форми, їх треба добре прогріти

в духовці або на плиті.
Холодець охолоджують
у холодному приміщенні
або в холодильнику, потім нарізують на порції
безпосередньо перед подаванням на стіл.
На 1 кг свинячих ніжок
— по 0,5 кореня моркви
і петрушки, 0,5 цибулини, зубок часнику, 2 лаврових листки, на кінчику
ножа меленого чорного
перцю.

ГАРБУЗОВА КАША
З МАСЛОМ

Обчищений і нарізаний кубиками
гарбуз варять з молоком до готовності, протирають крізь сито разом з
відваром, додають перебране і промите пшоно, цукор, сіль, змішують і
варять до готовності пшона.
При подачі на стіл на кашу кладуть
шматочок вершкового масла.
На 1 кг гарбуза - 3/4 склянки пшона, 1,5 ст. ложки цукру, 2 ст. ложки
вершкового масла, 1,5 склянки молока.

Рясна горобина і завчасно почервоніла - на сувору й
сніжну зиму.
Кроти носять у нори багато стерні й соломи - зима
буде холодна.
Бабине літо непогідне - осінь суха.
Вересневий дощ, що почався вранці, довго не йтиме.
Якщо біля буряків багато сухої гички - осінь буде тепла й суха.
Якщо в лісі мало грибів, а багато жолудів - чекай суворої зими.
Лебеді летять з півночі на південь пізно - осінь буде
затяжною і теплою.
Якщо осінь бідна на гриби, то зима буде багатою на
сніг і морози.
Щедро вродили горіхи на ліщині - зима має бути суворою і сніжною.
Дружний відліт у вирій птахів - ознака суворої зими.
Коли журавлі пролітають низько над землею, то це
точна прикмета, що вже недалеко й зима, похолодання,
а то й морози.

... І ПРИСЛІВ`Я
Восени багач, а навесні прохач.
Восени день блисне, а три кисне.
Восени й горобець багатий.
В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, крутить, мутить,
припікає й поливає.
Летять у вересні гуси - зиму на хвості несуть.
Осінь збирає, а весна поїдає.
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“ЖИВ, ЛЮБИВ І
НЕ НАБРАВСЯ СКВЕРНИ...”
4 вересня - 25 років з дня смерті Василя Семеновича Стуса
(1938-1985), українського поета, перекладача і правозахисника

“Я знаю, що заради щастя рідного народу я міг би пожертвувати всім, бо тут я вихований рідним духовним хлібом”, - писав він у листі до Андрія Малишка. Це були не
просто слова, а життєве кредо, за яким стояли вчинки. Василь Стус самовіддано виступав за національну гідність і
самосвідомість народу, за високі ідеали справедливості.
Особливо, коли йшлося про захист прав людини.
Майбутній поет народився 6 січня 1938 року в
селі Рахнівка Гайсинського
району на Вінниччині в селянській родині. Навчався
спочатку в місцевій школі,
потім батьки переїхали на
Донбас. “Усе дитинство
моє, - згадував він, - було
з тачкою... Коли мені виповнилося 9 років, ми будували хату, і помирав тато - з
голоду спухлий. А ми пхали
тачку, місили глину, робили
саман, виводили стіни. Голодний був як пес... А мусиш пхати тачку. Пам’ятаю,
як плакала мама, бо в неї
була одна потерта, латанаперелатана сорочка. А ми з
Марусею (сестрою) ходили
бозна в чому.
За такої бідності випрямлювалося та формувалося
усвідомлення: я - людина,
батьки котрої за волею долі
змушені були терпіти і навіть де в чому вірити від початку ворожій їм владі. Адже
і працьовиті, і не бідували
раніше, а голод та холод
все так само стукнув до їхніх дверей... Що це за світ
такий?..”. “Ось тоді, мабуть,
і почали в його серці зароджуватися зерна протесту
проти несправедливості і
жертовності заради кращої
долі свого народу “... писав
у спогадах про батька син
поета Дмитро.
Василь Стус закінчив
школу зі срібною медаллю. Він ішов на золоту,
але в творі з російської
літератури замість літери “о” написав “а”. Комісія такого не простила.
Мовляв, для випускника
російської школи подібна
помилка неприпустима.
Дійсно, хлопець міг написати російське слово
на український лад, бо в
його родині спілкувалися тільки українською.
Проте й срібна медаль
дозволила Василеві без
екзаменів вступити до
Сталінського педінституту. Закінчивши його
з відзнакою, юнак мав
можливість отримати роботу в рідному місті, але,
за власним бажанням,
поїхав на роботу в село.
Вчителював, потім відбув
армію, згодом працював
у друкованих виданнях.
На початку 60-х років
у “Літературній газеті”
з’явилась перша публікація віршів молодого
поета з напутнім словом
Андрія Малишка.
Щоб заробити на життя,
бо вже мав молоду дружину
- Валентину Попелюх і сина
Дмитрика, який народився у листопаді 1966 року,
- Cтус погоджувався на
будь-яку роботу. Працював
у Центральному державному історичному архіві, згодом - на шахті, на залізниці,
на будівництві, в котельні, в

метро, у конструкторському
бюро Міністерства промисловості будматеріалів УРСР.
Хоча на кожному робочому
місці, завдяки надзвичайній
працездатності, природному таланту, який дозволяв
швидко освоїти нову для
нього справу, міг виконати будь-яке завдання, над
ним постійно висіла загроза
звільнення або за власним
бажанням, або за скороченням штатів. За що? Не влаштовували його безкомпромісність, несприйняття
облуди й фальшу. Супротив
задушливій атмосфері, про
яку він писав: “там вітер
видуває душі з тіл, ламає
дерева і хилить трави, і творить многолику порожнечу,
що розквітом знесилена
украй. Така потома всюди
і, скільки доль загублено!”
Навіть по цих рядках можна зрозуміти, чому не друкували його збірки - поезія
молодого поета була наповнена тривогою за падіння
моралі, за долю рідної культури і мови, за долю свого
народу. Збірка “Зимові дерева”, яку наприкінці 60-х
років поет запропонував
видавництву “Радянський
письменник”, незважаючи
на схвальні відгуки, зокрема, Івана Драча, не побачила світу. 1966-го розсипали
шрифт збірки “Круговерть”.
Не дали дороги й іншим
творам. Влада боялася, що
трагічне прозріння - “те, що
було в дитинстві вірою в
добро, стало нині солоним
болем: немає добра. Немає
на всьому світі. Добро - це
сон, це смерть це втрата
свідомості”, яке переважало у багатьох віршах поета,
могло передатися читачеві.
Ще він писав:
“Сидять по шпарах всі
мужі хоробрі,
Всі правдолюби, чорт
би вас побрав!”
...”Отак живу: як мавпа
серед мавп”.
Своїми творами він нібито доводив, що з наміру
побудувати щасливе життя
“в отдельно взятой стране”
нічого не виходить...
У 1972 році Василя Стуса було заарештовано і засуджено на 5 років таборів
(Мордовія) та 3 роки поселення (Колима, рудник
ім. Матросова). Послідовне обстоювання поетом
людської та національної
гідності було названо “наклепницькою діяльністю”.
Після звільнення наприкінці 1979 року повернувся до
Києва і, незважаючи на підірване здоров’я, поринув
у боротьбу, вже у складі переслідуваної Гельсінської
спілки. Продовжував писати, але його не друкували.
У травні 1980-го Василь Семенович був знову
заарештований, визнаний
особливо
небезпечним

рецидивістом і у вересні засуджений на 10 років
примусових робіт і 5 років
заслання. На його захист
виступила
прогресивна
громадськість усього світу.
Академік Андрій Сахаров
писав, що з-поміж багатьох жорстоких вироків
політв’язням “вирок українському поетові Василю
Стусу вирізняється своєю
нелюдяністю”.
Йому заборонили бачитися з родиною, могли
жорстоко покарати лише
за те, що читав книгу, лежачи на нарах і спершись
на лікті. На цілий рік кинули до камери-одиночки. Та
найбільше він страждав,
коли табірні чиновники
знаходили і знищували написані ним вірші.
...У ніч з 3-го на 4-те
вересня 1985 року в’язні
Пермського табору особливо суворого режиму ВС389-36 почули в коридорі
кроки й притишені голоси
начальника колонії та його
заступників. Потім запала
тиша, а за деякий час знову долинув підозрілий шум.
Лише через багато днів потому українські політв’язні
здогадалися: того вечора
з карцеру потай виносили
тіло Стуса. Його поховали
на табірному цвинтарі у селі
Борисово...
Михайло Горинь, що
відбував тоді ув’язнення
в тій же тюрмі, свідчить:
“Ніхто не знає справжнього кінця. Чи то серце. Чи
то грюкіт спальної дошки,
що опускається при стіні,
і стогін Василя...” Смерть
від серцевого удару внаслідок голодовки і холоду,
чи все ж таки вбивство?
Син Василя Семеновича, Дмитро, підтверджує,
що його батька поховали
поспіхом, немовби намагаючись приховати сліди
злочину: “Мабуть, 6-го
ввечері ми вже там були.
Нам казали: “Немає де
зберігати, тому ми його
поховали”. Ввечері нас відвезли на могилу, і все, що
врізалось мені дуже сильно в пам’ять - це мама, яка
пролежала на цій землі,
яка вже встигла підсохнути. Тобто, батька, очевидно, закопали не того дня, а
відразу. Десь через годину,
може, півтори, я її почав з
тої землі піднімати”.
Родина просила дозволу перевезти тіло додому.
Не дозволили. На тій підставі, що не вийшов термін
ув’язнення.
І все ж таки він повернувся на рідну землю...
В 1989 році прах Василя
Стуса був перевезений на
Україну і похований у Києві. У 1993 році поет (посмертно) був удостоєний
державної Шевченківської
премії, а 26 листопада
2005 року - звання Героя
України. За незламність
духу, за жертовне служіння
Україні і національній ідеї,
за високі гуманістичні ідеали у творчості.
Людмила ШЕРШЕЛЬ.
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ФОТОФАКТ

Мені, як жительці Макарова по вулиці
Леніна (поруч з автопарком), доводиться спостерігати дуже часто неприємну

присісти на лавку, чекаючи на рейсовий
автобус, проте їм неприємно відпочивати серед «смітника», на який перетворилася зупинка. На мій погляд,
поруч повинна бути сміттєва
урна. Проте її немає. Напевно, якби вона стояла, то й навколо було б чисто.
До речі, як я помітила, кожні дві неділі сміття періодично
прибирають, під час здійснення організованого вивозу
сміття у мешканців вулиці Леніна. Але воно знову швидко
з’являється.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

картину: постійну засміченість
зупинки «Автопарк». На лавці й
прилеглій до неї території як пластикові стаканчики, пляшки з-під
газованої води, слабоалкогольних та міцних напоїв, незліченна
кількість недопалків. Всім відомо,
що на автобусній зупинці завжди
є люди. Вони, особливо похилого віку із задоволенням хотіли б

НЕВІДОМЕ ПРО ВІДОМЕ

ЗНАЙДЕНО МЕТРИКУ
СИНА КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА
Співробітники Курського держархіву виявили запис,
що свідчить про те, що в 1902 році у відомого художника
Казимира Малевича народився син Георгій, про якого раніше нікому не було відомо.
Виписка з метричної Книги про вінчаних Курського
костелу повідомляє про те, що Георгій Малевич був хрещений ксьондзом Мотуззом 16 жовтня 1902 року.
Унікальність знахідки полягає в тому, що про цього
сина художника не згадується ні в жодному біографічному матеріалі. Відомо лише, що в Курську у Малевича в
1901 році народився син Анатолій, який помер у 14 років
від тифу. Крім того, у метричній Книзі про вінчаних Курського костелу за 1902 рік виявлено унікальний запис про
одруження Казимира Малевича з дочкою курського лікаря Казимирою Зглейць.
Відомо, що майбутній засновник супрематизму Казимир Малевич народився в Києві, а в 1896 році разом
з батьками переїхав до Курська, де служив креслярем в
управлінні Курської залізниці. Найзнаменитіший живописний твір Малевича “Чорний квадрат” було написано
ним у 1915 році. Після смерті тіло Малевича кремували в
супрематичній труні, а потім урну було поховано під улюбленим дубом художника біля села Немчиновки. У роки
війни могила була зруйнована. Встановити місце, де був
похований Малевич, удалося лише після декількох десятиліть.

НАЙ-НАЙ

КРИМІНАЛЬНА
ІСТОРІЯ

У КОКТЕБЕЛІ
ОБІКРАЛИ
ДАЧУ
ДРАМАТУРГА

У Криму невідомі злочинці пограбували дачу
відомого
російського
письменника, історика і
телеведучого Едварда Радзинського.
За даними неофіційних
джерел, грабіжники винесли з особняка все, аж
до меблів і кондиціонерів.
Зловмисники залізли у будинок, коли господарі були
у від’їзді.
Дача письменника розташована у Коктебелі на
вулиці Айвазовського, в
районі плато Тепсень. За
будинком у відсутність господарів наглядали сусіди,
які і помітили пропажу.

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

ДИВОВИЖНИЙ НА “АЛКОГОЛЬНОМУ ЧЕМПІОНАТІ”
ВИБРАЛИ КРАЩУ ГОРІЛКУ СВІТУ
РЕКОРД
Краща горілка в світі - і це офіційно визначено - не російська і навіть не польська, а англійська, передає ВВС. ВиУКРАЇНЦЯ
роблювана в графстві Херефордшир Chase обійшла 249
Дивовижний
рекорд
встановив українець Сергій
Гордієнко, який здійснив
п’ятирічну пішу подорож з
Криму на Далекий Схід.
Діставшись до Владивостока, мандрівник має
намір відпочити, а потім
пішки перетнути африканський континент і дійти до
Кейптауна та мису Доброї
Надії, передає “Російська
служба новин”.
Весь багаж “міжконтинентального ходока” поміщається в одному візку.
Це сухофрукти, намет і невеликий човен.
У поході Гордієнко неодноразово перетинав російські річки і став, як він
вважає, професійним веслярем. Мандрівник також
називає себе спеціалістом
з одиночного виживання.
Під час мандрів він підготував матеріал до своєї книги
“Про міграціологію і психологію виживання”.

конкурентів, що пройшов нещодавно в Сан-Франциско на
світовому чемпіонаті міцних напоїв, на якому були представлені кращі сорти горілки, у тому числі з Росії і Польщі.
Більшість з 30 суддів-дегустаторів, що всліпу пробували
зразки продукції, вибрали саме Chase. До речі, її роблять
уручну, на фермі, та до того ж - з картоплі.
Горілка Chase з’явилася на світ в 2008 році. Її батьком став
картопляний фермер Уїльям Чейз, який до цього заснував
компанію з виробництва чіпсів Tyrrell’s. Цей бренд сьогодні в
Британії вважається елітарним - наскільки елітарними можуть
бути картопляні чіпси.
Не пішли ображеними з конкурсу українці: згідно з даними чемпіонату, з шести золотих медалей дві завоювали
українські виробники: Nemiroff Lex Ultra і Nemiroff Delikat. У
списку золотих медалістів також американська, норвезька,
французька і навіть монгольська горілка. “Російська” горілка
завоювала лише срібну винагороду.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Філія „Макарівське районне дорожнє управління” ДП Київське обласне дорожнє управління”
повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами: виробнича база філії „Макарівське рай ДУ”.
Зауваження громадських організацій і окремих
громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 35 3 вересня 2010 р.

Президія районної організації ветеранів
України щиро вітає з 80-річчям від Дня народження
ЛЕВЧЕНКА Івана Петровича та
ЛЕВЧЕНКА Петра Павловича з Липівки,
ЦИБЕНКА Віктора Адамовича з Ніжилович та
НИЩЕНКО Ніну Антонівну з Наливайківки.
З роси і води Вам, шановні ювіляри, міцного
здоров’я до сторіччя, миру, злагоди, щастя і благополуччя. Розуміння і витримки
в нинішній складний час. Нехай на добро
та тепло ведеться у кожній родині, нехай
збуваються сподівання на краще життя на
рідній землі!

*****

Райдержадміністрація та районна рада сердечно й щиро поздоровляють із 75-річчям від Дня
народження керівника краєзнавчого клубу “Пошук”
ЦТДЮ імені Д.Туптала
Діну Свиридівну НЕТРЕБУ.
Вітаємо щиро у день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею.
Хай радість приходить до Вашого дому,
Розмівши негоду, тривогу і втому.
Хай щастя й удача в житті не минають,
Хай рідні Вас люблять і всі поважають.
Хай живуть у серці почуття високі,
Хай дарує доля сто щасливих років!

*****

Адресуємо найщиріші привітання з нагоди ювілейної дати - 60-річчя від Дня народження начальнику організаційного відділу районної ради
КИРИЛОВУ Олексію Єлизаровичу.
Зичим добра на життєвій стежині,
Щастя й радощів у житті,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде на Вашім путі.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі інші діла,
В здоров’ї багатство і радість, і сила,
І більшого щастя на світі нема!
Райдержадміністрація та районна рада.

У ДОБРИЙ ЧАС, У СВІТЛУ ПУТЬ!
Колектив Управління Державного
казначейства у Макарівському районі
адресує сонячні, найщиріші привітання з
нагоди світлої пам’ятної дати - весільного дня - шановним молодятам
Олені Олександрівні БУЛАХ
та її нареченому Анатолію.
Хай благословиться Вам віднині на велике сімейне
щастя з його щирим коханням, злагодою, миром та
домашнім затишком. Щоб довгим був родинний вік,
хай буде добрим чоловік, а щоб любов була міцна, хай
буде вірною жона, хай діточки у Вас ростуть, щасти Вам завжди, в добру путь!

КИЇВСЬКОМУ ГОЛЬФ-КЛУБУ
терміново потрібен агротехнік.

Вимоги: вік 25 – 40 років, ч/ж, освіта - середня, вища с/г, д/р - 3
роки за спец., відсутність шкідливих звичок, посвідч. водія (В),
користувач ПК.

Рівень зарплати 4000-5000 грн./відрядно.

ТЕ Л. 0 5 0 -3 3 1 -4 7 -5 3 ; 0 6 7 -4 0 3 -6 6 -3 8 .
МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ІНФОРМУЄ:
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
14 липня 2010 р. № 621 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних
послуг», якою передбачено спрощений порядок надання населенню субсидій та для уточнення відомостей
щодо реєстрації громадян у житлових будинках, прохання звернутися до Макарівської селищної ради за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, З0.
При собі мати:
1. Будинкову книгу;
2. Паспорт кожної зареєстрованої особи;
3. Свідоцтво про народження дитини;
4. Копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових
платежів.
Прийом громадян: понеділок – п’ятниця з
9.00 до 17.00. Вихідні дні: субота, неділя.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ - 6-08-64.

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

*****

З любов’ю та повагою вітаємо із ювілейним
70-річчям від Дня народження дорогого чоловіка,
батька та турботливого дідуся
БУЛАЄНКА Бориса Остаповича
і від щирого серця йому зичимо:
Здоров’я міцного багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою,
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці довіку живе доброта!
З любов’ю дружина,
дочка, зять та внуки Марина і Аня,
син з невісткою.

*****

Від щирого серця та від усієї душі поздоровляємо
дорогу внучку
СУХЕНКО Лєночку
з 20-річчям від Дня народження,
яке вона відзначатиме 4 вересня.
Наша мила і люба,
Найкраща у світі,
Бажаємо щастя й даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов від родини, а ласка від Бога!
Бабусі Оля і Ліда.

П О Т Р І Б Н А Н А Р О Б О Т У Ш В АЧ К А .
ТЕЛЕФОН - 066-680-00-49

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ дрова, брикет, торф. Село Гавронщина. Телефон 067-872-43-92.
ПРОДАЮ корову тільну 4 місяці шостим
телям. Село Фасова. Телефон - 096-62504-40.
ПРОДАЮ кобилу 3,5 роки. Село Королівка, вул. Леніна, 175. Тел. 097-193-56-14.
ПРОДАЮ
автомобіль
“VOLKSWAGGEN
Setta” 1,6 дизель, на ходу, є до нього запчастини. Ціна - за домовленістю. Телефон 096-687-50-35.
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П О З И К А

Н А :

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

ТОВ «СЛОБОДА КО»

реалізує для населення барду
суху в мішках ємністю 20 кг.
Ціна - 30 гривень за мішок.

Звертатися: село Червона Слобода, вул. Заводська, 1.

ТЕЛЕФОН (04578) 90-103.
МАКАРІВСЬКА ЦРЛ ЗДАЄ В ОРЕНДУ
фойє поліклініки (3 поверх) - 17,6 кв. м.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК 5-13-38.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34;
067-407-21-28; 0412- 44- 97- 01.
ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО
запрошує на роботу працівників на деревообробні верстати та на пилораму, а також
електрика-наладчика та різноробочих.
ТЕЛЕФОНИ: 066-734-45-90; 050-384-20-78.

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
В І Д ФУ Н Д А М Е Н Т У Д О Ш П А Л Е Р
БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ.
ТЕЛ.: 095-431-51-88; 066-225-06-14.
КУПУЄМО ДОРОГО ПРЕДМЕТИ СТАРОВИНИ:

СТАТУЕТКИ, МЕДАЛІ, ФАРФОР, ІКОНИ,
МОНЕТИ ТОЩО.

ТЕЛ. 050-388-76-76.

ГРОШІ В БОРГ ЗА 5 ХВИЛИН
П І Д З АС ТА В У Т Е Х Н І К И
ТА ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ.
ТЕЛЕФОН 050-388-76-76.

ПОТРІБЕН МАЙСТЕР З ПОШИВУ ОДЯГУ,

КИЇВСЬКОМУ ГОЛЬФ-КЛУБУ

терміново потрібні 2 прибиральниці.

Вимоги: вік 20 – 45 років, відсутність шкідливих звичок (алкоголізм), працелюбність.
Умови праці: оплата погодинна (12 грн. за
год.), початок роботи о 7.30, ненормований
робочий день, три дні через два.

ЩОБ ОБНОВИТИ (ВКОРОТИТИ, ПОЛАГОДИТИ)
ШУБУ З НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА.

ТЕЛЕФОН 096-892-42-79.

ЗОЛОТО. СРІБЛО (ОБМІН)

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

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

ТЕЛ. 067-403-59-39. Віталій.
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

П О М І Ч Н И К Б У Х ГА Л Т Е РА .
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛ. 0-96-118-02-27. ОЛЕНА.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Макарівський районний підрозділ ЗАТ “А.Е.C.
Київобленерго”, проммайданчик якого розташований за адресою: 08000, Київська область, с.м.т. Макарів, пров. Заводський, 1-а, займається постачанням
(передачею) електроенергії на території Макарівського
району Київської області.
Підприємство належить до 3 групи об’єктів, для яких
розробляються документи по обґрунтуванню обсягів викидів. Загальний миттєвий обсяг викидів від стаціонарного
джерела підприємства не перевищує 0,002 г/с.
На період проведення робіт по обґрунтуванню обсягів викидів для отримання дозволу, згідно результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин
в атмосферному повітрі встановлено, що найбільша
концентрація у приземному шарі атмосфери на межі
житлової забудови, не перевищує 0,07 ГДК - манган та
його сполуки.
Оцінка впливу викидів на стан забруднення атмосферного повітря надає можливість Макарівському районному підрозділу ЗАТ “А.Е.С. Київобленерго”
отримати в установленому порядку Дозвіл на викиди
забруднюючих речовин.
Зауваження громадських організацій і окремих
громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

ТЕЛЕФОНИ: (044)
228-32-64; 227-13-55.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний
акт на право приватної
власності на земельну ділянку серії ЯГ №155023,
виданий 30 листопада
2005 року за №248 Макарівським
районним
відділом земельних ресурсів на підставі розпорядження
Макарівської
райдержадміністрації по
Наливайківській сільській
раді на ім’я ШВЕД Ганни
Вейстратівни, вважати
недійсним.

ВИКРАДЕНІ: печатку Колонщинської сільської виборчої
комісії та печатки виборчих дільниць №69 та №70 при
Колонщинській територіальній виборчій комісії, вважати
недійсними.
ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посвідчення серії ААД №577597,
видане в листопаді 2009 року Пенсійним фондом України в Макарівському районі на ім’я ДАЩИНСЬКОЇ Галини
Романівни із Забуяння, вважати недійсним.
Колектив терапевтичного відділення Макарівської
ЦРЛ висловлює глибоке співчуття сестрі-господарці
Сазоновій Наталії Аркадіївні з приводу тяжкої втрати
- смерті матері.
Колектив управління державного казначейства у Макарівському районі висловлює щире співчуття працівниці Кириленко Наталії Миколаївні з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті батька
КИРИЛЕНКА Миколи Васильовича.

12

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04)
Потреба зблизитися з
iншою людиною i дослiдити
новi межi взаємних стосункiв
може суперечити бажанню зберегти
незалежнiсть. Конфронтацiя, суперництво цього тижня створять фон
для тих контактiв, де ви претендуєте на лiдерство. Дiйте рiшучiше у
понедiлок i вiвторок. Несподiванi
аргументи в переговорах з партнерами пiдуть на користь справi. Але
зменште обороти у четвер i не приймайте важливих рiшень до кiнця
тижня.
Сприятливi днi: 8, 10;
несприятливi: 11.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Якщо у вас є конкретнi
завдання на цей тиждень, то
починайте їх реалiзацiю вже
в понедiлок. Не все пiде за планом,
але результати порадують. Покупки,
вiдвiдування виставок i косметичних салонiв теж добре приурочити
до цього дня. Середа пiдходить для
важливих переговорiв або щирих
розмов з близьким партнером. У
вихiднi знайдiть для себе справи, якi
допоможуть вiдвернутися вiд поки
нерозв`язаних проблем. Краще
всього провести цей час на природi.
Сприятливi днi: 9, 12;
несприятливi: 10.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Понедiлок створить гарнi
умови для вирiшення важливих питань цього тижня.
З`являться новi привабливi iдеї i
плани. Але уважно стежте за ходом
розвитку кожної ситуацiї. Партнери
можуть проявляти нечеснiсть, порушувати зобов`язання i домовленостi.
У четвер легко опинитися в складнiй
ситуацiї, але поки не варто робити
вибiр - через декiлька днiв все може
вирiшитись само собою. Суботу використовуйте для поїздок та активного вiдпочинку.
Сприятливi днi: 7;
несприятливi: 11.
РАК (22.06-22.07)
Це найкращий час, щоб
внести полiпшення в iнтер`єр
свого будинку. В понедiлок
можна робити покупки, починати
реалiзацiю своїх дизайнерських
проектiв або запрошувати з цiєю
метою фахiвцiв. В особистому життi
теж намiчаються позитивнi змiни.
Не уникайте вiдвертої розмови в
середу. Це сприятиме зближенню,
а романтичнi спокуси i парадокси
вiдчуттiв розбудять ваш iнтерес до
флiрту i наповнять життя приємними
враженнями.
Сприятливi днi: 6, 10;
несприятливi: 11.
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ЧУДО-ГОДИННИК

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У першi два днi тижня вам
добре вдаватимуться справи,
де ви зможете проявити свої
творчi здiбностi. Вiдвiдайте виставки, презентацiї, внесiть якiсь моднi
елементи в свiй житловий простiр. З
середи з`являться проблеми, якщо
ви не звертатимете увагу на зауваження, якi одержуєте. В особистих
стосунках до вихiдних можуть накопичитися претензiї до партнера.
Зменште обороти i направте свою
енергiю на гiднi цiлi.
Сприятливi днi: 8;
несприятливi: 12.
СКОРПIОН (24.10-22.11)
Вас можуть цiкавити питання престижу i домiнування,
але поки краще зайнятися
власним iмiджем i зробити вiдповiднi
придбання. Для цих цiлей пiдходить
перша половина тижня. З четверга
доведеться зiткнутися iз зовнiшнiм
або внутрiшнiм випробуванням, коли
перестануть працювати деякi звичнi
схеми стосунків. Не поспiшайте
проявляти iнiцiативу, але й не затримуйте те, що вже застарiло. На побутовому рiвнi добре позбавлятися
вiд старих речей.
Сприятливi днi: 7, 10;
несприятливi: 11.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вашi
рiшення i їх
здiйснення проходитимуть на
одному диханнi. Зустрiчi, обговорення нових напрямiв дiяльностi,
роботу з рекламою плануйте на
першу половину тижня. Потiм доведеться перейти на домашнi справи.
Емоцiї багато в чому визначатимуть
розвиток подiй. Краще не ускладнювати i без того напружену атмосферу, але знайти спосiб пожвавити
стосунки. Поїздки, зустрiчi з друзями можна планувати на суботу.
Сприятливi днi: 6, 8;
несприятливi: 12.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Вам необхiдно чiтко визначити майбутнi завдання.
Можливостi розширюються,
але поки для вас горить жовтий сигнал свiтлофора перед включенням
зеленого. Збирайте iнформацiю,
розширюйте зв`язки i виконуйте
рутинну частину роботи. В четвер
проявiть мудрiсть i стриманiсть у
тих ситуацiях, де позицiї та iнтереси
учасникiв виявляться суперечливими. Через декiлька днiв компромiсне
рiшення знайдеться. В недiлю корисне будь-яке фiзичне навантаження.
Сприятливi днi: 11, 12;
несприятливi: 7.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Цього тижня не розтрачуйте свої сили на
другоряднi справи. Вже в понедiлок
несподiвана iнформацiя може направити вашу увагу на якийсь новий
напрям. Можливо, вам захочеться
переглянути питання партнерства. У
першiй половинi тижня несподiванi
й ефектнi рiшення пiдкажуть вам
самi партнери. Але з четверга
вже не варто проявляти надмiрну
активнiсть. Краще зайняти позицiю
спостерiгача i бiльше часу придiлити
своїм особистим справам.
Сприятливi днi: 10;
несприятливi: 8.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
У понедiлок i вiвторок
вашi фантазiї можуть виявитися не такими вже
безпiдставними i наблизять вас
до оригiнального рiшення. Переговори, угоди намагайтесь вiдразу
оформляти i швидко просувайте
свої справи. Поки не варто розраховувати на зниження навантаження, але попереду хорошi
перспективи i заради них варто
попрацювати. У вихiднi спробуйте побути на природi. Вiдкритий
простiр, вiдсутнiсть суєти сприятимуть швидкому вiдновленню сил.
Сприятливi днi: 9;
несприятливi: 10.

ДIВА (24.08-23.09)
Зосередьте свою увагу на фiнансових питаннях.
Збiльшаться доходи, але можуть зрости i вашi витрати. Вiзьмiть
вiдпустку, якщо не встигли вiдпочити
влiтку. Попереду багато справ, а зараз у вас є можливiсть вiдволiктися
вiд турбот, зняти напругу, провести
бiльше часу на природi. Тиждень
сприятливий для поїздок, особливо перша його половина. З п`ятницi
розмови з близькою людиною переводьте в нейтральне русло, щоб
уникнути можливих проблем.
Сприятливi днi: 9, 11;
несприятливi: 10.

РИБИ (20.02-20.03)
У понедiлок починається сприятливий перiод, який
продовжиться майже два
мiсяцi, i ви зможете вирiшити ранiше
вiдкладенi питання. Плануйте переговори та iншi важливi заходи на середу. В четвер добре позбавитися
вiд шкiдливих звичок або речей, якi
вийшли з моди. Наведiть лад у своїх
шафах, звiльнiть мiсце для нових покупок. Ви можете вiдчувати сильне
напруження в другiй половинi тижня.
Намагайтесь частiше робити перерви в роботi.
Сприятливi днi: 7, 12;
несприятливi: 11.

У дні святкування Незалежності України кияни та гості столиці із захопленням споглядали чудогодинник на схилі по вул. Інститутській біля Майдану Незалежності.
Для композиції знадобилося близько 50 тисяч квітів. Глядачі не тільки мали змогу звірити по ньому години, а й сфотографувати його, що й зробила наш кореспондент Марина ІЛЬЧЕНКО.

СПОСТЕРІГАЙТЕ ЮПІТЕР!
У вересні – жовтні
цього року складуться дуже сприятливі
умови для спостережень на небі найбільшої планети Сонячної
системи – Юпітера.
В цей час він перебуватиме на найменшій віддалі від нашої
планети за тривалий
період часу – з 2000
по 2021 рік. Юпітер
стане найяскравішим
після Місяця світилом
нічного неба, видно
його буде цілу ніч, при
цьому найвище над
горизонтом він підніматиметься близько
опівночі.
Вже у звичайний
бінокль біля Юпітера
можна буде побачити

чотири його супутники майже однакового
блиску,
вишикувані
приблизно на одній лінії у площині екватора
планети, причому їх
розташування відносно
Юпітера і один одного
змінюватиметься щоночі. Першим ці супутники спостерігав у свій
дуже
недосконалий
телескоп італійський
вчений Галілео Галілей
рівно 400 років тому ще у 1610 році.
Юпітер є найдоступнішою планетою
для спостережень у
шкільний телескоп. У
нього, крім супутників,
можна легко побачити
істотну
сплюснутість
планети (наслідок її

НАЙ-НАЙ
НАЙЗАБЕЗПЕЧЕНІШІ
В ЄВРОПІ БЕЛЬГІЙСЬКІ СІМ’Ї

За ними з великим відривом
слідують італійці і німці, передає
ІТАР-ТАСС, із посиланням на статистичну службу Eurostat. Згідно
з даними статистичної служби,
бельгійські домогосподарства назбирали 916 млрд євро, що становить 210% від ВВП їх країни.
Середня бельгійська сім’я як заощадження має близько 156 тисяч
євро, більше, ніж громадяни інших
країн Європейського Союзу.
Як вважають співробітники агентства, відкладати гроші
бельгійців примушує висока заборгованість держави. Багато
сімей побоюються, що для скорочення боргу держава може
підняти податки, і вони намагаються зробити заощадження до
цього моменту. Крім того, експерти пояснюють це схильністю
бельгійців до ощадливості, що,
як вважають їх французькі сусіди, інколи межує із скупуватістю
і заставляє жителів Франції вигадувати жарти на цю тему.

швидкого
обертання
навколо своєї осі), на
диску Юпітера – витягнуті вздовж екватора
темні неоднорідні смуги хмар, сірі полярні
області. Cпостерігачапочатківця
звичайно
дивує неочікувано велика кількість деталей
хмарного покриву, які
можна розгледіти на
маленькому диску планети.
21 вересня настане момент так званого
протистояння Юпітера,
коли його блиск та видимі у телескоп розміри сягнуть максимальних значень.
Цікаво, що цього ж
дня у протистоянні перебуватиме ще одна

далека планета-гігант
– Уран. Розташовуватиметься він на небі
поряд з Юпітером,
на північ від нього, на
відстані близько двох
видимих діаметрів Місяця. Щоправда, побачити Уран через його
слабкий блиск можна
лише у бінокль або телескоп, а диск Урана
можна розгледіти лише
у телескоп при збільшеннях, не менших ніж
у 80 разів.
23 вересня та 20
жовтня біля обох планет на небесній сфері
розташовуватиметься
Місяць.
Володимир
БЕЗУГЛИЙ.
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