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У ФОКУСІ ЗАРУБІЖНИХ ЗМІ

ЗАВТРА - ДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ШАНОВНІ ТРЕНЕРИ, ВИКЛАДАЧІ, СПОРТИВНІ
ОРГАНІЗАТОРИ, УЧАСНИКИ СПОРТИВНОГО РУХУ
ТА ВЕТЕРАНИ СПОРТУ МАКАРІВЩИНИ!

Вітаємо усіх з прекрасним святом, що символізує велич духу. Бажаємо невичерпної енергії, нових звершень, наснаги у фізичному гартуванні. Зичимо
спортсменам високих здобутків та перемог у змаганнях на славу рідного краю.
Нехай ваш приклад буде поштовхом для масового розвитку фізкультури і спорту,
взірцем для найширших верств населення району.
Фізична культура - це не лише професійні заняття спортом, а й активний, здоровий спосіб житгя кожного з нас, вона робить людину красивою, здоровою і
виховує в ній мужність. А це саме ті якості, які допомагають людині реалізувати
себе і досягти успіхів. Відрадно, що ряди прихильників фізичної культури і спорту
у районі невпинно зростають і стають запорукою гармонійного розвитку особистості.
Бажаємо вам спортивних перемог, міцного здоров’я і щасливої долі!
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова райдержадміністрації.

12 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ
ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
МАКАРІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ВАТ „КИЇВОБЛГАЗ”!

Райдержадміністрація та районна рада щиро вітають працівників нафтогазового комплексу району з професійним святом - Днем працівників нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості!
Ваша злагоджена та високопрофесійна діяльність упродовж десятиліть забезпечує ритмічну роботу національної економіки, сприяє розбудові Української
держави, формує надійний енергетичний фундамент економічного зростання, а
головне - несе тепло й затишок в оселі співвітчизників.
Бажаєм всім вам та вашим родинам сімейного щастя, тепла, здоров’я, особистого достатку, успіхів у повсякденній та злагодженій праці, а також неабиякого ентузіазму у вашій професійній справі, яка сприяє розквіту незалежної
України!
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова райдержадміністрації.

ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОГРАМА
СКОРОЧЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ
Міністерство праці та соціальної політики очікує у 2011 році позитивні зміни
на ринку праці в зв’язку з виходом української економіки з кризи. Чисельність
зайнятого населення збільшиться на
300-500 тисяч людей, а кількість безробітних скоротиться на 200-300 тисяч.
Рівень безробіття в Україні складатиме
7,6-8,1%.
Цими днями Кабінет міністрів прийняв
постанову «Про затвердження основних
напрямків реалізації державної політики

зайнятості на 2010-2011 роки», якою передбачено заходи щодо підвищення економічної активності населення і сприяння
зайнятості, а також посилення соціального захисту.
Уряд буде стимулювати створення робочих місць з достойною оплатою праці і
належними умовами праці, залучати безробітних до активної трудової діяльності і
регулювати трудову міграцію.
(З офіційних інформджерел).

УКРАЇНА – НІМЕЧЧИНА –
КИТАЙ: ВІДЛІК ПІШОВ
Візити Президента України до Німеччини та Китаю,
двосторонні відносини, перспективи співпраці у газовій
сфері, внутрішня політика в Україні, підготовка до майбутніх виборів та проект швидкісного залізничного сполучення між Україною і РФ були головними темами минулого тижня
Коментуючи заяву Президента України Віктора
Януковича, який під час візиту до Берліна закликав
німецькі підприємства до
участі в модернізації газопроводу для транзиту
російського газу, німецькомовна “Financial Times
Deutschland”, зокрема, написала: “Янукович квапиться з такою пропозицією ще
і тому, що ситуація на міжнародному газовому ринку
сильно змінилася у зв’язку
із запровадженням нових
методів видобутку газу, і
Україні слід подумати про
надійну транспортну мережу”. До того ж, відзначає
видання, Ангела Меркель
чітко дала зрозуміти, що
вона не бачить перешкод
для діяльності німецьких
підприємств в Україні.
Тему продовжила австрійська “Der Standard”.
“Близько двох років тому
майже уся Європа потрапила в пастку подвійної
залежності від російського
газу і українського керівництва, що контролювало
газопровід, - пише газета. - Сьогодні на газовому
фронті панує оманливе затишшя”. У Берліні, наголошує видання, Президент
України Віктор Янукович
запевнив, що подібні газові кризи в майбутньому
виключені, поки він перебуває при владі. Крім домовленостей з Росією,
йому вдалося домовитися
з МВФ про 15-мільярдний
кредит.

ЦІННИКИ У МАГАЗИНАХ
МІНЯЮТЬ КІЛЬКА РАЗІВ НА ДЕНЬ...
Державний комітет статистики «порадував» черговою інформацією про індекс споживчих цін. У
серпні інфляція споживчих цін становила 1,2 відсотка порівняно з попереднім місяцем. А з початку
року ціни зросли на 4,3 відсотка.
Певна річ, після подорожчання природного газу над усе підскочили ціни групи «житло, вода,
електроенергія, газ та інші види
палива». На другому місці у рейтингу подорожчання опинилися
алкогольні напої та тютюнові вироби (3,7 % порівняно з липнем).
А от продукти харчування, судячи
з даних Держкомстату, навпаки,
подешевіли (на 0,1 %). Щоправда, на своєму гаманці це відчули,

мабуть, тільки вегетаріанці. Адже
причина цього незначного зниження цін у здешевленні фруктів,
овочів і риби. Та тільки, чи стане
це «позитивною тенденцією» —
питання. Швидше за все, ближче
до зими, після закінчення збору
врожаю, ціни й на ці продукти почнуть зростати.
Тим часом, не чекаючи холодів,
уже в серпні подорожчали масло
(на 5,8 % порівняно з липнем), мо-

локо (плюс 4,2 % до попереднього
місяця), цукор (2,6 % зростання),
хліб і хлібобулочні вироби (2,4 %) і
на 1,4 % порівняно з липнем твердий сир і сир. У межах одного відсотка підвищилися ціни й на інші
продукти харчування (макарони,
м’ясо, яйця, олію).
На 50 копійок збільшилася ціна
на цукор — тепер його нова ціна
становить 8,65 грн. Сир твердий, що продавався у магазинах
у серпні за 43 гривні за кілограм,
«поважчав» у „ціні на п’ять гривень. Утім, один продукт все-таки
подешевшав. Йдеться про горілку.
Її ціна з 22 гривень за півлітра знизилася до 21 гривні.
За повідомленням
інформагентств.

Віктор Янукович прилетів до Берліна, аби запропонувати
Німеччині
відігравати ключову роль
у модернізації української
інфраструктури транзиту
природного газу. Однак,
експерти стверджують, що
Києву буде нелегко домогтися інвестицій від Заходу”, - пише видання “United
Press International”. Автор
статті посилається на слова канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка під час
спільної прес-конференції
наголосила на “високій зацікавленості в інвестуванні” в українську ГТС. “Саме
через неї до Європи надходить близько 80% російського експортного газу,
однак цей обсяг задовольняє лише п’яту частину потреб континенту”, - зазначає оглядач.
“Business Week” аналізує промову українського
лідера, виголошену під
час візиту до Берліна. Автор статті звертає увагу
на слова президента про
необхідність
викорінити корупцію, яка заважає
нормальному розвиткові
країни та “грабує” державний бюджет. “Український
парламент уже наступного місяця почне приймати
закони, спрямовані на реформування судової системи та повернення довіри
закордонного інвестора”, наголошується у статті. Ангела Меркель підкреслила,
що Німеччина підтримує
укладення договору про

асоційоване членство між
Україною та Європейським
Союзом.
Китайські гроші знову
потечуть в Україну, пише
китайська англомовна газета “China Daily”, коментуючи державний візит
Президента України до
КНР. У Пекіні Віктор Янукович домовився про спільне
освоєння космосу й торгівлю, будівництво залізничного сполучення між
Києвом та Бориспільським
аеропортом, констатує видання. Укладення 13 угод
у перший день візиту Віктора Януковича експерти
назвали початком нового
“Шовкового шляху”.
Газета у подробицях
розповідає про результати
переговорів та зустрічей
української делегації, акцентуючи увагу читачів на
сумі торговельних контрактів між країнами, яка
вп’ятеро більша від товарообігу у 2009 році і становить 10 млрд доларів США.
Місцева преса назвала
візит “епохальним”, “історичним”, “екстраординарним”, експерти обох країн
розглядають його як взаємно стратегічний крок і в
політичному, і в економічному плані, що сприятиме
збереженню відносин у
мінливому
регіональному ландшафті. До кошика
перспектив співпраці вони
додали проекти в сільському господарстві, технологіях та кораблебудуванні.
“Інвестиції Китаю допоможуть Україні впоратися з
фінансовими труднощами,
і так само радо вітаються
китайські інфраструктурні проекти”, - підсумовує
“China Daily”.

'

СТОР. 2.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО СКЛИКАННЯ 23 СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

16.09.2010 року о 10-00 в приміщенні кінотеатру «Ольвія» відбудеться перше пленарне
засідання 23 сесії Макарівської районної ради V
скликання.
На першому пленарному засіданні плануються до
розгляду наступні питання:
1. Про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку району за 6 місяців 2010 року.
2. Про вивчення стану готовності об’єктів ЖКГ та
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий
період 2010/2011 років.
3. Про внесення змін до районного бюджету.
4. Різне.
На другому пленарному засіданні плануються до
розгляду наступні питання:
1. Про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку району за 9 місяців 2010 року.
2. Різне.
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова ради.
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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ
КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА 2011-2020 РОКИ

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

КУРС – НА ВДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Сучасне українське суспільство
характеризується розривом між розвитком
людського потенціалу держави та потребами ринкової
економіки і демократичного
суспільства. Нинішня модель
цього розвитку не забезпечує
необхідних кількісних та якісних характеристик трудових
ресурсів. Наразі існує тенденція до депопуляції, старіння,
бідності населення, міграції
кваліфікованої робочої сили
за кордон, деформації у сфері
зайнятості, маргіналізації підготовлених фахівців, незадовільних умов праці, відсутності стимулів до професійного
розвитку на більшості підприємств, установ, організацій
країни. Закріпленню цих негативних явищ сприяють застарілі форми організації праці та
менеджменту, технологій виробництва й технічного оснащення, неадаптованість до
ринкових умов, руйнування
соціальної інфраструктури.
На сьогодні в Україні невідкладними є вирішення таких
завдань, як:
- створення загальнонаціональної системи управління
персоналом та її складових:
регіональних підсистем, орієнтованих на пріоритети регіонального розвитку;
- удосконалення національної системи професійної
підготовки з урахуванням реальних потреб у персоналі у
сфері державного управління,
соціально-гуманітарній сфері,
ключових галузях економіки,
промисловості та агропромисловому комплексі.
Серед основної проблеми у сфері кадрової політики,
яка потребує невідкладного
вирішення, є невідповідність
державної кадрової політики
вимогам трансформаційних
процесів у державі. Значна
частина наявного кадрового
корпусу державного управління та місцевого самоврядування не готова до роботи
в умовах сьогодення і на перспективу. Також - недосконалість законодавчої бази, яка

надає процесам управління
персоналом правової обґрунтованості, врегульованості та
захищеності, не враховує європейські стандарти в кадровій сфері; відсутність стратегічного спрямування щодо
підготовки персоналу відповідно до потреб суспільства,
яке передбачає кваліфіковане
здійснення
прогнозування,
планування, постійне оцінювання ситуації з персоналом
у країні; невпорядкованість,
слабка функціональна визначеність структур роботи з
персоналом, недостатня кваліфікація персоналу кадрових
служб, що веде до неефективності, неузгодженості підходів
у кадровому менеджменті на
всіх рівнях. Такий стан заважає активній професіоналізації багатьох видів економічної
діяльності,
самореалізації
людей практично в усіх сферах суспільного виробництва.
Державна кадрова політика
повинна спиратися на потужну систему роботи з персоналом та сучасну технологію
його управлінням.
З метою визначення основних напрямів та пріоритетних
завдань щодо формування та
реалізації державної кадрової
політики, спрямованих на досягнення якісно нового рівня
кадрового забезпечення в усіх
сферах державного управління, Президент України видав
нещодавно Указ “Про першочергові заходи щодо вдосконалення формування та
реалізації державної кадрової
політики”, який визначає, що
головною її метою є сприяння
оптимальному використанню
трудових ресурсів країни для
реалізації національних інтересів із врахуванням наявних
потреб економіки, розвитку
регіонів та світових тенденцій
для забезпечення конкурентоспроможності держави на
міжнародній арені; створення
умов для забезпечення реалізації права громадян на працю, відпочинок та соціальний
захист, закріплені Конституцією України.

ЦВК ОГОЛОСИЛА
ВИБОРЧУ КАМПАНІЮ

Центральна виборча комісія офіційно оголосила про
початок з 11 вересня виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року, крім виборів Київського міського голови,
депутатів Київської міської та Тернопільської обласної
рад. Відповідне оголошення зробив на засіданні ЦВК голова комісії Володимир Шаповал.

СПІЛЬНА НАРАДА В
ПРОКУРАТУРІ

У рамках взаємодії Контрольно-ревізійного управління в Київській області та правоохоронних органів начальник КРУ Олександр Степанович Слива, заступник
начальника управління Олександр Вікторович Кушнірук,
начальники контрольно-ревізійних відділів у районах та
містах області взяли участь у міжвідомчій нараді керівників правоохоронних та контролюючих органів, яка проводилася прокуратурою Київської області.
Одним з основних питань обговорення було організація, проведення та результативність контрольних заходів.
Перший заступник прокурора Олег Іванович Ричка дав
доручення прокурорам міст та районів провести детальну звірку з КРУ в Київській області та його територіальними підрозділами щодо результатів розгляду переданих
матеріалів, у разі необхідності переглянути прийняті рішення з метою повного усунення порушень фінансової
дисципліни.
Прес-служба КРУ в Київській області.

«ПРО ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД
(КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ) РАЙОННИХ РАД
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ VI СКЛИКАННЯ

Державна кадрова політика спрямована на здійснення
цілеспрямованих спільних дій
усіх зацікавлених суб’єктів у
формі удосконалення та реалізації чинного законодавства та соціального діалогу.
Правовим підґрунтям Стратегії є Конституція України,
трудове, адміністративне й
інше законодавство, відповідно до яких держава створює умови для реалізації
громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду
трудової діяльності, виконання програми підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації персоналу відповідно до суспільних потреб,
захищає безпеку життєдіяльності країни.
Стратегія базується на
європейських
принципах
публічного права та управління, чіткому розмежуванні
регулятивних і управлінських
функцій держави; засадах
сучасної демократії, що передбачає свободу професійної діяльності особи, творчу
конкуренцію, гармонію прав
та обов’язків; соціальному
діалозі та партнерстві, рівноправному залученні усіх зацікавлених суб’єктів до процесів формування і реалізації
державної кадрової політики;
сучасних концепціях і технологіях управління розвитком
людського потенціалу.
Вона розкриває проблемні питання, мету, основні цілі
та першочергові кроки вирішення існуючих проблем кадрової політики у державному
управлінні, економічній, соціальній, гуманітарній та науковій сферах, а також тенденції
розвитку гендерної політики в
Україні.
Районна державна адміністрація запрошує до обговорення проекту Стратегії державної кадрової політики на
2011-2020 роки.
Сергій ПРУНЦЕВ,
керівник апарату
райдержадміністрації.

Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве рамоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій Київської обласної ради з питань розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування, адміністративно-територіального
устрою, міжрегіональних і міжнародних зв’язків з органами місцевого
самоврядування та з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, Київська обласна рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити загальний склад (кількість депутатів) районних рад Київської області VI скликання в кількості згідно з додатком.
2. Повідомлення про загальний склад (кількість депутатів) районних
рад Київської області VI скликання оприлюднити в газеті «Київська правда» та місцевих друкованих засобах масової інформації.
3. Направити дане рішення районним радам Київської області.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Київської обласної ради Качного О.С.
О.С. КАЧНИЙ,
голова ради.
м. Київ,
02 вересня 2010 року
№ 794-33-V
Додаток до рішення Київської обласної ради
від 02.09.2010 №794-33-V

ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД
(КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ) РАЙОННИХ РАД
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ VI СКЛИКАННЯ

Назва районної ради

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Баришівська районна рада
Білоцерківська районна рада
Богуславська районна рада
Бориспільська районна рада
Бородянська районна рада
Броварська районна рада
Васильківська районна рада
Вишгородська районна рада
Володарська районна рада
Згурівська районна рада
Іванківська районна рада
Кагарлицька районна рада
Києво-Святошинська районна рада
Макарівська районна рада
Миронівська районна рада
Обухівська районна рада
Переяслав-Хмельницька районна
рада
Поліська районна рада
Рокитнянська районна рада
Сквирська районна рада
Ставищенська районна рада
Таращанська районна рада
Тетіївська районна рада
Фастівська районна рада
Яготинська районна рада

Кількість
Кількість
тер-них
депутатів
громад
районних
(об’єднань
рад
тер-них
VI скликання
громад)
26
52
36
72
22
44
20
80
24
48
26
52
43
86
30
60
22
44
21
42
27
54
31
62
28
112
38
76
24
48
24
48
31
62
14
15
28
23
24
23
25
19

56
30
56
46
48
46
50
76

УКРАЇНА – НІМЕЧЧИНА – КИТАЙ:
ВІДЛІК ПІШОВ

Закінчення.
Поч. на 1 стор.
Німецька “Frankfurter
Allgemeine Zeitung” опублікувала інтерв’ю з президентом Польщі Броніславом Коморовським, який
не бачить причин, чому
Україна не може з часом
приєднатися до ЄС. “І на
цьому шляху Польща з Німеччиною повинні їй допомогти”, - впевнений він.
“Газета Виборча” прогнозує найбільш реальні
спільні проекти України і
Польщі в освітній галузі і
наголошує, що легенди
Качинського може наблизити до життя новий лідер
Польщі. Завдяки гармонійній співпраці з урядом і
більш реалістичним цілям
він може виявитися набагато ефективнішим за попередника.
Об’єднавчою
силою
для Польщі та України буде
спільне проведення чемпіонату Європи з футболу
через два роки. Прагма-

тизм нової української команди дає надію, що саме
в цій галузі співпраця складатиметься краще, ніж із
попередниками.
Продовжує тему авторитетне польське видання
“Річ Посполита”. “Підготовка до Євро-2012 увійшла
у фінальну фазу. Наприкінці вересня у Варшаві
Прем’єр-міністр Микола
Азаров розмовлятиме про
це з прем’єром Дональдом Туском”, - цитує часопис відповідального за
підготовку до турніру віцепрем’єра уряду України
Бориса Колеснікова.
Про проблеми просування непопулярних рішень українським урядом
і зниження у зв’язку з цим
рейтингу партії влади перед початком місцевих
виборів, пишуть “Новые
известия”. Опозиція та
профспілки зауважують,
що за комунальні борги в
Україні збираються спочатку штрафувати, а по-

тім, можливо, виселяти. “В
уряді доволі болісно реагують на такі випади опозиції
та профспілок і заспокоюють, що, мовляв, усе буде
добре й викидати на вулицю ніхто нікого наразі не
збирається”, - констатує
видання.
Польське
агентство
преси (РАР) інформує, що
Верховна Рада України змінила деякі положення досить суперечливого закону
про вибори до органів місцевого самоврядування. У
ньому відсутня поправка,
яка стосується заборони
участі у виборах партій, зареєстрованих менше року
тому. Ця поправка, як зазначає інформагентство,
виключала участь у виборах, зокрема, партій віцепрем’єра Сергія Тігіпка
“Сильна Україна” і колишнього спікера парламенту
Арсенія Яценюка - “Фронт
змін”.
“Российская
газета”
пише про новий проект

російсько-українського
залізничного сполучення,
який поліпшить сервіс у
дорозі за рахунок швидкості та поліпшення якості
обслуговування. Видання
нагадує, що представники
української та російської
залізниць підписали угоду
про спільні дії з організації швидкісного пасажирського руху між Україною
та Росією влітку. І хоча деталі проекту поки не розголошуються, фахівці однозначно називають його
перспективним.
Газета
повідомляє про можливі
маршрути, де будуть розвиватися швидкісні та високошвидкісні залізничні
пасажирські
перевезення. Це Москва - Брянськ
- Суземка - Київ. Москва Курськ - Бєлгород - Харків
- Ростов – Адлер. Москва
- Курськ - Бєлгород - Харків - Сімферополь, а також
Севастополь та Феодосія.
(УКРІНФОРМ).
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

Сергій ТІГІПКО: “УСПІШНОЮ
УКРАЇНУ ЗРОБИТЬ УЧИТЕЛЬ”

Українська школа переживає сьогодні не найкращі часи. Учитель поставлений на межу виживання, молодь не хоче йти працювати до школи.
Страждають від цього, насамперед діти, які отримують неякісні знання. А без сучасної освіти немає
майбутнього. Про те, як зробити школу перспективною, а працю вчителя – престижною, розповів
голова партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко.

– Сергію Леонідовичу, з чого, на вашу думку,
потрібно починати реформування вітчизняної
системи освіти?
– Я відповім на ваше
запитання не як політик, а
як батько і колишній викладач. Пам’ятаєте слова про
те, що школа – наш другий
дім, а вчителі – другі батьки? Із початком навчального року більшу частину
свого часу наші діти проводять у школі, а вчителі
спілкуються з ними частіше, ніж ми, батьки. Так ось,
нам необхідно зробити так,
щоб діти відвідували школу
з задоволенням, а вчителі
могли викладати їм не тільки основи наук, але й бути
для дітей цікавими, авторитетними особистостями,
шанованими
наставниками. У школі дитина має
вчитися досягати успіху в
житті, реалізовувати себе.
І педагог повинен стати
першим прикладом успішної, сучасної, розвиненої
людини для дітей. Нам потрібно повернути авторитет і престиж професії вчителя. Раніше існували цілі
династії педагогів, а зараз
до школи йдуть працювати
одиниці.
– Із такими зарплатами та навантаженнями,
як зараз, нічого дивного
в цьому немає.
– Гроші вирішують багато, але геть не все. Безумовно, педагоги повинні

отримувати гідну зарплату.
Інакше вони будуть дбати
про те, як знайти собі побільше «платних учнів», тобто, недопрацьовуватимуть
на уроках, а потім будуть
пропонувати позайматися
з дітьми додатково. Або ж з
року в рік повторювати дітям
одні й ті самі істини із застарілих книжок, наче не помічаючи, що життя за вікном
змінюється щохвилини і
треба постійно підвищувати
свій культурний і професійний рівень. Зараз на самовдосконалення у педагога
не залишається коштів. Як,
до речі, і часу. Адже на свою
невелику зарплату вчитель
працює 24 години на тиждень. Крім обов’язкових занять, треба ще писати купу
звітів, проводити заходи,
готувати відкриті уроки...
Але вчителя не можна
ставити в рамки – фінансові, бюрократичні. Вчителеві
потрібно довіряти і дати
йому можливість вільно,
творчо працювати. У нас є
багато талановитих педагогів, розроблені цікаві методики, створені авторські
школи. Але ніхто про це не
говорить, ніхто про них не
знає. Про школу згадують
під перше вересня, День
учителя і останній дзвоник.
Решта часу – або повне
мовчання, або негатив. Та
й самі батьки часто грішать
тим, що критикують вчителів, замість того, щоб вклонитися педагогу...

– Ви торкнулися питання управління освітою. Що потрібно змінити в нинішній системі?
– Давайте подивимося,
як зараз регулюється ця
сфера: «згори», з міністерства, спускаються накази,
«знизу» надсилаються звіти. Такий принцип в гуманітарній сфері неприйнятний, адже вчитель працює
з дітьми. Якщо ми хочемо
виховувати особистостей,
лідерів, які зможуть вирішувати завдання сьогоднішнього дня, ми повинні
замінити цей командний
принцип на повноцінний
діалог педагога і суспільства.
Освіта включає в себе
не тільки надання знань
у школі чи виші. Це ще й
виховання та підтримка.
А отже, до цього процесу
треба підключати все суспільство. Воно має взяти
на себе частину функцій
держави у сфері освіти.
Сьогодні замовником, виконавцем і контролером
освітніх послуг є держава, а це в принципі неправильно з точки зору теорії
управління. Це треба міняти. Як? Нова модель прописана в програмі реформ
освіти «Сильної України»,
яку підготувала наша профільна Експертна комісія
під керівництвом талановитого педагога Сергія Вєтрова. У регіонах постійно
відбуваються засідання комісії, тож якщо у вас є ідеї
і пропозиції, що потрібно
змінити в системі освіти,
ви можете приєднатися до
наших експертів.
– Ви пропонуєте залучати громаду до управляння освітою. Як це
можна втілити на практиці?
– Ми пропонуємо запровадити систему освітніх округів і професійних
та громадських рад, в які
будуть входити педагоги,
батьки, представники громадськості. Вони повинні

визначати тактику розвитку освіти в даному окрузі.
А органи місцевого самоврядування будуть забезпечувати роботу шкіл.
Ще один важливий момент – відмовитися від зайвої звітності. Я свого часу
був заступником директора технікуму з наукової
роботи, тож знаю, скільки
там зобов’язань, скільки
потрібно було звітувати...
заповнювати паперів. І я
переконаний, що деякі з
них ні тоді не були потрібні,
ні зараз.
– Знаю, що «Сильна
Україна» планує дозволити школам самостійно
залучати кошти.
– Це чи не єдиний вихід
для шкіл. Сьогодні з бюджету у нас фінансується
не сама освіта, а витрати на утримання шкільних
приміщень і зарплати вчителям. Я вважаю, у кожної
школи повинен бути свій
розрахунковий
рахунок,
щоб, наприклад, успішні
випускники могли підтримати свою «другу домівку». І, безумовно, потрібно
надати податкові пільги
тим підприємцям, які допомагають школам. Ці гроші
школа зможе використовувати для стимулювання
педагогів, впровадження
нових методик.
Я маю на увазі, наприклад, тьюторську систему.
Адже всі провідні навчальні
заклади світу давно працюють за принципом «кожна
дитина талановита, і завдання школи цей талант
розкрити». До речі, в Росії
цю технологію вже взяли
на озброєння і передбачили ставку тьютора. Але для
цього й сам педагог повинен пройти відповідну підготовку. І головне – статус вчителя потрібно підвищити. У
професію повинні йти ті, хто
вважає її справою життя... Я
переконаний, що успішною
і сильною Україну зробить
український вчитель.
Віктор БОНДАР.

ЗІ СВЯТОМ ВАС,
КОЛЕГИ!
Зазвичай у другу неділю вересня
газовики відзначають професійне
свято тих людей, від сумлінної праці яких залежить наш повсякденний
побут, зрештою, наш настрій. Творцями цього доброго настрою ми можемо по праву назвати сьогодні працівників Макарівської філії газового
господарства.
У день свята хотілось би привітати
всіх працівників газового господарства району.
Із святом вас, дорогі колеги!
Щастя і добробуту вам і вашим
сім’ям, здоров’я і благополуччя, миру
і добра, родинного спокою та домашнього затишку, нових трудових здобутків.
З повагою,
Петро Іванович МИНЕНКО.

Працівники Макарівської філії експлуатації газового господарства в будні і свята несуть
трудову вахту, аби не було аварійних ситуацій на об’єктах їхнього обслуговування.
На знімку: слюсарі цієї організації Олександр Целованський та Олександр Чалюк міняють вентиль на газорегуляторному пункті, що на околиці села Копилів.
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ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ У
ГРИВНІ, ДОЛАРА ТА
ЄВРО ДО КІНЦЯ РОКУ?
Після нещодавнього рішення уряду про підвищення
ціни на газ населенню на 50 відсотків у країні з’явилися
побоювання, що очікувана у вересні-жовтні і до кінця
року інфляція зросте. Нагадаємо, що на початку року
в бюджеті було вказано цифру прогнозованої інфляції
- 13,1 відсотка, що на 0,8 відсотка вище, ніж торік. Підстави для таких побоювань цілком зрозумілі.
Експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers
Ukraine Володимир Олексюк також, вважає, що ціна на газ
становить основну частину формування цін на житловогосподарські послуги, а вони у кошику споживача становитимуть близько 25-30 відсотків. Відповідно, таке серйозне подорожчання має збільшити рівень інфляції. Крім
того, необхідно врахувати і ситуацію з подорожчанням
цін на продукти харчування за кордоном - вітчизняна економіка не стоїть у стороні від світової - аналогічно у нас
відбувається подорожчання внутрішніх цін.
Песимісти вже пророкують: зростання інфляції може
бути колосальним. Проте, на думку експерта, воно все ж
не перевищить 7,2 відсотка, і у цілому за рік інфляція становитиме 10,3 відсотка, що значно нижче прогнозованої
(13,1%).
Як це позначиться на рівні доходів українців? За словами Володимира Олексюка, у липні цього року сталося
деяке скорочення середньої заробітної плати - приблизно на 6 гривень, і сьогодні вона становить 2367 гривень.
Пояснюється це, на думку фахівця, лише зниженням ділової активності в країні у зв’язку з періодом відпусток.
Але через те, що в липні дефляція становила 2 відсотки, зниження реальних доходів не відбулося - реальна
заробітна плата залишилася на колишньому рівні. В цілому ж, починаючи з січня 2010 року, зростання заробітної
плати становило 9,3 відсотка. У номінальному вираженні
- це 451 гривня, що само по собі є позитивним.
З позитивних факторів Володимир Олексюк також
відзначив відчутне відновлення довіри до банківського
сектора, зниження за перше півріччя “долоризації” економіки на 2 відсотки, а також отримання фінансування від
МВФ і збільшення резервів НБУ на 11,4 відсотка, які вже
у серпні перевищили 30 мільярдів доларів (у липні вони
ще становили 29 мільярдів 846 мільйонів доларів). Зросла також довіра до національної валюти і віра громадян у
фінансову систему країни. Вони знову почали класти гроші на депозити. Причому основний наголос, за словами
Володимира Олексюка, зроблено саме на гривневі депозити, оскільки депозитні ставки у доларах стали набагато
менш привабливими.
У ситуації, що склалася, у банках збереглася хороша
ліквідність і, здавалося, можна було б повертатися до колишнього кредитування. На жаль, на ринку цього поки що
не сталося. Нинішня середня ставка в Україні зберігається у межах 22-х відсотків. Між довгостроковими і короткостроковими кредитами - великий розрив (наприклад, у
кредитах на житло та автокредитуванні).
Проте поступове зниження кредитних ставок все ж
іде. За другий квартал - початок третього їх скорочення
сталося у середньому на 1 - 1,5 відсотка (у різних банках
по-різному). За прогнозами аналітичного департаменту
X-Trade Brokers Ukraine, до кінця року ціна на позикові
кошти знизиться ще на 2 відсотки і досягне 20 відсотків.
Звичайно, вона залишиться вищою за рівень прогнозованої інфляції. Додатково, у банківському секторі ще з
минулого року залишаються не розв’язані фінансові проблеми. У зв’язку з тим, що фінансові установи зазнали
колосальних збитків, великі ще і ризики - немає впевненості у довгострокових перспективах, стабільності гривні. Всі пам’ятають неблагополучний час кризи і падіння
національної валюти до 10 гривень за долар. До того ж
у фінансистів є побоювання, що не буде витримано фінансову політику уряду, й інфляція може стати нестримно
великою. Все це провокує їх утримувати кредитну ставку
у районі 20 відсотків, вважає Володимир Олексюк.
Говорячи про перспективи курсів долара та євро, експерт відзначив, що, за його прогнозом, до кінця року курс
долара буде збережений на поточному рівні або навіть
трохи знизиться, до 7,85 гривень. Щодо євро, ситуація
з ним на міжнародному валютному ринку FOREX складається досить благополучно. Євро зупинився на рівні 1,27
і у принципі у найближчих 4 місяці повернеться до рівня
1,33. В обмінниках України це позначатиметься у вигляді
курсу 10,8 гривень за євро.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ
(УКРІНФОРМ).

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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РОКИ І ДОЛІ

СВІТ НЕ БЕЗ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ
На світлині кінця 1930-х років вони повні оптимізму та надії на світле майбутнє.
Павло Іванович Букет та його дружина
Євгенія Євграфівна Булькевич (родом із
сонячної Молдови) були до безтями закохані одне в одного, разом працювали
в мар’янівському колгоспі імені Мічуріна,
виховували дітей.
Зненацька в їхню щасливу сім’ю увірвались страх, смуток і біль. У червні
1941-го Україну чорними крилами огорнула війна. Павло пішов на фронт кулеметником. Вагітна дружина з малими
дітьми залишилася без чоловіка. В 1942
році народилася маленька Надійка, а
старші діти вже пухли від голоду… Мати
з останніх сил намагалася врятувати малечу, але можливостей щодня було все
менше. Рятувала корова, а ще – віра в
те, що війна от-от закінчиться і додому
прийде коханий чоловік і батько. Але на
початку 1944-го замість нього прийшла
похоронка…
Євгенія не витримала цього удару,
тяжко захворіла і невдовзі померла. Її
навіть не було в чому поховати. Тіло загорнули в рядно і закопали в мерзлу землю…
Корову-годувальницю й телицю забрали до колгоспу, адже, мабуть, важливіше було відбудовувати понівечене війною господарство. А про дітей подбати
було нікому, вони мерзли самі в холодній
хаті. Лише зрідка сусіди приносили їм
їжу.
Усіх подробиць життя цієї родини вже
ніхто не розповість. Відомо тільки, що з
дев’ятьох дітей Павла і Євгенії вижили
лише троє – Марія (1934 р.н.), Анатолій
(1939 р.н.) і найменша Надія. Ветеран
війни, колишній директор Мар’янівської
школи Павло Леонтійович Машовець у
листопаді 2008 року, за кілька місяців
до того, як відійшов у інший світ, згадував: «Ми знайшли дітей самих у холодній
хаті – голодних і здичавілих. Найменша
дівчинка замість хліба гризла цеглину. Я
забрав дітей у школу, всім колективом їх
виходили».
У той жахливий час життя багатьох
людей було понівечене до невпізнанності. До долі сиріт не був байдужим їх
дядько Денис Іванович Букет, який працював агрономом у колгоспі. Його син
Борис не повернувся з війни. Він допоміг
влаштувати дітей Анатолія і Марію через
знайомих у дитячий будинок у с. Дзвонкове Васильківського району. Найменша
дівчинка Надія (нині Діна, 1942 р.н) потрапила до Бишівської районної лікарні з
діагнозом: загальне виснаження. Вона не
трималась на ногах.

Перші дитячі спогади Надії стосуються життя в лікарні. На одному ліжку з нею
спав ще один маленький хлопчик – Яша.
Дітей вночі гріли щури. Їхнє тепло вона
пам’ятає досі. Надя – маленька, худенька ходила по лікарняних палатах і співала
пісні. За це їй давали їсти – здебільшого
шматочки черствого хліба, які дівчинка ховала під подушкою і крадькома їла
вночі. Також харчувалася лушпайками з
огірків і пригнилою картоплею на помийниці, калачиками, пасльоном. Адже були
голодні повоєнні роки, повноцінного харчування навіть у лікувальних установах не
було.
На території лікарні жила медсестра
Євгенія Іванівна. Вона час від часу підгодовувала Надю і мріяла удочерити її,
адже власних дітей не мала. Проте доля
дівчинки склалася інакше.
Саме в той час, наприкінці 1945 року,
до Бишева (районного центру) приїхали
дві подруги – Зінаїда Миколаївна Осипова та Фаня Мойсеївна Кержнер. Біографії
кожної з них заслуговують окремих нарисів, проте коротко розповім і про них
теж.
Фаня Мойсеївна закінчила Ніжинський педагогічний інститут. Довгий час
працювала директором Іркліївської середньої школи. В період репресій 1937
року її було заарештовано за те, що
портрет Сталіна в її кабінеті висів криво.
Вона за цей період багато що пережила.
У в’язниці посивіла, почала палити, але
не втратила людську гідність, доброту,
надзвичайну чесність і порядність.
Зінаїда Миколаївна походила зі шляхетської родини. Вона закінчила «Институт благородных девиц» (Смольный) у Петербурзі, вільно володіла французькою,
німецькою і фінською мовами. Її батько
– Микола Осипов – полковник царської
армії, командував прикордонним загоном на Фінському кордоні, перейшов на
бік Червоної Армії, але 1920 року помер
від тифу. Мати – Апполінарія Пустовойтова виховувала двох доньок - Зінаїду та
Соню, а син, який був юнкером, загинув
під час громадянської війни.
Познайомилися Фаня й Зіна під час
навчання на математичному факультеті Ніжинського педагогічного інституту.
Коли почалася війна, разом поїхали в
евакуацію в Іркутську область. Перша
стала там директором школи, друга –
завучем. Після закінчення Великої Вітчизняної вони були нагороджені медалями «За трудовую доблесть». На цих
же посадах були одразу після того, як
оселилися в Бишеві. Обидві мали звання «Відмінник народної освіти». В 1946

році Фаня Мойсеївна очолила Бишівський районний
відділ народної освіти.
Маленького Яшу всиновила завідуюча Бишівським
районним відділом охорони
здоров’я
Зінаїда Іванівна
(згодом вони виїхали з Бишева), яка тоді товаришувала з Зінаїдою Миколаївною
і допомогла вдочерити дівчинку, яка жила в лікарні
разом із ним. Більш за все
Надя не хотіла розлучатися
із заробленими сухарями,
які надійно зберігалися під
подушкою…
Щоб не травмувати дитини «тьотя» Фаня і «мама»
Зіна переїхали до Яблунівки, де працювали у звичній
парі – директором і завучем
місцевої школи. «Мама» назвала дівчинку Діною. Разом
із тьотею Фанею вони стали
її найріднішими людьми. Все
життя присвятили подруги
Діні. Вона нині згадує, що неначе з пекла потрапила до раю…
У свідоцтві про народження, яке видали при удочерінні, зазначалося, що батько Діни Павлівни – Павло Іванович Букет.
У 1950-ті роки це підштовхнуло до пошуків брата й сестри. Допомогли «мама» з
«тьотею». У 1958-му вже дорослі сестри
знову зустрілися… Анатолій після армії
оселився в місті над Невою, Марію доля
занесла в Москву.
Діна закінчила Бишівську середню
школу, філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка. 1964 року, будучи студенткою,
вийшла заміж за студента-журналіста
Віктора Миколайовича Горшкова. Чоловік отримав направлення до Макарова,
в редакцію районної газети, згодом був
редактором місцевого радіомовлення.
З 1965 року вчителем російської мови
і літератури в Макарівській середній
школі працювала й Діна Павлівна Горшкова. 35 років життя вона віддала педагогічній ниві. В 1997 р. пішла на заслужений відпочинок і переїхала до дітей в
м. Київ. Її любили й поважали і колеги,
і учні. Навіть зараз на зустріч зі своєю
вчителькою випускники з’являються
повним складом.
У Діни Павлівни двоє синів – Олексій
і Олександр. Вони знайшли своє місце в
цьому житті. Обидва мають вищі освіти,
працюють у Києві.
Ще раз і ще раз подумки вертається

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

МОЄ СЕЛО – МОЯ КОЛИСКА

Наприкінці серпня Осикове
відзначило День села. Такий захід з
нагоди «іменин» проводився у нас
вперше за багато-багато останніх
років. Тож на свято зійшлися, як
кажуть, від малого до старого жителя. Приїхали й гості, яких було
запрошено на День села.
До 1700 року Осикове було
невеличким хутором на кілька хат.
Та за розпорядженням цариці Російської імперії Катерини Другої
та на її запрошення у ньому поселилися німецькі колоністи. Вони
почали вирубувати навколишні
ліси, обробляти землю. Так виникла німецька колонія.
Після Жовтневої революції тут
було створено колгосп «Червоний
прапор». Почали одружуватись
молоді люди різних національностей, з’явилися, так би мовити,
змішані шлюби.
У роки Великої Вітчизняної війни чоловіків мобілізували до лав
Червоної Армії, а ті, що залишилися, вступили до підпілля або
пішли в партизани. Але знайшлися й такі, коли фашисти зайняли
Осикове, стали служити їм. Це
були люди німецької національності. Хоча й серед них були такі,
хто допомагав місцевим партизанам. Так, німець Карклін служив у
Бишеві бургомістром, але тримав
зв’язок з підпільниками, передавав їм необхідні відомості. Загинув у гестапівських застінках у

Бишеві. Активно вели боротьбу із
загарбниками наші земляки: В.К.
Бондар – один з керівників підпільної організації Бишівського
району, начальник штабу Фастівського загону Київського партизанського з’єднання, автор книги
«Бишівське підпілля», його брат
Григорій Бондар та інші. З тих,
хто воював на фронтах війни, повернулися в Осикове лише двоє
– Леонід Федорович Гук та Віра
Корніївна Клименкова.
Після війни село почали відбудовувати. Колгосп став один з
передових у районі. Запрацювали
початкова школа, медичний пункт.
Отож і наше село, яке розташоване на території Лишнянської
сільської ради, має свою історію,
яка сягає в сиву давнину. І як було
не згадати про неї на святі. Привітали з Днем села його жителів
Лишнянський сільський голова Андрій Шевчук, настоятель
Лишнянського храму Параскеви
Сербської, депутат районної ради
Філарет (Єгоров) та інші гості.
Андрій Андрійович від сільської
влади вручив ветеранам війни,
багатодітним матерям, листоношам, депутатам сільської ради та
іншим жителям за їх за багаторічну плідну працю подарунки.
З великою святковою програмою
виступили
учасники
художньої самодіяльності Лишнянського будинку культури:

гурт «Сік землі», якому особливо
аплодували за виконані пісні «Ой,
віє вітер, віє буйний», «Їхав козак
з України», «Задумала вража баба
діда з світу звести»; дитячий ансамбль «Щебетушечки». Вперше
за останні 20 років на сцені сільського клубу виступив жіночий вокальний ансамбль «Незабудка», а
підготувала програму до свята з
аматорами сцени Марія Іванівна
Даниленко – перший секретар
Макарівського райкому Компартії України. У його виконанні прозвучали пісні: «Стоїть церквичка»,
«Україна – рідний край» та пісня
Марії Іванівни «Моє Осикове святе». Гаряче аплодували глядачі
дуету в складі Людмили Лазепник
та Ольги Шаменко, сімейному
дуету мами й доньки Лазепників за пісні «Ой у полі дві тополі»
та «Чорнобривців насіяла мати».
Сподобались глядачам і гуморески у виконанні Лідії Мостицької
та Анатолія Мельниченка, сольні
номери Ольги Мельникович і Марії Даниленко. Щиро сприймали
глядачі ведучих концерту - Лєру
Лазепник та Аліну Мартинюк.
У новозбудованій церкві пройшов молебень за село та його жителів. У ході свята частували гостей
і мешканців села різними стравами. Надовго запам’ятається цей
захід усім його учасникам.
Марія ІВАНОВА,
с. Осикове.

Діна Павлівна у своє дитинство і дякує
долі, яка подарувала їй прекрасних прийомних батьків. «Так, це були особливі люди, - згадує вона. – Пам’ятаю, учні
пізно восени принесли підбитого лелеку,
який не зміг відлетіти в теплі краї. Вони
помістили його в коридорчику і всю зиму
лікували, годували жабами, які приносили
учні. На призвісько «Нона» він підстрибував і біг назустріч. Нона стала справжнім
сторожем весною в дворі. Чужих вона не
пускала, налітала і клювала. Дітей любила і не чіпала. Восени вона полетіла разом зі своїми птахами».
Зінаїди Миколаївни Осипової і Фані
Мойсеївни Кержнер немає в живих вже
більше 30 років, але пам’ять про їх подвиг залишилась і назавжди залишиться
в серцях Д. П. Горшкової та її синів Олексія і Олександра.
Про всі подробиці драматичного життя Діни Павлівни вдалося дізнатися лише
нещодавно, в процесі роботи над книжкою «Наше прізвище Букет». Такі люди,
як вона, а це багато хто з тих, кого називають «дітьми війни», переконаний, варті захоплення. Вони перемогли смерть,
злидні, голод і довели усім навколо, що
гідні кращої долі.
Євген БУКЕТ.

На знімку: сестри Діна і Марія (зустріч через багато років). Фото з сімейного альбому.

ТУТ ЗОБРАЖЕНА ДУША КОЖНОГО
17 вересня - свято пророка Мойсея Боговидця та
ікони Божої матері “Неопалима купина”

В тому, що Православна церква в один день вшановує старозавітнього пророка Мойсея - започатковувача Біблії і відзначає свято ікони “Неопалима купина”, є глибокий сенс. Згідно з біблійним переказом першому
образ Богоматері з’явився саме Мойсею, який до того ж бачив і самого
Бога.
...Мойсей пас овець Іофора, тестя свого. Одного дня “І з’явився йому
Ангел Господній в полум’ї вогню з середини тернового куща. І побачив
він, що терновий кущ горить вогнем, але не згорає”. Мойсей вирішив
подивитися ближче на таке диво. “І звернувся до нього Бог з середини
куща, і сказав: Мойсей! …зніми взуття з ніг твоїх; бо місце, на якому ти
стоїш, є земля свята. І сказав: Я - Бог отця твого, Бог Аврама, Бог Ісаака
і Бог Іакова”.
Що можуть означати слова: “зніми з себе взуття і ти побачиш щось
божественне”? Взуття - це те, що в нас зазвичай найбрудніше. Воно символізує нечистоту, від якої необхідно позбавитися, очиститися, перш ніж
побачиш щось Божественне.
Ось цей-то кущ, в полум’ї якого Господь уперше з’явився Мойсею,
і зветься Неопалимою купиною. І іншого такого куща, кажуть, немає на
всьому Синаї. Більш того, його не раз намагалися посадити в інших місцях, і ніде він не приживався.
Неопалима купина знаменувала й непорочне зачаття Богоматері від
Святого Духа. Ця подія сталася за 1530 років до народження Христа. І
саме з неопалимою купиною асоціюється образ України в творчості багатьох наших митців. “I стоїть Україна перед духовним зором, як неопалима
купина”, - писав Олександр Довженко. Тож ікона “Неопалима купина” з
давніх давен є однією з найулюбленіших серед православних українців.
Богородиця на цій іконі поміщена у восьмиконечну зірку - символ
вічності. Серед барв, використаних в іконі, - найбільше зелених і червоних. Чому? Зелений кущ неопалимої купини - символ життя, а вогненночервоний, вогненність, горіння - символ нищення життя. Це єдність протилежностей у кольоровій гамі.
У чотирьох кутах ікони бачимо чотири символи: Син Людський; орел,
що ширяє вище всіх, символ апостола Іоанна - це найпроникливіший погляд на життя і сенс Ісуса Христа; телець, символ апостола Луки, - символ жертовного служіння; Лев, символ апостола Марка і царя Соломона
- знак царственності, мудрості, справедливості.
Треба зауважити, що кожен символ неоднозначний: можна бути “левом з коліна Іудиного”, як Христос, але левом називається і диявол декілька разів у Біблії. Тут же зображені Архангели: Михаїл з мечем, Гавриїл
з райською гілкою, Сирафиїл з кадилом, Варихиїл з трояндою...
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«ЧЕМПІОН», ЯКИЙ МАЄ
СВОЇХ ЧЕМПІОНІВ

На Макарівщині багато
прихильників спорту. Свідченням цьому різні заходи,
що проходять у районі із
залученням спортсменів,
та їх вагомі досягнення. Не
виняток і боксерський клуб
«Чемпіон», який функціонує вже майже шість років.
Щоправда бокс у районі
мав популярність і раніше.
Анатолій Семенюк, Володимир Дащинський, Василь Сябренко – це лише
частка тих імен, котрі раніше популяризували цей
вид спорту у нас. Та секції, попрацювавши кілька
років, позакривались. Тож
ніша була певний час вільною. Аж допоки у Олександра Шутуна, колишнього
начальника відділу з питань
фізичної культури та спорту райдержадміністрації,
не виникла ідея відродити
бокс.
Залучившись підтримкою ще одного боксера –
Андрія Сахацького, Олександр розпочав кропітку
роботу з реалізації ідеї. Зібравши всіх колишніх тренерів боксу, обговорили
колишню діяльність, сьогоднішні перспективи та
можливість відкриття секцій у районі. На пропозицію відгукнулись Анатолій
Семенюк, який допомагав
Олександру Шутуну вчити
боксу школярів Макарова, та Володимир Дащинський, котрий викладав
цю спортивну дисципліну
в Забуянській школі. Також
проходили тренування в
Копилові під керівництвом
Андрія Сахацького. Основна ж група працювала в
Макарівській ЗОШ №1.
Тоді бажаючих стати боксерами було більше за
ту кількість, з якою може
працювати тренер. Однак згодом ситуація стабілізувалась. Розпочався
«відсів», звичне явище для
новоутворень. Прийшли,
побачили,
спробували,
розчарувались. Але ті, що

лишились, не пожалкували
про своє рішення продовжувати заняття боксом.
Результат не змусив себе
довго чекати. Через кілька років важких тренувань
вони вже здобули перші
перемоги на міжнародній
арені.
Чому важких? Мало
хто витримає тренуватись у напруженому темпі
без відпочинку по кілька
годин підряд три рази на
тиждень. Та й ті, хто прийняв рішення стати боксером, на початку не до кінця
усвідомлювали всю силу
навантаження, яка ляже
на них. У когось здали нерви, в інших не дозволило
продовжувати
здоров’я.
Тож випробування першого року витримали одиниці. Розвиваючи власний
потенціал, спортсмени з
кожним роком вдосконалювали майстерність і відповідно набирало обертів навантаження під час
тренувань. Тепер уже їм
доводилось проводити у
залі по 3 години щодня.
Єдиним вихідним була неділя. А вже коли почали
здобувати вищі спортивні розряди – спорт став
невід’ємною частиною щоденного життя. Відтепер
юні професіонали одягали
боксерські рукавиці двічі
на день шість днів на тиждень. Ранок розпочинався
з 1,5-годинної технічної
підготовки, ввечері – 3-3,5
годинне тренування. Словом, декому довелося визначатися, наскільки важливим є цей вид спорту
для нього, адже мова вже
не йшла про вільний час,
а про подальше навчання
після закінчення школи. І
знову деякі спортсмени зі
значними досягненнями
залишили лави боксерів.
Тож лишилися найсильніші. А таких на сьогоднішній
день семеро. Це кандидати
в майстри спорту та майстри спорту – Ігор Худен-

ко, Петро Довнич, Дмитро
Дубневич, Сергій Дворнін,
Андрій Чірков та Ірина Цисаренко.
Починали ці юні фахівці
з перемог на чемпіонатах
міст та областей України, а
також чемпіонатах та кубках України. Здобувши там
призові місця, спортсмени
зарекомендували себе як
професіонали і розпочали
підготовку до більш вищих
змагань, складніших. Далі
були чемпіонати та кубки
України, міжнародні турніри як на території України,
так і за кордоном – у Польщі, Білорусі, Туреччині,
Росії. Тепер на їх рахунку
перемоги на турнірі найсильніших боксерів України, міжнародних турнірах
класу А, відборах на чемпіонати Європи та світу. Словом, мають результати, які
в деякій мірі дадуть фору і
більш іменитим іменам.
Що ж до тренерів,
Олександра Шутуна (тренер І категорії) та Андрія
Сахацького
(Заслужений тренер України), то
вони не жалкують ні сил,
ні власного часу для своїх вихованців. Чого лише
вартий пошук спонсорів.
За власні кошти юнаки та
дівчата «Чемпіону» не в
змозі поїхати на турніри.
Потрібно придбати екіпіровку, сплатити за проїзд,
проживання, харчування,
участь у змаганнях, внески
до них. Суми, які необхідно
заплатити, сягають сотні
доларів. На державну підтримку годі й розраховувати. Тож, аби не підтримка місцевих підприємців,
можливо нічого б цього не
було. Поки є фінансування
ззовні, клуб діятиме. А тренери «вижимають» зі своїх
молодих боксерів все можливе і неможливе, готуючи
їх до нових змагань, представляючи нове покоління
сильних боксерів.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.
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СТАДІОН ГОТОВИЙ НА
40 ВІДСОТКІВ
Будівельні

роботи
на
львівському стадіоні, що прийматиме матчі Євро-2012,
виконано на 40 відсотків. Про
це повідомив заступник голови облдержадміністрації з питань підготовки до Євро-2012
Володимир Губицький.
На стадіоні завершено
монтаж 96 відсотків бортів
на першому ярусі. Крім цього, побудовано шість порталів. На 90 відсотків виконано
зміцнення колон адміністративного корпусу. Будівельники почали спорудження колон
другого поверху адміністративного корпусу. Також розпочато роботи з прокладання
інженерних мереж.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ
Темпи зростання, зниження у %
довідково:

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг), тис.грн.
Введення в експлуатацію загальної площі житла, м2
Інвестиції в основний капітал, тис. грн.
Виробництво продукції тваринництва1
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), т
молоко, т
яйця, тис. шт.
Вантажооборот2, млн. ткм
Пасажирооборот2, млн. пас. км
Експорт товарів, тис. дол.США
Імпорт товарів, тис. дол.США
Сальдо (+,–)
Експорт послуг, тис. дол. США
Імпорт послуг, тис. дол. США
Сальдо (+, –)
Заробітна плата штатних працівників,
нараховано в середньому працівнику4, грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати
– усього5, тис.грн.
Кількість зареєстрованих
безробітних на кінець періоду, осіб

Фактично
за січень–
червень
2010 р.

січень–
червень
2010 р. до
січня–червня
2009 р.

257741,7
2709
37646

х
30,8
49,1

х
60,7
19,0

148,2
3450,1
98052,7
8,3
14,9
1645,6
3515,3
–1869,7
137,6
…3
…3

67,6
116,4
111,2
708,4
66,2
168,4
377,9
х
113,6
708,9
х

41,8
87,7
106,9
46,4
52,7
59,4
15,4
х
141,2
31,2
х

2397

х

х

899,9

100,0

101,4

283

49,0

119,7

1

Сільськогосподарські підприємства, крім малих
Без урахування перевезень виконаних фізичними особами–підприємцями.
3
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
4
Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
5
Станом на 1 липня.
За дорученням начальника ГУСначальник відділу статистики,
Надія ТАРАСЮК.
2

МЕДИЧНУ ХІМІЮ ВІН ЗАМІНИВ НА ХІМІЮ ЖИТТЯ

10 вересня - 125 років від дня народження Олександра Володимировича Палладіна (1885-1972), українського біохіміка
Прізвище цієї видатної людини і сьогодні на слуху. Навіть
абсолютно далекі від науки люди
знають її, вже хоча б по назві проспекту в Києві, який носить ім’я
академіка.
А, тим часом, це був учений,
який володів рідкісним даром знаходити шляхи вирішення життєво
важливих проблем. Він - засновник
ряду актуальних наукових напрямків, що стали основою сучасної
біохімії і молекулярної біології, теоретичної і практичної медицини.
Першим почав систематичне вивчення біохімії нервової системи,
заклавши основу функціональної
біохімії головного мозку. Довівши
майже сто років тому, що одним з
попередників креатину є аргінін,
Олександр Палладін продовжував
розробляти його протягом багатьох років, на нових методичних
рівнях і можливостях біохімічної
науки. Дослідження креатину підтвердили важливе значення цієї
речовини в життєвих процесах і
сприяли оформленню біохімії мускульної діяльності як самостійного
напряму. Вивчення особливостей
обміну в м’язах при роботі, відпочинку і тренуванні стало основою
теорії фізичної культури.
Олександр Володимирович народився в Москві у родині майбутнього академіка, ботаніка, біохіміка і фізіолога рослин Володимира
Івановича Палладіна. Життя бать-

ка, його наукова діяльність були
прикладом для Олександра, і це
позначилося на виборі його життєвого шляху. Та не меншу роль у
становленні його як особистості
і вченого відіграла мати - Марія
Павлівна. Маючи тонку артистичну
натуру, вона прищепила дітям любов до театру, музики, художньої
творчості.
1901 року родина Палладіних переїхала до Петербурга, де
Олександр із золотою медаллю
закінчив Ларинську гімназію, а
1903 року був зарахований до
Санкт-Петербурзького університету на природничий відділ фізикоматематичного факультету.
Йому пощастило з вчителями.
В університеті викладали видатний фізіолог М.Є.Введенський і
великий І.П.Павлов. Обидва не
тільки допомогли молодому дослідникові визначитися в професії,
але й, розпізнавши в ньому нахили, правильно визначили майбутні
напрями його досліджень.
Ще навчаючись в університеті, успішні наукові дослідження,
розпочаті в лабораторії Павлова,
Палладін продовжив в університетській лабораторії Введенського. Його працю “Явища збудження
і гальмування у рефлекторному
апараті при отруєнні бруцином і
фенолом” у 1908 році Вчена рада
університету удостоїла золотої
медалі.

с і ч е н ь –
червень
2009 р. до
січня–червня
2008 р.

У 1917-му у віці 31 року він став
професором кафедри фізіології
тварин
Новоолександрівського
інституту сільського господарства
і лісів. На той час кайзерівські війська зайняли територію Польщі,
і Новоолександрівський інститут
евакуювався до Харкова. Постійного пристанища не мав не тільки
професор, а й інститут, в якому
він працював, але і в цей скрутний час вчений не полишав експериментальну роботу, розпочату
в Петербурзі та ще й читав лекції.
В 1919-му вийшла його книга “Наукові основи народного харчування”, 1922 року - праця “Про фізіологію харчування”, в харківських
газетах і журналах з’являлися
науково-популярні статті Палладіна.
У 1921 році на запрошення
ради Харківського медичного інституту професор отримав посаду завідуючого кафедрою фізіологічної хімії і одразу перебудував
її роботу. Зокрема, замість курсу
медичної хімії з’явилася динамічна наука про хімію життя. Свій оригінальний курс лекцій Палладін читав протягом 1921-1924 років.
1926 року в житті Палладіна
сталися дві знаменні події. За видатні наукові досягнення його обирають
членом-кореспондентом
Всеукраїнської Академії наук, присвоюють вчений ступінь доктора
біологічних наук і цього ж року під

його редакцією виходить перший
том “Наукових записок Українського біохімічного інституту”. В
1931 році разом з біохімічним інститутом академік переїжджає до
Києва.
У роки Великої Вітчизняної війни на основі досягнень біохімії
харчування і вітамінів було почато розробку ліків з яскраво вираженою гемостатичною дією. Це
були препарати типу вітаміну К та
його похідних, що сприяли припиненню кровотечі та якнайскорішому загоюванню ран. В умовах
евакуації Інституту біохімії в Уфу
при активному сприянні Палладіна Уфимський вітамінний завод у
лютому 1942 року почав випускати
вітамін К3. Його випробування в
клініках і шпиталях Уфи підтвердило лікувальну цінність цього препарату не лише при авітамінозі, а
й при пораненнях, захворюваннях,
пов’язаних з кровотечею. Вікасол
практично сприяв загоюванню
ран.
Все життя вчений був невтомним пропагандистом біохімічної
науки. 6 грудня 1972 року Олександра Володимировича Палладіна не стало. За постановою Ради
Міністрів УРСР ім’я академіка було
присвоєно Інституту біохімії АН
України, який він створив і яким
керував сорок чотири роки.
(УКРІНФОРМ).

ПРОДАВ
КВАРТИРУ
І КУПИВ
ЯХТУ
Житель Алушти Ігор
Шаригін, якому недавно
виповнилося 62 роки, збирається в кругосвітню подорож на яхті, яку купив за
продану квартиру. Старт
цієї подорожі відбудеться
12 вересня за маршрутом
Туреччина — Італія — Канада — США — Південна
Америка — Австралія —
Японія — Владивосток, а
потім повз Африку прямісінько додому, в Крим.
Кримський пенсіонер
вирушить в навколосвітню
подорож.
Цікавим є те, що яхтсмен з Алушти практично
не бере із собою грошей,
тільки 3 тис. доларів США
та картку для банкомату
для отримання своєї пенсії. Кримський «Магеллан»
заощаджуватиме на їжі, на
яхті, яку збудували у Венесуелі, будуть тільки макарони і токанина.
Ігор Шаригін уже перетинав Атлантику два роки
тому і зараз знову мріє побачити велич океану й випробувати себе в екстремальних умовах.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОНЕДIЛОК, 13 ВЕРЕСНЯ

СТБ.
9.50
“Лабiринти
любовi”. (Україна, 2007р.)
Мелодрама. Вiн тiльки що
врятував життя бiзнесмену, прикривши його своїм тiлом i одержав при цьому поранення, пiшов
вiд дружини, заставши її в лiжку
з коханцем. Одного разу бос, начальник приватного охоронного
агентства, доручив йому нове
завдання - очолити охорону будинку дочки впливової i багатої
людини...
Режисер: С. Курбанов.
У ролях: А. Чиповська,
Ю.Маврiна, А. Федоркова.
ВIВТОРОК, 14 ВЕРЕСНЯ

НТН. 16.50 “Перш, нiж
розлучитися”. (“Мосфiльм”,
1984р.)
Мелодрама. У роки вiйни
для перегону лiтакiв за маршру-

* * *

::: АНОНС ::: АНОНС ::: АНОНС :::
том Аляска - Росiя - фронт було
побудовано аеропорт, де, через
сорок рокiв, зустрiлися син американського вiйськового льотчика i росiйська жiнка, якiй американець зобов`язаний життям...
Режисер: А. Косарєв.
У ролях: Н. Фатєєва, I.Лапiков,
К. Лучко.
СЕРЕДА, 15 ВЕРЕСНЯ

„1+1”. 23.45 “Дефiцит”.
(Мексика, 2007 р.)
Мелодрама. Один день з
життя Крiстобаля, сноба з вищого свiту Мехiко. Крiстобаль
влаштовує вечiрку для друзiв на
своїй замiськiй вiллi. Але за видимою радiстю i безпечнiстю
криється iсторiя про втрату
невинностi i усвiдомлення факту,
що полiтична недоторканнiсть
добiгає кiнця...
Режисер: Г. Гарсiя Берналь.

УТ -1

УТ-1

УТ-1

П`ЯТНИЦЯ, 17 ВЕРЕСНЯ

НОВИЙ КАНАЛ. 0.50 “Залишитися живими”. (США, 2006 р.)

СУБОТА, 18 ВЕРЕСНЯ

УТ-1. 12.05 “Жiнка, яка
спiває”. (“Мосфiльм”, 1978р.)

ІНТЕР

ІСТV

СТБ

5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 Спорт.
6.10 Дiловi факти.
6.15 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Море по колiно.
9.55 Тиша в бiблiотецi.
10.35 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Т/с “Майстер i Маргарита”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Десант є десант”.
21.55 Т/с “Мент в законi”.
23.00 Свобода слова.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.35 Спорт.
1.50 Т/с “Сопрано”.
2.45 Факти.

5.25 Д/ф “Вулиця страху”.
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф “Ляльковод”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Лабiринти любовi”.
11.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Росiйськi сенсацiї.
Невiдома Пугачова”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “У пошуках iстини. Блиск
i убогiсть кремлiвських
дружин”.
20.10 “Чужi помилки. Таємниця
проклятого дерева”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Ад`ютант його превосходительства”.

0.15 Пiдсумки дайджест.
0.20 Вертикаль влади.
0.40 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
3.00 Чоловiчий клуб. Змiшанi
єдиноборства.
4.20 Х/ф “Вiйна i мир”.

19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Банди. Кохання пiд
забороною”.
21.15 Т/с “Маргоша 3”.
22.15 Т/с “Iнтерни”.
22.55 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “ТСН”.
23.45 Х/ф “Зруйнованi замки”.
1.40 “ТСН”.
2.40 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.

21.30 Т/с “Росiйський шоколад”.
22.30 Т/с “Я повернуся”.
23.40 “Птах щастя М. Гнатюка”.
0.55 “Неймовiрнi подорожi”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.40 Т/с “На краю життя”.
3.20 Т/с “Сусiди”.
3.50 “Всесвiтнiй мандрiвник”.

19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Десант є десант”.
21.55 Т/с “Мент в законi”.
23.00 Х/ф “Пастка”.
1.20 Факти. Пiдсумок дня.
1.35 Спорт.
1.45 Т/с “Сопрано”.
2.35 Х/ф “Смертельна одержимiсть”.
4.05 Факти.

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Iнтерни”.
8.35 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
10.10 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
11.20 “Шiсть кадрiв”.
11.45 Т/с “Вогнi великого мiста”.
12.50 “Сiмейнi драми”.
13.50 Х/ф “Пiзанська вежа”.
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”.
19.25 “Погода”.

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”.

5.35 Факти.
6.00 Спорт.
6.05 Дiловi факти.
6.15 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.30 Т/с “Мент в 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.
14.20 Comedy Club.
15.20 Т/с “Десант є десант”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.

5.40 Д/ф “Невiльниця”.
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.30 Х/ф “Синя борода”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки. Таємниця
проклятого дерева”.
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. Остання
справа журналiстки”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.45 “Вiкна-спорт”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Росiйський шоколад”.
22.30 Т/с “Я повернуся”.
23.40 “Блискавка-вбивця.
Гонитва за кульовою”.
0.55 “Неймовiрнi подорожi”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.40 Т/с “На краю життя”.
3.20 Т/с “Сусiди”.
3.45 “Всесвiтнiй мандрiвник”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Десант є десант”.
21.55 Т/с “Мент в законi”.
23.00 Х/ф “Доктор Ноу”.
1.20 Факти. Пiдсумок дня.
1.35 Спорт.
1.45 Т/с “Сопрано”.
2.35 Х/ф “Пастка”.

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

1+1

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 М/ф “Планета-51”.
11.35 Мелодрама “Небеса: у
пошуках раю”.
14.00 Х/ф “Молода Вiкторiя”.
16.05 “Анатомiя слави”.
17.00 “ТСН”.
17.30 Т/с “Доктор Тирса”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.25 Х/ф “Пiзанська вежа”.
23.40 “ТСН”.
0.00 Трилер “Убити священика”.
2.10 “ТСН”.
3.20 Х/ф “Смеханiчнi пригоди
Штепселя i Тарапуньки”.

“1+1”

IНТЕР

0.00 Вертикаль влади.
0.15 Пiдсумки дайджест.
0.20 Вертикаль влади.
0.40 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Чоловiчий клуб. Змiшанi
єдиноборства.

18.25 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Банди. Кохання пiд
забороною”.
21.15 Т/с “Маргоша 3”.
22.15 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “ТСН”.
23.45 Мелодрама “Дефiцит”.
1.25 “ТСН”.
2.25 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Iнтерни”.
8.35 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
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 “Банди. Кохання пiд
забороною”.
15.55 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.

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”.

середа, 15 вересня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.15 Парк гумору.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Хай щастить.
12.35 Сiльрада.
13.15 Д/с “Мистецтво мiфу”.
13.40 Х/ф “Вiйна i мир”.
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. Змiшанi
єдиноборства.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Футбол. ЧС FIFA-2010.
Ретроспектива. Аргентина
- Корея.
23.40 Пiдсумки.

ЧЕТВЕР, 16 ВЕРЕСНЯ

“1+1”. 23.45 “Правда та
наслiдки”. (США, 1997 р.)
Бойовик. Реймонд Лембек ледве вийшовши з в`язницi,
де вiдбував термiн за торгiвлю
наркотиками, знову йде на
справу. Разом зi своєю подружкою Еддi i двома приятелями,
Кертiсом i Маркусом, вiн грабує
крупного наркоторговця. Пiсля
перестрiлки на мiсцi залишається декiлька трупiв...
Режисер: К. Сазерленд.
У ролях: В. Галло, М. Уїльямсон, К. Сазерленд, К. Дiккенс,
Р.Стайгер, М. Шин.

Жахи. Група пiдлiткiв з НьюОрлеана просто схиблена на
лякаючiй ролевiй вiдеогрi - “Залишитися живими”. Суть гри
- розiгрувати страшнi iсторiї з
життя таємничої аристократки, яка жила в 17 столiттi i носила прiзвисько “Кривава графиня”. Несподiвано один за
одним пiдлiтки починають гинути, причому вбивають їх тим
самим витонченим способом,
що i їхнiх персонажiв. Жорстока вигадка все тiснiше й тiснiше
переплiтається з реальнiстю...
Режисер: У.Б. Белл.
У ролях: А. Голдберг, Д.
Сiмпсон, Д. Фостер, М.Вентiмiлья, С. ЛеБланк, С.Буш, С.
Армстронг.

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”.
13.55 “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 “Зворотний бiк мiсяця”.
1.00 “Неймовiрнi подорожi”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Т/с “На краю життя”.
3.25 Т/с “Сусiди”.
3.50 “Всесвiтнiй мандрiвник”.
4.40 “Неймовiрнi подорожi”.

вівторок, 14 вересня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Наша пiсня.
11.50 Темний силует.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.25 Х/ф “Вiйна i мир”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Ближче до народу.
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. Змiшанi
єдиноборства.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Футбол. ЧС FIFA-2010.
Ретроспектива. Францiя Мексика.
23.40 Пiдсумки.
0.00 Вертикаль влади.

У ролях: Г. Гарсiя Берналь,
К.Содi, Л. Чипрiота, Т. Уерта Мея.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 13 вересня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Парк гумору.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Зiрковий ранок.
12.55 Право на захист.
13.15 Х/ф “Вiйна i мир”.
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. Змiшанi
єдиноборства.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Футбольний код.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
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ICTV

ICTV

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
6.00 Спорт.
6.05 Дiловi факти.
6.15 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.30 Т/с “Мент в законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30, 17.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Провокатор.
14.05 Анекдоти по-українськи.
14.20 Comedy Club.
15.20 Т/с “Десант є десант”.

НОВИЙ КАНАЛ

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

СТБ

СТБ

5.55 Д/ф “Чиста афера”.
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.00 Х/ф “Здрастуй i прощавай”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки. Остання
справа журналiстки”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Зоряне життя. Нянiмонстри”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї.
Каральний обряд”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.45 “Вiкна-спорт”.

Музичний. Перший музичний фiльм за участю Алли Пугачової. Майже бiографiчна iсторiя
сходження молодої талановитої
спiвачки на музичний Олiмп.
Режисер: А. Орлов.
У
ролях:
А.
Пугачова,
А.Будницька, А. Хочинський,
В.Шубарiн.
НЕДІЛЯ, 19 ВЕРЕСНЯ

ІНТЕР. 13.50 “Карасi”.
(Україна, 2008 р.)
Лiрична комедiя. Карасi - це
сiм`я, яка проживає в росiйськiй
глибинцi. Полковник Карась вiйськова людина, його дружина
Лариса - лiкар-гiнеколог, дочка
Веронiка - аспiрантка i нещаслива закохана, а син Андрiй - красень i ловелас.
Режисер: С. Крутiн.
У ролях: О. Яковлєва, Ю. Степанов, Я. Жалнiн, С. Малюкова.

* * *

7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Ранетки”.
12.05 “Все для вас”.
12.20 Т/с “Татусевi дочки”.
13.45 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”.
18.00 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 Новий погляд.
23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Т/с “Чотири життя Тари”.
1.35 Студiя Зона ночi. Культура.
1.40 Хто вони - дiти iндиго?

2.05 Вiдлуння забутого неба.
2.35 Студiя Зона ночi.

0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Ад`ютант його превосходительства”.

1.25 Студiя Зона ночi. Культура.
1.30 Подорож у втрачене
минуле.
2.00 Студiя Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ.

5.05 Т/с “Колишня”.
5.45 М/с “Майстер Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Ранетки”.
12.05 “Все для вас”.
12.20 Т/с “Татусевi дочки”.
13.40 Велике мультиплiкацiйне шоу.
14.05 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.40 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”.
18.00 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 Здрастуйте, я - ваша мама!
23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
0.30 Репортер.
1.00 Т/с “Чотири життя Тари”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Ад`ютант його превосходительства”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Колишня”.
5.45 М/с “Майстер Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Ранетки”.
12.05 “Все для вас”.
12.20 Т/с “Татусевi дочки”.
13.45 Велике мультиплiкацiйне
шоу.
14.05 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”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 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.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.35 Х/ф “Без права на помилку”.
8.20 “Правда життя”. Батьки
проти дiтей. Дiти проти
батькiв.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.55 Т/с “Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант 2”.
13.00 Т/с “Бригада”.
14.00 Т/с “Морозов”.
15.10 Х/ф “Приборкування
норовливих”.
17.10 Х/ф “Тактика бiгу на довгу
дистанцiю”.
18.30 “Агенти впливу”.
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 “Покер Дуель”.
1.40 “Свiдок”.
2.00 Х/ф “Шаблезуба тварюка”.

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”.
13.10 Т/с “Бригада”.
14.15 Т/с “Морозов”.
15.20 Х/ф “Вiчний поклик”.
16.50 Х/ф “Перш, нiж розлучитися”.
18.30 “Речовий доказ”.
Рiвненський Отелло.
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 “Покер Дуель”.
1.40 “Свiдок”.
2.00 “Карнi справи”.
2.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.40 “Свiдок”.
1.05 Т/с “Чотири життя Тари”.
1.35 Студiя Зона ночi. Культура.
1.40 Пiднiмися на гори київськi.
1.55 Київ. Вiдкриваючи загадки
iсторiї.
2.15 Жили собi.
2.30 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.15 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”.
15.25 Х/ф “Вiчний поклик”.
16.45 Х/ф “Сашка”.
18.30 “Правда життя”.
Наркореальнiсть.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Алмази на десерт”.
21.30, 1.40 “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 “Покер Дуель”.
2.00 “Карнi справи”.
2.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.50 “Свiдок”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 36 10 вересня 2010 р.
четвер, 16 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
11.10 Крок до зiрок. Євробачення.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя.
12.55 “Надвечiр`я”.
13.25 Х/ф “Вiйна i мир”.
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 дайджест.
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”.
7.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Iнтерни”.
8.35 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
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 “Банди. Кохання пiд
забороною”.
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 “Банди. Кохання пiд
забороною”.
21.15 Т/с “Маргоша 3”.

п’ятниця, 17 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
11.05 Парк гумору.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Х/ф “Йди i дивись”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Околиця.
16.00 “Нащадки”.
17.00 “Вiра. Надiя. Любов”.
18.00 Вiдкритий Чемпiонат
з воднолижного спорту
Ukrainian Open 2010.
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
18.55 Футбол. Чемпiонат
України. Перша лiга.
“Чорноморець” (Одеса) - “Кримтеплиця”
(Молодiжне).
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 FIFA у Пiвденнiй Африцi традицiї 2010.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.

23.30 Пiдсумки дайджест.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Питання.
2.05 Прес-анонс.
2.10 ТелеАкадемiя.
3.10 Аудiєнцiя.

“1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Iнтерни”.
8.35 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
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 “Банди. Кохання пiд
забороною”.
15.55 Т/с “Закон i порядок.
Злочинний намiр”.
17.00 “ТСН”.

субота, 18 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 Ера здоров`я.
6.35 Крок до зiрок.
7.05 Золота 10-ка М. Поплавського.
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 Наша пiсня.
11.15 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
12.05 Х/ф “Жiнка, яка спiває”.
13.35 Король професiй.
13.45 Д/ф “Iменем священної
вiйни”.
14.15 Як це?
14.40 Свiтло.
15.15 Х/ф “Мелодiї
Верiйського кварталу”.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Золотий гусак.

18.25 Ревiзор.
18.50 Вiдкритий Чемпiонат
з воднолижного спорту
Ukrainian Open 2010.
19.15 Чоловiчий клуб. Змiшанi
єдиноборства.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.35 Ера здоров`я.
0.00 Золота 10-ка М. Поплавського.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
2.05 Х/ф “Йди i дивись”.
4.25 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?”

неділя, 19 вересня
УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Фiльм фестивалю Покров.
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.
11.30 Х/ф “Мелодiї
Верiйського кварталу”.
13.15 Шеф-кухар країни.
14.05 Хочу до армiї.
14.30 Ближче до народу.
14.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Зоря”
(Луганськ) - “Динамо”
(Київ).
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.

18.45 Євробачення-2011.
Нацiональний вiдбiр.
20.30 Точка зору.
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 Чоловiчий клуб. Змiшанi
єдиноборства.
3.05 Євробачення-2011.
Нацiональний вiдбiр.
4.40 Коло Олiмпiади.
5.10 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.

“1+1”

6.25 М/ф “Правдива iсторiя
Кота у чоботях”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.

22.15 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “ТСН”.
23.45 Х/ф “Правда та наслiдки”.
1.30 “ТСН”.
2.30 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.

IНТЕР

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 “Каменська”.
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 “Алла на шиї”.
1.00 “Неймовiрнi подорожi”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агентство “Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Непереможний”.
22.40 Трилер “Iдеальна втеча”.
0.45 Комедiя “Вечiрка у Вегасi”.
2.20 “ТСН”.
3.20 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.
4.10 Х/ф “Маленький єдинорiг”.

IНТЕР

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 “Каменська”.
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 “Бомба для Хрущова.
Iсторичний детектив”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.45 М/ф “Правдива iсторiя
Кота у чоботях”.
12.20 Х/ф “Заслiпленi любов`ю”.
16.05 “Анатомiя слави”.
17.05 Мелодрама “Герцогиня”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Мелодрама “Сонячне
затемнення”.
0.05 Трилер “Муха 2”.
2.00 Комедiя “Вечiрка у
Вегасi”.
3.30 Трилер “Iдеальна втеча”.
5.05 “Справжнi лiкарi”.
5.50 “Велике перевтiлення”.

IНТЕР

5.50 М/с “Трансформери 3:
Кiбертрон”.
6.30 “Велика полiтика”.
9.10 “Iгри чемпiонiв”.
9.35 “Формула кохання”.
10.35 “Позаочi”.
11.50 “Найрозумнiший”.
13.45 Х/ф “Будинок на
Озернiй”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Концерт “Пiснi на
двох. Л. Лещенко i М.
Добринiн”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Велике перевтiлення”.
11.25 “Смакуємо”.
12.00 Х/ф “Агент Кодi Бенкс”.
14.05 “Мiняю жiнку 2”.
15.30 Мелодрама “Сонячне
затемнення”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 Т/с “Доктор Тирса”.
21.50 Т/с “Iнтерни”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.55 Х/ф “Непереможний”.
2.10 Трилер “Синiй оксамит”.
4.10 Трилер “Муха 2”.

IНТЕР

5.55 М/с “Трансформери 3:
Кiбертрон”.
6.35 “Найрозумнiший”.
8.20 “Гладiатори юрського
перiоду”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
11.35 Х/ф “Адель”.
13.50 Х/ф “Карасi”.
16.00 “Вечiрнiй квартал”.

2.40 Т/с “На краю життя”.
3.25 Т/с “Сусiди”.

ICTV

5.45 Факти.
6.00 Спорт.
6.05 Дiловi факти.
6.15 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.30 Т/с “Мент в законi”.
8.45 Факти. Ранок.
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 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 в законi”.
23.00 Х/ф “З Росiї з любов`ю”.
1.25 Факти. Пiдсумок дня.
1.40 Спорт.
1.50 Т/с “Сопрано”.
2.40 Х/ф “Доктор Ноу”.
4.30 Факти.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Т/с “На краю життя”.
3.00 Т/с “Сусiди”.
3.30 “Знак якостi”.
3.55 “Всесвiтнiй мандрiвник”.
4.45 “Судовi справи”.

ICTV

5.35 Служба розшуку дiтей.
5.45 Факти.
6.00 Спорт.
6.05 Дiловi факти.
6.15 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.30 Т/с “Мент в 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 Стоп-10.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Comedy Club.
15.20 Т/с “Десант є десант”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Велика рiзниця. Одеський фестиваль.
22.40 Х/ф “Як би не так”.
0.55 Х/ф “Можливо”.
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Т/с “На краю життя”.
3.55 “Позаочi”.

ICTV

5.45 Т/с “Офiс 3”.
6.20 Факти.
6.45 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.20 Добрi новини.
7.35 Козирне життя.
8.05 Х/ф “Загадки Сфiнкса”.
10.00 “Смак”.
10.40 Шури-мури.
11.15 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.15 Квартирне питання.
13.10 Наша Russia.
13.30 Велика рiзниця. Одеський фестиваль.
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Троя”.
22.10 Велика рiзниця.
23.15 Прожекторперiсхiлтон.
18.00 Х/ф “Вийти замiж за
мiльйонера”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Вийти замiж за
мiльйонера”.
22.55 Х/ф “Людина з Мiсяця”.
1.20 “Подробицi тижня”.
2.10 Х/ф “Меч троянди”.
3.45 “Формула кохання”.

ICTV

6.10 Факти.
6.35 Т/с “Хартленд”.
8.20 “Смак”.
8.50 Анекдоти по-українськи.
9.15 Прожекторперiсхiлтон.
9.55 Квартирне питання.
10.45 Ти не повiриш!
11.40 Козирне життя.
12.15 Iнший футбол.
12.50 Спорт.
12.55 Стоп-10.
13.55 Х/ф “Загадки Сфiнкса”.
15.50 Велика рiзниця.
16.55 Море по колiно.
17.35 Х/ф “Непереможний”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Непереможний”.

СТБ

5.30 Д/ф “Орлине око”.
5.55 “Бiзнес +”.
6.00 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.35 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
11.30 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Росiйськi сенсацiї.
Каральний обряд”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Моя правда. Олексiй
Булдаков. Вигнанець”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї.
Жерсть чудових людей”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.0 Х/ф “Ад`ютант його превосходительства”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Колишня”.
6.15 М/с “Майстер Меннi”.
6.35 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 2”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Ранетки”.
11.05 Т/с “Курсанти”.
12.10 “Все для вас”.
21.50 Наша Russia.
22.10 Comedy Club.
23.10 Real Comedy.
23.55 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.25 Спорт.
1.40 Т/с “Сопрано”.
3.25 Х/ф “З Росiї з любов`ю”.

СТБ

5.20 Д/ф “Непереборна спокуса”.
5.45 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.20 Х/ф “Кордон. Тайговий
роман”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Не можу сказати
“прощавай”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Танцюють всi! 3”.
23.55 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
2.00 “Вiкна-спорт”.
2.10 “Бiзнес +”.
2.15 Х/ф “Ад`ютант його превосходительства”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Т/с “Колишня”.
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15 М/с “Майстер Меннi”.
6.35 Т/с “Нотатки про
вагiтнiсть 2”.
0.00 Голi i смiшнi.
0.30 Х/ф “Вiдлiк вбивств”.
2.55 Т/с “Сопрано”.
5.20 Т/с “Офiс 3”.

СТБ

4.30 М/ф: “Дюймовочка”,
“Зачарований хлопчик”,
“Кошеня з вулицi Лизюкова”, “Кiт у чоботях”.
6.05 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.35 М/ф “Губка Боб”.
11.40 “Танцюють всi! 3”.
15.00 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
17.05 Х/ф “Не можу сказати
“прощавай”.
19.00 “Х-чинник”.
22.10 “Смiшнi люди”.
23.25 “Моя правда. Олексiй
Булдаков. Вигнанець”.
0.25 “Зоряне життя. Нянiмонстри”.
1.30 “Паралельний свiт”.
2.20 Х/ф “Втеча”.
Новий канал
5.35 Х/ф “Джек Хантер i втрачений скарб угаритiв”.
22.35 Х/ф “Обитель зла 3”.
0.30 Голi i смiшнi.
0.50 Тиша в бiблiотецi.
1.20 Iнтерактив. Тижневик.
1.35 Х/ф “У пошуках Галактики”.
3.10 Т/с “Сопрано”.
5.50 Т/с “Офiс 3”.

СТБ

5.50 М/ф: “Як Петрик П`яточкiн
слоникiв рахував”, “Пограбування по...”, “Пес у
чоботях”.
7.05 Х/ф “Золотi роги”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-чинник”.
15.20 “Смiшнi люди”.
16.00 “Лiд i полум`я”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.10 Х/ф “Бруднi танцi”.
23.20 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
0.40 Х/ф “Кохана жiнка
механiка Гаврилова”.
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12.30 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 Велике мультиплiкацiйне
шоу.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.30 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”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 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.
1.25 Т/с “Чотири життя Тари”.
1.30 Студiя Зона ночi. Культура.
1.35 Пасажири з минулого
столiття.
2.50 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Ранетки”.
11.05 Т/с “Курсанти”.
12.10 “Все для вас”.
12.30 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 Велике мультиплiкацiйне
шоу.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.30 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”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
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 “Залишитися
живими”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 На незнайомому вокзалi.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
7.10 Х/ф “Мадемуазель
мушкетер”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.45 М/с “Русалонька”.
10.05 Зроби менi смiшно.
11.05 Здрастуйте, я - ваша
мама!
12.05 Iнтуїцiя.
13.20 Формула драйву.
13.45 Файна Юкрайна.
14.25 Нумо, браття.
15.05 Свiтлi голови.
16.05 Україна сльозам не
вiрить.
18.05 М/ф “Мадагаскар 2”.
20.00 Х/ф “Скарб нацiї”.
22.40 Х/ф “Блейд: Трiйця”.
0.50 Спортрепортер.
0.55 Х/ф “Востаннє”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Скiфи.
2.45 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
3.05 Густиня.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Бий, хто безневинний.
4.50 Пiдiйнятися на попа.

НОВИЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф “Мадемуазель
мушкетер”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Нумо, браття.
9.15 М/с “Доброго ранку,
Мiккi!”
10.00 М/с “Русалонька”.
10.35 Х/ф “Син Маски”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.20 Info-шок.
16.25 Новий погляд.
17.40 Т/с “Татусевi дочки”.
18.05 М/ф “Мадагаскар 2”.
20.00 Україна сльозам не вiрить.
21.55 Файна Юкрайна.
23.15 Спортрепортер.
23.20 Х/ф “Замiна”.
1.30 Студiя Зона ночi. Культура.
1.35 Зiрка Вавiлова.
2.20 Саша Путря.
2.40 Студiя Зона ночi.

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”.
14.25 Т/с “Алмази на десерт”.
15.30 Х/ф “Вiчний поклик”.
17.05 Х/ф “Хто заплатить за
удачу?”
18.30 “Легенди карного розшуку”. Державний злочинець.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Алмази на десерт”.
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 “Покер Дуель”.
1.40 “Свiдок”.
2.00 “Карнi справи”.
2.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.40 “Свiдок”.
4.00 “Речовий доказ”.
4.25 “Правда життя”.
4.50 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.45 Третя влада.
4.55 Зона ночi.

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”.
14.25 Т/с “Алмази на десерт”.
15.25 Х/ф “Вiчний поклик”.
17.00 Т/с “Термiново в номер”.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Алмази на десерт”.
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 “Покер Дуель”.
1.40 “Свiдок”.
2.00 “Карнi справи”.
2.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.50 “Свiдок”.
4.10 “Речовий доказ”.
4.35 “Правда життя”.
5.00 “Агенти впливу”.
5.20 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
5.05 Втраченi права.
5.10 Магдебурзькi хронiки.
5.15 Студiя Зона ночi. Культура.
5.20 Мольфар з роду Нечаїв.
5.25 Кольоровi асоцiацiї Марини Банник.
5.30 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.50 М/ф “Оггi та кукарачi”.
7.20 “Вайп Аут”.
8.15 М/ф “Лисиця та Дрозд”.
8.30 М/ф “38 папуг”.
10.25 Т/с “Термiново в номер”.
12.25 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
14.30 Х/ф “Таємниця Бургундського двору”.
16.45 Т/с “Спецназ поросiйськи 2”.
19.00 Х/ф “Бумер”.
21.20 Х/ф “Бумер 2”.
23.40 Х/ф “Кiкбоксер 5”.
1.30 Х/ф “Iгри диявола”.
3.30 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
2.45 Невiдома Україна.
3.40 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Полiттерор”.
6.50 М/ф “Оггi та кукарачi”.
7.15 “Вайп Аут”.
8.30 М/ф “Бобик у гостях у
Барбоса”.
8.40 М/ф “Рiккi-Тiккi-Тавi”.
9.05 М/ф “Баба-Яга проти”.
9.40 Т/с “Спецназ по-росiйськи
2”.
12.00 “Легенди карного
розшуку”. Державний
злочинець.
12.45 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.00 “Речовий доказ”.
Рiвненський Отелло.
15.40 Х/ф “Бумер”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Бумер 2”.
21.00 Х/ф “Лише найсильнiшi”.
23.10 Х/ф “Комодо проти кобри”.
1.15 Х/ф “Важкi грошi”.
3.00 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
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ДОСТУПНІ ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ

Отже, при визначенні права на признаПитання отримання житлово-комунальних субсидій продовжує залишатись одним із найбільш „гарячих” питань. На телефонні „гарячі” лінії Кабміну, Мінпраці та чення субсидії до сукупного доходу сім’ї
усіх регіонів продовжують надходити звернення громадян. І якщо у перший тиж- враховуватимуться як доходи пенсіонедень місяця кількість звернень йшла на сотні, то зараз – це вже тисячі дзвінків, ра, так і працездатної особи. При цьому
запитань та особистих звернень, а враховуючи регіональний аспект – їх десят- обов’язковий відсоток платежу становитики тисяч. Практично, особових нарікань на роботу центральних та регіональних ме 15%.
Як враховувати норму площі приміуправлінь праці та соціальної політики у людей немає, якщо і є, то одиниці. Але
щення при наявності непрацездатного
запитань у населення все ж таки не зменшується і людям не все ще зрозуміло, негромадянина до 16 років?
зважаючи на спрощену систему та постійне інформування у ЗМІ про нові та більш
Норма володіння чи користування задоступні умови отримання субсидій.
гальною площею житла та нормативи коПро те, що найбільш цікавить громадян у плані нарахування субсидій та від- ристування комунальними послугами при
повіді на запитання, які найчастіше вислуховують працівники „гарячих” ліній, – у призначенні субсидії встановлюються, винаступних відповідях спеціалістів Мінпраці.
ходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного
Чи захистять субсидії селян, будинки відповідний відсоток цього доходу – 15% зареєстрованого у житловому приміщенні
яких опалюються газом і вони зазвичай і порівняти з місячною платою за ЖКП в (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на
мають більшу площу, аніж міські кварти- межах норм. Якщо плата за ЖКП є вищою всіх тут зареєстрованих, а для громадян,
ри. При цьому у них проживають в осно- за визначений відсоток (15%) сімейних які проживають в однокімнатній квартирі,
вному пенсіонери?
доходів, то сім’я має право на субсидію, - на загальну площу незалежно від розміру
Звичайно, що особливо в опалювальний якщо не перевищує його – то необхідно квартири.
Якщо особа у 17 років закінчила шкоперіод у таких будинках збільшується вико- дочекатися опалювального періоду, коли
ристання газу і зростає оплата. Люди у та- збільшуються комунальні платежі і знову лу і ніде не працює. Чи потрібно ставати на облік у Центр зайнятості для того,
ких будинках дуже потребують субсидії, яка і зробити розрахунок.
буде їм призначатись, виходячи із загальних
Розкажіть більш детально про умови щоб отримати субсидію?
Субсидія не призначається, якщо у житлоположень. Можливо, що тут буде чимало отримання субсидій для громадян, які
нестандартних ситуацій, доведеться більше вже мають пільги на оплату комунальних вих приміщеннях (будинках) зареєстровані
працездатні громадяни працездатного віку,
працювати спеціальним комісіям, індивіду- послуг?
ально розглядаючи окремі випадки. Тобто,
Житлові субсидії призначаються, виходя- які не працювали і не навчалися у загальдля села не існує якихось винятків. До того чи з вартості житлово-комунальних послуг з ноосвітніх, професійно-технічних, вищих
ж, ті пенсіонери, що проживають на селі, у урахуванням пільг, які надаються відповідно навчальних закладах I-IV рівня акредитації
за денною формою навчання та не були забільшості випадків вже отримують субсидії, до чинного законодавства.
які їм тепер буде лише перераховано поУмови призначення субсидії для осіб, реєстровані у службі зайнятості населення
новому. Тож селянам особливо турбуватися які мають
пільги на оплату житлово- як такі, що шукають роботу, протягом трьох
нема чого.
комунальних послуг, не відрізняються від місяців, що передують місяцю звернення за
призначенням субсидії. Виключення:
Як дізнатись, що громадянину при- умов отримання субсидій для інших осіб.
- громадяни, які доглядають за дітьми до
значено субсидію на базі надісланих доЯкщо людина має та сплачує банківкументів?
ський кредит, чи впливає це на можли- досягнення ними трирічного віку;
- громадяни, які доглядають за дітьми,
Громадянин, який заявив про своє пра- вість отримання субсидії?
во на субсидію, отримає повідомлення
У зазначеному випадку необхідно розгля- що потребують догляду протягом часу,
визначеного у медичному висновку
про те, чи призначена йому субсидія
лікарсько-консультативної комісії, але
на житлово-комунальні послуги, чи
Станом на 26 серпня до місцевих не більш як до досягнення ними шестині. У разі призначення у повідомленні
буде зазначено, на який термін на- управлінь праці та соціального захисту річного віку;
- громадяни, які мають трьох і більдається субсидія, її розмір, а також населення надійшло 287, 9 тис. листів
ше дітей віком до 16 років і доглядають
розмір обов’язкової плати за кожну
за ними;
послугу. Крім того, кожного місяця до із заявами про призначення субсидії.
Здійснено автоматичний перераху- громадяни, які доглядають за інваорганізацій-надавачів послуг надаються списки громадян, яким нара- нок субсидій, виходячи з нового відсо- лідами I групи або дітьми-інвалідами
до 18 років, або інвалідами I чи
ховані субсидії, розміри субсидій та
тка обов’язкового платежу, - 158, 2 тис. віком
II групи внаслідок психічного розладу,
обов’язкової плати. Після звернення
або особами, які досягли 80-річного
та надання заявниками всіх необхід- сім’ям.
віку;
них документів у десятиденний термін
- фізичні особи, які надають соціальні помати відбутися опрацювання документації дати декілька видів кредитування, а саме: на
та надіслано відповідне повідомлення.
навчання, на купівлю транспортного засобу слуги.
Виходячи з конкретних обставин, що
Які умови отримання субсидії у разі, або житла.
коли один із зареєстрованих перебуває
Відповідно до Методики обчислення склалися, на підставі рішень районних,
за кордоном?
сукупного доходу сім’ї для всіх видів соці- районних у містах Київ і Севастополь дерВідповідно до законодавства субсидія альної допомоги, затвердженої спільним жавних адміністрацій та виконавчих оргапризначається уповноваженому власнику наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, нів міських і районних рад або утворених
(співвласнику) житла, наймачу державного Держкомсім’ямолоді, Держкомстату до су- ними комісій, органи праці та соціального
та громадського житлового фонду, члену купного доходу сім’ї не враховуються кошти захисту населення можуть призначати субжитлово-будівельного (житлового) коопе- на навчання, отримані безпосередньо осо- сидії як виняток. Рішення про призначення
ративу, власнику (співвласнику) житлового бою від підприємства, установи чи організа- (непризначення) субсидії в таких випадках
приміщення, на якого відкрито особовий ції на умовах позики чи кредитів та щомісяч- приймається на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов сім’ї.
рахунок за місцем реєстрації.
ні компенсаційні виплати.
Якщо в квартирі зареєстровано дві
Положенням про порядок призначення та
Враховуючи зазначене, такі кошти не
надання населенню субсидій встановлено, впливатимуть при визначенні права на отри- особи, одна з яких навчається за кордоном. Чи враховується така особа при нащо субсидія розраховується, виходячи з кіль- мання житлової субсидії.
кості зареєстрованих у житловому приміщенРазом з цим, Положенням про порядок рахуванні субсидії?
Субсидія розраховується, виходячи з
ні (будинку) осіб, яким нараховується плата за призначення та надання населенню субжитлово-комунальні послуги, та їх доходів.
сидій встановлено, що субсидія не при- кількості зареєстрованих у житловому приЯкщо у житловому приміщенні зареєстро- значається у випадку, коли будь-хто із міщенні (будинку) осіб, яким нараховується
вані особи, які фактично не проживають, при зареєстрованих у житловому приміщенні плата за житлово-комунальні послуги, та їх
призначенні субсидії вони не будуть врахо- (будинку) осіб, яким нараховується плата доходів.
Якщо у житловому приміщенні зареєстровані, якщо на них за даними підприємств- за житлово-комунальні послуги, протягом
надавачів послуг не нараховуватиметься 12 місяців перед зверненням за призна- вані особи, які фактично не проживають, при
плата за житлово-комунальні послуги.
ченням субсидії здійснив купівлю кварти- призначенні субсидії вони не будуть врахоПитання щодо нарахування плати за ри (будинку), автомобіля, транспортного вані, якщо на них за даними підприємствжитлово-комунальні послуги громадяни ви- засобу (механізму) або оплатив послуги з надавачів послуг не нараховуватиметься
рішують з підприємствами та організаціями, навчання на суму, яка на час звернення пе- плата за житлово-комунальні послуги.
Питання щодо нарахування плати за
які надають ці послуги.
ревищує 10-кратний розмір прожиткового
Чи враховується у сукупний дохід сім’ї мінімуму для зазначених осіб. При цьому житлово-комунальні послуги громадяни висоціальна допомога при народженні ди- враховується прожитковий мінімум, вста- рішують з підприємствами та організаціями,
які надають ці послуги.
тини і чи може у такому разі молода новлений на 1 липня 2010 року:
Чи нараховується субсидія студенсім’я розраховувати на субсидію?
дітей віком до 6 років - 771 гривня,
там, які проживають в гуртожитку і сплаРозрахунок сукупного доходу для придітей віком від 6 до 18 років - 921 гривня,
чують за проживання?
значення субсидії проводиться відповідно
працездатних осіб - 888 гривень,
Право на отримання субсидії поширюєтьдо Методики обчислення сукупного доходу
осіб, які втратили працездатність, - 709
ся на громадян, які проживають у гуртожитсім’ї для всіх видів соціальної допомоги, за- гривень.
твердженої спільним наказом Мінпраці, МінТак, для сім’ї, яка складається з чоловіка, ках, - на оплату користування житлом.
Якщо в квартирі зареєстрований грофіну, Мінекономіки, Держкомсім’ямолоді, дружини працездатного віку та двох дітей
Держкомстату.
(2 роки та 10 років), 10-кратний розмір про- мадянин, місцезнаходження якого неВідповідно до зазначеної Методики до житкового мінімуму становитиме: (888 грн. можливо встановити. Що треба зробисукупного доходу сімей (одержувачів) вхо- + 888 грн. + 771 грн. + 921 грн.)х10 = 34 680 ти, щоб оформити субсидію?
Субсидія розраховується, виходячи з
дить допомога (крім частини допомоги при гривень.
народженні дитини, виплата якої здійснюОтже, у випадку, якщо здійснено купівлю кількості зареєстрованих у житловому приється одноразово при народженні першої транспортного засобу, житла, або сплачено міщенні (будинку) осіб, яким нараховується
дитини в сумі 4,8 тис. грн., другої дитини – за навчання, у тому числі на умовах креди- плата за житлово-комунальні послуги, та їх
4,84 тис. грн., третьої та наступної дитини тування, у розмірі, що перевищує 10-кратну доходів.
Якщо у житловому приміщенні зареє– 5 тис. грн.).
величину прожиткового мінімуму, субсидія
стрована особа, яка фактично не прожиЩодо визначення права на отримання не призначається.
житлової субсидії, молода сім’я сама може
Якщо в квартирі зареєстрований пен- ває та місцезнаходження якої неможливо
зробити попередній розрахунок. Розраху- сіонер та особа працездатного віку, яка встановити, при призначенні субсидії вона
нок не складний: береться дохід всіх чле- працює, але в квартирі не проживає. не буде врахована, якщо на неї за даними
нів сім’ї, зареєстрованих на даній житловій Який відсоток нараховується при субси- підприємств-надавачів послуг не нараховуватиметься плата за житлово-комунальні
площі, за попередні шість місяців (розмір дії?
допомоги при народженні дитини, який
Субсидія розраховується, виходячи з послуги.
Всі питання щодо нарахування плати за
виплачується щомісячно, та якщо батько кількості зареєстрованих у житловому придитини працює – нараховану заробітну міщенні (будинку) осіб, яким нараховується житлово-комунальні послуги громадяни виплату), ділиться на 6 – так обраховується плата за житлово-комунальні послуги, та їх рішують з підприємствами та організаціями,
які надають ці послуги.
середньомісячний дохід. Далі треба взяти доходів.

НАВІЩО МИ
ЦЕ РОБИМО?
Протягом останніх років в
українців склалася тенденція восени або ранньою весною спалювати листя і суху траву, мотивуючи це тим, що молода зелень
буде рости краще і швидше. Але
це робити не лише безглуздо, а
й небезпечно. Практично всі підпали сухої трави є ініціативою
людини. Інколи випалювання трави здійснюється навмисно сільськогосподарськими установами
для економного та швидкого очищення земель від небажаної рослинності і відходів. Ще частіше
трав’яні займання є результатом
необережності, хуліганства і необізнаності громадян: не загашене
багаття, недопалок від цигарки,
іскра від глушника автомобіля і
т.д. Також причиною пожежі може
стати блискавка, але вірогідність
такого випадку дуже мала.
На жаль, в Україні практично
відсутній контроль за дотриманням громадянами і організаціями
правил пожежної безпеки на природних територіях, а самі палії несуть лише адміністративну відповідальність.
Лісові пожежі - це велике лихо
для будь-якого району країни,
оскільки вони призводять до значних економічних і екологічних
втрат.
Особливо великі можуть тривати все літо і навіть взимку під
снігом, в результаті чого пошкоджуються будівлі і дачні селища,
лінії електропередач, можуть вибухнути газопроводи, автомобілі. Вітер і природні умови в багатьох випадках лише погіршують
ситуацію - вогонь поширюється
на далекі відстані, і тоді загасити
полум’я стає дедалі складніше.
Негативними наслідками випалювання сухої рослинності є:
по-перше, знищення біоценозу
екосистеми. Біоценоз - це еволюційно сформована організація
живого населення біосфери. До
її складу належать представники
різних таксонів, що відрізняються своїми екологічними і фізіологічними властивостями і зв’язані
біологічними відносинами як між
собою, так і з навколишнім середовищем. У сильній трав’яній
пожежі задихаються й гинуть невеликі савці, комахи, які в свою
чергу є “санітарами” лісу, а також
згоряють гнізда птиць, равлики,
гризуни; по-друге, погіршується
родючість ґрунту. При згорянні
сухої трави, зв’язаний азот вивільняється і потрапляє в атмосферу, таким чином стає недоступним для більшості рослин. Також
втрачаються органічні сполуки,
що утворюються у результаті перегнивання відмерлих часточок
рослин. Як результат - зниження вологості, пористості і вмісту
мінеральних речовин; по-третє,
забруднення атмосфери. Разом
із густим, їдким димом у повітря
потрапляють небезпечні сполуки важких металів, радіонуклідів,
токсичних органічних і неорганічних речовин, які накопичились у
рослинах із ґрунту. Також дуже
часто разом із травою горить
сміття, пластикові й поліетиленові
забруднювачі. Такий дим є дуже
небезпечним для здоров’я людини, оскільки може викликати хвороби легень і навіть рак.
Отже, важко навести хоч один
аргумент, що виправдовує спалювання сухих рослин, їх решток,
листя чи гілля. Повноцінне відновлення екосистеми, життя рослин і
комах на територіях, що вигоріли,
триває дуже довго, а інколи взагалі
неможливе. Розраховувати лише
на свідомість громадян та організацій ненадійно. Підвищення обізнаності та освіченості населення,
екологічне виховання та збільшення міри відповідальності могли б у
майбутньому значно покращити
стан навколишнього середовища,
зберегти та поновити цінність природи.
О. БЕЗКОРОВАЙНИЙ,
начальник Державного
управління охорони
навколишнього природного
середовища
в Київській області.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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АКТУАЛЬНО

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ
ВТОМИ МАЄ ВІРУСНУ
ПРИРОДУ

МАСТОПАТІЯ - ВІСІМ З ДЕСЯТИ!

Нові підтвердження цьому отримали американські
вчені. Дослідження було проведене групою фахівців під
керівництвом Шицзін Ло з Управління по контролю за
продуктами і ліками США (FDA).
Вони провели генетичний аналіз зразків крові 37 пацієнтів із СХВ і 44 здорових добровольців. За результатами
аналізу, генетичні послідовності, характерні для вірусу,
пов’язаного із вірусом лейкозу мишей, були виявлені у 32
хворих, що становить близько 86,5 відсотка від їх загального числа. Вірусні гени також були виявлені у зразках
крові трьох членів контрольної групи (6,8 відсотка).
Крім того, через 15 років після початку дослідження
вчені провели повторний аналіз у восьми учасників, у
крові яких були виявлені гени ретровірусів типу MLV-RV.
Аналіз показав присутність вірусних генів у крові семи з
восьми учасників другого етапу дослідження.
Синдром хронічної втоми - розлад нез’ясованого
поки що походження, який супроводжується психологічною і фізичною перевтомою, болями у м’язах і суглобах, депресією. За оцінками експертів, на цей синдром
страждає близько мільйона мешканців США, при цьому
до 80 відсотків випадків захворювання залишаються невиявленими.

ЯК ДИТИНА ПОВИННА
НОСИТИ ПОРТФЕЛЬ?

Канадські медики із Асоціації з кісткових захворювань
провінції Онтаріо ще до початку навчального року вирішили з’ясувати, як має дитина носити портфель, щоб не
пошкодити спину.
Щоб якось допомогти зберегти осанку, медики радять батькам ретельно відрегулювати лямки ранця.
Верхня частина портфеля має знаходитися на рівні плечей, а нижня - не нижче за рівень талії. Портфель повинен
щільно прилягати до спини і мати м’яку прокладку. Також
його не слід носити на одній лямці, інакше можлива травма шийних м’язів і хребта.
Вага ранця теж відіграє важливу роль. Гранична
вага портфеля міняється залежно від того, в якому класі вчиться дитина. Так, для початкових класів вагу всього
шкільного приладдя слід обмежити 2,2 - 4,3 кг. В цілому ж
діти з початкової школи не мають носити з собою в школу предмети, що перевищують 10% від ваги дитини. Для
старшокласників максимальна вага ранця - 10,2 - 13 кг.

МОЛОКО
НЕЙТРАЛІЗУЄ
ЗАПАХ ЧАСНИКУ
Вчені знайшли спосіб, як
нейтралізувати запах часнику. Тим, хто хоче від нього
позбавитися, радять випити
склянку молока. Експерименти показали, що в сирому
або приготовленому часнику
молочні продукти знижують
частку сірчистих компонентів, які й надають йому характерного смаку і аромату.
Ключовий з цих компонентів, аліловий сірчистий метил не розкладається навіть
при травленні, виділяючись,
окрім іншого, через шкіру з
потом.
Проби на добровольцях
показали, що чим вище жирність молока, тим сильніше
ефект.

До захворювань, які зустрічаються майже так само часто, як сезонний
грип або застуда, можна сміливо віднести й мастопатію. Адже за даними
ВООЗ на неї страждають у світі впродовж життя 8 жінок з 10. Можливо, саме
через свою поширеність ця недуга не викликає серйозного занепокоєння
у переважної більшості жінок, хоча істотно псує кров прекрасній половині
людства. Але певні форми недуги можуть стати стартовим майданчиком
для розвитку більш небезпечної - раку грудей. Тож, аби з’ясувати, що таке
мастопатія, та не довести її до серйозних ускладнень, ми звернулися до
керівника відділення патології вагітності та пологів Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Академії медичних наук України, доктора медичних
наук Ірини Анатоліївни ЖАБЧЕНКО.
- Давайте почнемо з самого початку: що таке мастопатія?
Адже багато хто чув, але мало хто
достеменно це знає.
- Мастопатія - доброякісне захворювання молочної залози, що виявляється у патологічному розростанні
її тканин. Виникає хвороба на тлі гормонального дисбалансу в організмі
жінки.
- Отже, як вчасно встановити,
що захворювання вже почалося?
- Воно починається із розростання сполучної тканини, при цьому
утворюються дрібні просоподібні вузлики і тяжи. Незрідка жінки ігнорують
ці симптоми, роками не звертаючись
до лікаря. І роблять небезпечну помилку, оскільки саме на ранній стадії
мастопатія добре піддається консервативному лікуванню.
При подальшому розвитку хвороби у тканині молочної залози утворюються щільні вузли розміром від
горошини до волоського горіха. Ця
форма мастопатії називається вузловою. Болі у грудях при цьому стають
інтенсивнішими, можуть віддавати
в плече. Деколи хворобливим стає
щонайменший дотик до грудей. З
соска можливе виділення молозива,
кров’яної або прозорої рідини. При
обмацуванні грудей легко визначається дольчатість або зернистість
тканин. Тут вже зволікати не можна!
- Хто саме найбільш ризикує
захворіти на мастопатію?

- Як правило, мастопатією хворіють жінки дітородного віку - від 25
до 45 років. Зрідка хвороба вражає
й чоловіків, проте випадки ці можна
назвати винятковими. У США, наприклад, за рік захворює близько 850900 чоловіків.
Визначальна причина розвитку
мастопатії - нейро-гуморальний чинник. Приставка “нейро” означає, що
пускові механізми хвороби можуть
спрацювати при захворюваннях нервової системи - стресі, депресії, неврозі. Слова “гуморальний чинник”
вказують на внутрішнє середовище
організму, стан якого визначається
роботою біологічно активних речовин, наприклад, гормонів. Якщо під
впливом якихось несприятливих чинників гормональний баланс порушується, вироблення недостатньої або,
навпаки, надмірної кількості гормонів провокує патологічне розростання проток, сполучної (фіброзної) і залозової тканин грудей.
- Що спричиняє розвиток мастопатії?
- Оскільки доброякісні захворювання і рак молочних залоз мають
багато спільного в етіологічних чинниках і патогенетичних механізмах,
чинники ризики розвитку мастопатій
і раку молочних залоз багато у чому
ідентичні. Ось чому потрібна особлива пильність.
Причиною, сприяючою виникненню мастопатії, є різні захворювання

печінки, жовчовивідних протоків і
жовчного міхура. З внутрішніх чинників ризиків певну роль може відігравати ожиріння, що особливо поєднується з діабетом і артеріальною
гіпертензією.
Майже всі науковці акцентують
увагу на віці, в якому сталися перші
і наступні пологи. Зокрема, жінки,
що народили двох дітей до 25 років,
мають втричі менший ризик розвитку
захворювань молочних залоз у порівнянні з тими, що мали лише одну
дитину. Вік також є важливим чинником ризику розвитку раку. Зазвичай
частота виникнення раку молочних
залоз прогресивно підвищується з
віком і складає 30-50 відсотків до 75
років.
- Отже, з огляду на те, що майже 80 відсотків жінок так чи інакше стикаються у своєму житті із
мастопатією, залишається запитати, як же уникнути ризику перетворення доброякісної пухлини на
ракову?
- Оскільки часто-густо причинні
чинники виникнення хвороб знаходяться у складному взаємозв’язку,
виникає нагальна необхідність регулярного проведення комплексного
обстеження. Йдеться, насамперед,
про самоогляд молочних залоз,
мамографію й консультацію мамолога. Практично для кожної жінки
таке ставлення до свого здоров’я є
обов’язковою вимогою, адже мастопатія є не лише зайвим клопотом, а
й провокуючим чинником можливого
виникнення грізного захворювання
- раку, а це захворювання не дозволить собою знехтувати. Тому тільки
уважне прискіпливе ставлення до
здоров’я жіночих грудей може суттєво знизити негативні наслідки цього
небезпечного захворювання.
Ярослав ШЛАПАК,
(УКРІНФОРМ).

ХАЗЯЙЦІ – НА ЗАМІТКУ

СВІЖУ ЗЕЛЕНЬ ЗАВЖДИ ТРИМАЙТЕ ПОРУЧ

Щоб не втратити природні вітаміни, пропонуємо вашій увазі 25 нескладних порад, яких необхідно дотримуватися:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зберігайте продукти у темному місці.
Не тримайте овочі та зелень тривалий час у
воді, на сонці чи під штучним освітленням.
Не нарізайте продукти заздалегідь.
Запікайте м’ясо чи рибу у фользі.
Не виливайте воду, в якій вимочувалися бобові, а варіть їх в ній.
Кислу капусту, солені огірки тримайте у розсолі під гнітом.
Не промивайте кислу капусту водою.
Розморожуйте м’ясо при кімнатній температурі, не заливаючи його водою.
Овочі кладіть у киплячу воду і варіть під кришкою.
Не перемішуйте занадто часто страву, що готується.
Для приготування страв з підливою викорис-

товуйте замість води відвар від овочів.
Намагайтеся не готувати у великій кількості.
Свіжа страва завжди корисніша.
Тримайте страву на вогні якнайменше.
Свіжу зелень з’їдайте одразу, поки вона ще
соковита.
Усі салати, в тому числі й фруктові, готуйте
просто перед уживанням і для одноразового
вживання. Заправляйте їх олією, сіллю, майонезом і спеціями безпосередньо перед подачею на стіл.
Коли готується багато страв і деякі продукти
треба все ж таки нарізати заздалегідь, їх слід
накрити кришкою і тримати в холодильнику,
але не у найбільшому холоді. Ще краще, коли є
холодна і темна комора.
Якщо у вашому господарстві затримався за-

•
•
•
•
•

•

ГОТУЄМО РАЗОМ
БАКЛАЖАНИ З М’ЯСНИМ
ФАРШЕМ

1 баклажан, 300 г м’ясного фаршу, 1 цибулина, 1 червоний перець,
рис, зелень петрушки, чорний перець, запашний перець, лавровий
лист, сіль, олія.
На сковороді обсмажити дрібно
нарізану цибулину, додати дрібно нарізаний баклажан, червоний перець.
Обсмажити. Потім додати фарш. Посолити, поперчити. Обсмажити. У ту
ж сковороду всипати промитий рис,
влити воду, накрити кришкою і поставити на маленький вогонь. Коли
рис почне кипіти, додати лавровий
листок, перець запашний, нарізану зелень, і довести до готовності.
Можна добавити ще часника та улюблених приправ.

ГОЛУБЦІ З КВАШЕНОЇ
КАПУСТИ З КВАСОЛЕЮ

1 головка квашеної капусти, 1
банка консервованої червоної квасолі, 3 цибулини, 1 скл. відвареного
рису, 3 зубчики часнику, сіль, перець,
зелень, олія.

Відділіть від головки капусти
верхні листки. Решту капусти нашаткуйте. Цибулю і часник дрібно
посічіть, обсмажте в олії, додайте
рис, відціжену консервовану квасолю і січену зелень, посоліть, поперчіть і старанно перемішайте начинку.
На кожен листочок викладіть фарш
і загорніть у вигляді конвертиків. У
кастрюлю покладіть січену капусту,
зверху викладіть голубці, залийте
підсоленим кип’ятком і тушкуйте до
готовності. Подавайте з підсмаженою на олії цибулею.

ЯБЛУКА КВАШЕНІ

Для маринаду нам необхідно: 10
л води, 200 г житнього борошна, 2 ст.
ложки солі або 10 л води, 400 г цукру
(600 г меду), 3 ст. ложки солі.
Яблука, краще за все узяти “Антонівку”, перебрати їх й обмити водою. Дно діжки, приготовленої для
замочування яблук, вистеліть шаром
листя чорної смородини або вишні.
На листя покладіть кілька рядів яблук
(плодоніжками догори). На яблука
знову покладіть шар листя, на них
знову кілька рядів яблук. Таким чином

лізний ніж без нікелевого або хромового покриття - позбавтеся його: голе залізо - перший
ворог вітаміну С.
Так само не варіть овочі у залізній чи алюмінієвій каструлі.
Терту моркву обов’язково вживайте з жиром
- олією, сметаною або майонезом. Інакше вітамін А не засвоюється.
У морквяний сік додайте трохи меду.
У капусті вітаміну С стільки ж, скільки в апельсинах.
Багатим джерелом вітамінів вважаються
пророслі зерна пшениці, гороху, квасолі.
Ефективним засобом від авітамінозу є відвар
шипшини, її можна компонувати з чорною смородиною або чорницею. Кількох ягід на склянку
води цілком достатньо.

•
•
•
•
•
•

ПОГОДА У ДОМІ

заповніть
всю
діжку, прикривши верхній шар
яблук
листям.
Заливати яблука
потрібно спеціально приготованим суслом або
солодкою водою.
Для приготування сусла житнє
борошно залийте окропом, посоліть, добре розмішайте, дайте відстоятися і процідіть.
Для приготування солодкої води
цукор (або мед) і 3 ст. ложки солі
прокип’ятіть у воді і охолодіть. Діжку
з укладеними яблуками поставте у
холодне місце, залийте суслом або
солодкою водою. Яблука накрийте
дерев’яним кружком, на який покладіть вантаж. У перші 3-4 дні яблука
будуть вбирати багато вологи, тому
діжку необхідно доливати суслом або
холодною водою. Рівень рідини під час
замочування і зберігання повинен бути
на 3-4 см вище дерев’яного гуртка.
Через 30-40 днів яблука будуть
готові.

І ОКРАСА, І КОРИСТЬ

Власники садових ділянок знають: у місцях, де немає грядок або посадок, якщо грунт нічим не вкривати або постійно
не обробляти, він дуже заростає бур’янами. Для збереження
родючих властивостей грунту потрібен запобіжний поверхневий шар - з трави, листя, відмерлого рослинного матеріалу.
Для поліпшення біологічної активності грунт можна додатково мульчувати. Зазвичай для цього використовують солому
або деревну стружку. Але, виявляється, мульчування можна
використовувати і для прикраси саду. А допоможе у цьому декоративна тріска. З її допомогою можна прикрасити не лише
невеликі ділянки, а й розрізнені елементи саду.
Може здатися, що декоративна тріска для мульчування
– дуже дороге задоволення. Але давайте порахуємо: бажана
товщина покриття грунту - приблизно - 5-7 см, а максимально допустимий шар - не більше 15 см. Для мульчування 1 квадратного метра знадобиться близько 15 кг матеріалу - таку
вагу вміщає в себе мішок об’ємом 50-60 літрів і коштує він
близько 100 гривень. Можете підрахувати, скільки декоративної тріски вам знадобиться для ділянки.
Необхідно враховувати і те, що вона, залежно від якості,
може пролежати на ділянці від 2 до 4 років. За цей час нижній
шар природним чином перетворюється на корисний компост.
Через рік покриття треба оновлювати, додаючи 1 см шару декоративної мульчі.
Декоративну тріску виготовляють з деревини хвойних порід, кори, тирси, шкаралупи горіхів, деревної тріски листяних
порід. У цих матеріалів різні терміни служби і властивості. Але
після закінчення терміну придатності перекопувати із землею
ці матеріали не рекомендується.
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„ЕКОЛОГИ” – ЗДИРНИКИ

На території Київської області
трапляються випадки зупинення
транспортних засобів працівниками „постів екологічної безпеки”
громадської організації „Полк екологічної безпеки” і вимагання від
водіїв платного проходження замі-

рів вмісту окису вуглецю у відпрацьованих газах транспортних засобів і придбання непередбачених
жодним нормативним актом України карток екологічного стану транспортних засобів.
Звертаємося до тих, хто за кер-

мом: якщо вас зупинять такі „екологи”, то телефонуйте в Державтоінспекцію Макарівського району за
телефоном: (04578) 5-14-59.
Державтоінспекція
Макарівського району.

ОПЕРАЦІЯ „УВАГА! ДІТИ НА ДОРОЗІ!”
Для належної організації роботи щодо запобігання дитячого
дорожньо-транспортного
травматизму в перші дні нового навчального року, в рамках проведення Всеукраїнського конкурсу-рейду „Увага!
Діти на дорозі” відділення ДАІ Макарівського району проводить роботу,
направлену на профілактику недопущення ДТП, зміцнення транспортної дисципліни водіїв, обстеження і
утримання вулично-шляхової мережі
в належному стані. Бо за 8 місяців

2010 року на території нашого обслуговування скоєно 50 ДТП, в яких
5 чоловік загинуло і 66 – поранено.
Дві ДТП трапилися за участю дітей.
На жаль, 2 з них загинуло на автодорозі Бишів-Ясногородка-Київ. З
метою профілактичної роботи спільно з відділом освіти та ДАІ проведено єдині уроки на тему безпеки
дорожнього руху, а також надання
допомоги з облаштування куточків
безпеки дорожнього руху, обладнання автомайданчиків, а також для

МАНДРІВНИКИ ТА МАНДРИ

ТАЙМС-СКВЕР, “СТРИП”
І НАЦІОНАЛЬНА АЛЕЯ

Знаменита площа у Нью-Йорку, яку самі мешканці
мегаполіса називають “перехрестям світу”, здобула титул найбільш відвідуваної туристами пам’ятки США. На
досить вузькому п’ятачку серед хмарочосів, наприклад,
торік побувало аж 37,6 мільйона осіб.
Неонова вулична реклама на Таймс-сквер, що освітлює район вдень і вночі, вважається найдорожчою в Америці - мільйони туристів не лише дивляться, а й пересилають свої фото звідси на мобільники родичів та друзів,
а також розміщують зроблені знімки у соціальних мережах.
На Новий рік ця площа стає найбільш відвідуваним
місцем у світі, коли кришталева куля опускається з даху
хмарочоса, що належить газеті The New York Times. До
речі, прихід нового тисячоліття тут зустріли приблизно 2
мільйони осіб.
Друге за популярністю місце серед туристичних
пам’яток посідає алея для прогулянок гральної столиці
США Лас-Вегаса, на яку виходять найрозкішніші готелі і
казино - “Венеція” з відтвореними каналами і гондольєрами, які співають класичні арії, “Белладжіо” з його музичними фонтанами, “Палац Цезаря”, виконаний з розкішшю давньоримських імператорів.
Алеєю, яку американці іменують “стрип”, щороку
прогулюється 29 мільйонів осіб.
На третій позиції за популярністю серед туристів - Національна алея у Вашингтоні, проходячи якою, можна побачити багато цікавого - від монумента першому президенту США Джорджу Вашингтону до будівлі Конгресу, що
височить на Капітолійському пагорбі, а також нинішню
резиденцію президента США - Білий дім і дев’ять головних музеїв столиці.
Туризм - важливе джерело доходів американської столиці. Лише весняний фестиваль квітучих сакур приносить
до міського бюджету Вашингтона більше 130 мільйонів
доларів, зібраних з гаманців туристів. За даними туркомпаній, щороку тут буває 25 мільйонів мандрівників.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Підприємство ЗАТ «МакарОВО», що знаходиться за адресою: 08004, Київська обл., Макарівський
р-н., с. Калинівка, вул. Київська, 43, повідомляє про
те, що має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Інформація для ознайомлення громадськості знаходиться на підприємстві. Тел.: 3-38-95, 3-36-84.
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 землю серії КВ, виданий 7 лютого
1997 року на підставі рішення 7 сесії 22 скликання
Новосілківської сільської
ради від 12 вересня 1996
року за №431 на ім’я КУЧЕРЕНКА Володимира
Михайловича, вважати
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ студентський квиток серії КВ №07195963,
виданий 1 вересня 2009 року Національним медичним
університетом імені О.О.Богомольця на ім’я ДЬОХТЯРЕНКО Наталії Андріївни, вважати недійсним.

здійснення контролю технічного стану транспортних засобів, що задіяні
при перевезенні учнів до шкільних
закладів. ДАІ звертається до батьків,
вчителів, вихователів дитячих садків,
а особливо до водіїв дотримуватися
виконання правил дорожнього руху,
бути особливо уважними поблизу
шкільних та дошкільних закладів.
Лише спільними зусиллями ДАІ та
кожного з нас забезпечимо належну
безпеку на автошляхах.
Сергій МАРИНИЧ.

НАВЧАЛИ ШКОЛЯРІВ
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
1-го вересня у Мостищанській спеціалізованій школіінтернат І-ІІ ст. відбувся Тиждень знань безпеки життєдіяльності. Метою його проведення було інформування учнів про діяльність МНС України, що спрямована на
впровадження державної політики у сфері цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру, особливо в запобіганні травмування та загибелі людей під час їх виникнення; привернення уваги широких кіл населення до питань
цивільного захисту; наочно засвідчити кращий досвід,
набутий підрозділами МНС, та показати ті перспективи,
які у найближчому майбутньому стануть реальними в царині захисту життя та майна людей, матеріальних і духовних цінностей народу.
Школярів було ознайомлено з основними правилами
поведінки в побуті; на вулиці, автошляхах, під час відпочинку на воді, біля водоймищ; при зустрічі зі свійськими
та дикими тваринами; під час подорожі до лісу, збирання грибів та лікарських рослин; при виникненні пожежі в
квартирі; під час грози, сильного вітру, шквалів; при виявленні розливу ртуті; при користуванні предметами побутової хімії та піротехнічними засобами; при виявленні
маловідомих предметів. Також розповіли як користуватися побутовими електроприладами.
Олександр ОСАДЧИЙ,
інспектор Макарівського РВ ГУ МНС України в
Київській області.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 2004 року випуску у
відмінному стані (73 тис. км, червоний колір, фаркоп, ТО до 2012 р., обробка, підкрильники, музика, сигналізація). Телефон - 067-214-74-36.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Виконавчий комітет Макарівської селищної
ради повідомляє про те, що на виконання Законів України „Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності” „Про
житлово-комунальні послуги” підготовлено проект рішення виконкому, яким передбачається підвищення тарифів на послуги централізованого
водопостачання та вивозу твердих побутових відходів та рідких нечистот.
Розробник проекту - Макарівське РВУЖКГ.
Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного
впливу буде опубліковано в наступному номері газети
„Макарівські вісті”, який вийде 17.09.2010 року.
Зауваження та пропозиції від юридичних та
фізичних осіб приймаються у письмовому вигляді або за телефоном протягом місяця з дня оприлюдненняпроекту регуляторного акта за адресами: смт Макарів, Макарівська селищна рада, тел.
5-12-75; смт Макарів, вул. Піонерська, 13, Макарівське РВУЖКГ, тел. 5-15-41.

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення тимчасово вакантної посади
головного спеціаліста відділу надання
соціальних послуг з працевлаштування.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендента: освіта вища, знання комп’ютера, комунікабельність.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: смт. Макарів,
вул. Проектна, 5.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5 - 23 - 77.
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ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ
ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ!

У період проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів
31 жовтня 2010 року розцінки на розміщення політичної реклами в газеті „Макарівські вісті” та в ефірі ТРК
„АВІС” становлять:
В ГАЗЕТІ – 6 грн. за один квадратний
сантиметр на першій сторінці;
4 гривні 50 копійок за один квадратний
сантиметр на 2-8 сторінках.
НА ТЕЛЕБАЧЕННІ – 6 грн. 60 копійок за 1 секунду ефірного часу з
19.30 до 23.00.
НА РАДІО - 5 грн. за 1 секунду ефірного часу у вівторок, четвер - з 6.45 до
7.00 та в суботу і неділю - з 14.00 до
15.00.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
14 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ ДОНОРА!
ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ

(віком від 18 до 59 років)

14 вересня 2010 року о 9 годині
у відділенні переливання крові
Макарівської центральної
районної лікарні буде проводитися
П Л АТ Н И Й З А Б І Р К Р О В І
(16 гривень за 100 мл крові та
25 грн. 44 коп. - талон на харчування).

ЧЕКАЄМО НА ВАС!
ПРИ СОБІ МАТИ ПАСПОРТ.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
СПЕЦІАЛІСТИ:
(Компанія «ПРОД-ЕКО» займається
виробництвом паливних гранул та брикетів)

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: жін. 28-50 років, досвід
роботи на виробництві - 5 р., вища освіта, знання всіх
ділянок бух. та подат. обліку, ТМЦ, ВЕД (імпорт/експорт), ПДВ, на виробництві, ПК, 1С (виробництво);
ЕКОНОМІСТ: чол./жін. 25-35 років, досвід роботи
на виробничому підприємстві економістом - від 2 років; освіта вища (економіст), добре знання програм:
(Excel, Access, 1С: Підприємство 7.7 та ін.);
МАРКЕТОЛОГ-АНАЛІТИК: чол./жін. 25-35 років,
освіта вища (економічна), д/р – від 2 років, знання ПК
(Excel, Access, 1С: Підприємство 7.7 та ін.);
МЕНЕДЖЕР ПО ЗБУТУ: чол. 22-35 років; наявність
автомобіля (бажано), д/р на виробництві - не менше
2-х років; впевнений користувач ПК (Word, Exel, 1C);
ЗАВІДУЮЧИЙ СКЛАДОМ: чол. 25-50 років, вища
освіта або середньо-технічна, д/р – від 3 років на виробництві, ПК, 1С (склад);
ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК: чол. 25-50 років, вища або сер.
техніч. освіта, д/р – від 3 років на виробництві, ПК;
ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК: чол. 25-50 років, вища або
середня освіта, д/р – від 3 років на виробництві, ПК,
посвідчення V гр. допуску.
Компанія пропонує: оформлення згідно КЗОП,
офіційну ЗП.
Місце роботи: Київська обл., Макарівський р-н,
с. Липівка, вул. Шевченка, 37 Ц.
Присилайте резюме з вказаною посадою
в темі листа і очікуваного рівня ЗП на e-mail:
HR@imperia.net.ua.
Звертатися за тел. (044) 536 -12- 60.

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.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
Цієї прекрасної осінньої пори святкують свої ювілейні дати – 80-річчя від Дня народження наші славні
ветерани. Тож з такої чудової нагоди щиросердно поздоровляємо
МАКСИМЕНКО Ганну Петрівну з Копилова,
ЄВТУШЕНКО Олександру Кирилівну
з Гавронщини та
КУХАРЕНКА Олексія Федоровича з Ясногородки.
Від душі зичимо Вам, шановні ювіляри,
на добру сотню літ міцного здоров’я, благополуччя та достатку, миру та злагоди, сонця
у віконця, безмірної вдячності від дітей та
онуків. Хай життя Вас зустрічає лише добром, радує сонцем і теплом. Щастя людського та усіх земних благ!

*****

Шановний КОЛІСНИЙ Миколо Петровичу!
Макарівська районна організація ветеранів
України від щирого серця вітає Вас із 75-ми роковинами від Дня народження.
Доброго Вам здоров’я, поваги і любові рідних та
близьких. Щоб завжди про Вас казали: “А наш Колісний – молодець”. Як і завжди успішно Вам
виконувати обов’язки голови ревізійної
комісії нашої організації. Хай же поселиться добра слава відмінного чоловіка,
батька і діда.
Щасти Вам в усіх добрих справах, шановний Миколо Петровичу!

*****

Дорогого чоловіка, рідного, доброго, турботливого батька та дідуся
КОЛІСНОГО Миколу Петровича
усім теплом наших сердець щиро поздоровляємо із
75-річчям від Дня народження і сердечно бажаємо:
Здоров’я міцного і щастя земного.
Тату, рідний, любий наш дідусю!
Щоб Ви не старіли ніколи з роками,
Хай весни до Вас летять з журавлями.
Спасибі, наш добрий, за руки робочі,
За довгі й нелегкі недоспані ночі.
Тож зичимо Вам ще чимало прожити,
Щоб нас на сторіччя змогли запросити!
Дружина, дочки, зяті та внуки.

*****

Приєднуємось до сонячних вітань і щирих побажань міцного здоров’я, тепла, миру, злагоди, успіхів
та здійснення всіх мрій з нагоди 75-річчя від Дня народження нашому дорогому імениннику
КОЛІСНОМУ Миколі Петровичу
і від душі та щирого серця йому зичимо:
Бадьорості, щастя, наснаги і сили,
Щоб біди ніякі Вас не смутили.
Хай заходить радість в хату
Сонця і добра несе багато,
Хай в родині сліз не буде
І щастить завжди і всюди.
Хай діти любов і повагу дарують,
А в хаті хай мир і достаток панують!
З повагою сестра з чоловіком, хрещениця
та племінник з сім’ями.

*****

Дирекція, профком та весь колектив Червонослобідського спиртозаводу зі щирими словами
вітання з нагоди поважної дати - 70-річчя від Дня народження звертаються до пенсіонерки, колишньої
працівниці підприємства
РАДЧЕНКО Валентини Никонорівни.
Сонця бажаємо на землі і на обрії,
Долі Вам зичимо щедрої й доброї.
Нехай Вам здоров’я Господь посилає,
Нехай Вас лихо завжди обминає.
Щоб роки не бігли, щоб старість не йшла,
Щоб завжди у хаті радість була!
Сподіваємось, що свій столітній ювілей
Ви відзначите при доброму здоров’ї!

*****

З нагоди Дня народження від усієї душі шлемо
сердечні привітання
СИДОРЕНКУ Олександру Миколайовичу з Лишні
і щиро зичимо йому:
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Бажаєм здоров’я, наснаги і сили,
Щоб біди ніколи Тебе не смутили,
Хай доля мир і радість дає,
Зозуля у лузі сто літ накує!
Мати, дружина, діти, внуки і правнуки.

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.

Коханого чоловіка, люблячого батька, дідуся
ЛЕВЧЕНКА Анатолія Івановича
вітаємо з Днем народження і зичимо теплі слова:
Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким
Ще довго-довго днi й лiта,
А тиха радість чиста i висока
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен дiм,
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.
Хай постiйний успiх,
Радiсть i достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвiт.
Хай життєвий досвiд творить з буднiв свято,
А Господь дарує довгих-довгих лiт.
Дружина Наталя, діти Віталій та Андрій,
невістка Ірина, онучки Іванночка та Настуня.

*****
З нагоди ювілейної дати від Дня народження як-

найщиріше здоровимо методиста райметодкабінету
відділу освіти райдержадміністрації
УКРАЇНЕЦЬ Надію Миколаївну.
Сердечно бажаємо Вам, шановна ювілярко, міцного здоров’я, довгих щасливих років життя. Вкладаючи
в слова щиру повагу, даруємо Вам тепло
наших душ та вдячність наших сердець
за все хороше, що Ви зробили. Хай у
Вашому домі завжди буде затишно від
любові, турботи і поваги. Сонячного Вам
довголіття та усіляких життєвих гараздів!
Голови райметодоб’єднань вчителів
початкових класів відділу освіти.

*****

Педагогічний колектив Липівського НВО адресує найтепліші привітання з нагоди ювілейного Дня
народження методисту райметодкабінету відділу
освіти райдержадміністрації
УКРАЇНЕЦЬ Надії Миколаївні.
Шановна імениннице! Все своє трудове життя присвятили Ви дітям, їх творчому зростанню, вихованню у
них почуття прекрасного. Хай виплекана в їх душах мелодія добра завжди озивається до Вас
вдячністю та повагою. Хай дарує доля
Вам ще багато літ доброго здоров’я,
щедрого достатку, щастя, любові й пошани від рідних та близьких людей.

*****

7 вересня відзначила своє 35-річчя від Дня народження наша дорога донечка
Леся Анатоліївна СТЕПАНУХА.
Тож з такої нагоди вітаємо і бажаємо:
Хай для Тебе будуть ранки золоті
І цвітуть троянди у Твоїм житті.
Поруч хай крокують вірність і кохання,
Збудуться мрії, задуми, бажання.
Хай сонечко ясне - небесний Ярило
Тобі приголубить весь світ.
Нехай Земля-матір дає Тобі сили,
Щоб Ти нам жила сотню літ!
З любов’ю батьки.
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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.

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ
КІМНАТИ У ТОРГОВОМУ
Ц Е Н Т Р І “ С Т А Т УС ”
(Макарів, вул. Б.Хмельницького, 9).
За 1 кв. м - 100 грн.

ТЕЛЕФОН - 050-385-07-17.

П О З И К А

Н А :

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

ПП “Філоненко” м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

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

*****

Дирекція, профком та весь колектив СТОВ
«Зоря» с. Соснівка сердечно поздоровляють із ювілейним 30-річчям від Дня народження шофера
Миколу Вікторовича ЮЗКЕВИЧА
і щиро йому бажають кавказького довголіття, достатку, благополуччя, злагоди та миру.
Щоб кожен рік був радісним і світлим,
Щасливим, без турбот і без проблем,
Добром, теплом щоб будні квітли,
Любов’ю, ніжністю і сонячним
дощем!

*****

З нагоди прекрасної дати – 20-річчя від Дня народження дирекція, профком та весь колектив
СТОВ «Зоря» село Соснівка адресують найтепліші
привітання будівельнику товариства
ІВАНІЧЕНКУ Віталію Анатолійовичу
та найщиріші побажання:
Тобі хай сонце щастя світить,
Усмішки радості цвітуть,
Нехай усе найкраще в світі
Роки наступні принесуть!

ПОТРІБЕН
ВИХОВАТЕЛЬ ДІТЕЙ

НА П’ЯТНИЦЮ з 15.00;
СУБОТУ ТА НЕДІЛЮ з 9.00 до 20.00.
Обов’язки: проведення розважальних заходів дітям від 6 до 12 років;
догляд за дитячою кімнатою.
Оплата - 15 грн. за годину.

ТЕЛЕФОН - 067-403-66-38.

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

“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. Обов’язки:
обслуговування гольфполів. Рівень
зарплати - 4000-5000 грн./відрядно.
ТЕЛ. 050-331-47-53; 067-403-66-38.

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

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.
Колектив Гавронщинської ЗОШ висловлює щирі
співчуття вчительці Володько Ніні Юріївні з приводу
тяжкої втрати - смерті чоловіка
Володимира Івановича.
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ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04)
Збудження новизни супроводжуватиме всю вашу
дiяльнiсть протягом тижня.
Але в понедiлок можуть наздогнати
старi проблеми. Зробiть те, що в ваших силах, а з вiвторка вже починайте реалiзацiю нових iдей. Знайомства, обговорення спiльних проектiв,
обмiн корисною iнформацiєю послужать активному розвитку кар`єрних
планiв уже найближчим часом.
Зробiть всю необхiдну домашню роботу в п`ятницю, щоб мати бiльше
вiльного часу у вихiднi особисто для
себе.
Сприятливi днi: 15, 19;
несприятливi: 17.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ваша робота починає
приносити бiльше задоволення, i в стосунках з колегами тепер вiдчувається бiльше згоди i
комфорту. Використовуйте цей тиждень для вирiшення тих питань, якi
допоможуть вам затвердитися на
нових позицiях. Ви можете одержати пропозицiї про нову спiвпрацю.
I цiлком ймовiрно, що особистi
симпатiї i протекцiя зараз грають
далеко не другорядну роль. Суботу присвятiть своїм близьким, влаштуйте невелике домашнє свято.
Сприятливi днi: 16;
несприятливi: 13.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Прекрасний час, який розбудить вашi творчi резерви й
ентузiазм. У понедiлок спробуйте закiнчити те, що ви обiцяли
колегам або близьким. Вiвторок i
середа - найкращi днi цього тижня
для укладення угод, посередницьких i ринкових операцiй. Можливi
несподiванi подiї, якi примусять вас
швидко переорiєнтуватися на новий напрям або переглянути своє
ставлення до якоїсь теми чи партнерства. Вихiднi сприятливi для поїздок.
Сприятливi днi: 17, 19;
несприятливi: 14.
РАК (22.06-22.07)
Ви входите в смугу сприятливих змiн. I зараз багато що залежить вiд того, якi
теми ви обговорюєте з близькими
людьми i дiловими партнерами. Як
нiколи важливо знайти спiльнi цiлi,
iнтереси, розподiлити ролi i навантаження. Як i ранiше, багато часу займатимуть домашнi справи. I це принесе вам багато приємних моментiв,
якщо ви реалiзуєте дизайнерськi,
композицiйнi рiшення. У вихiднi
варто розширити коло спiлкування i
вiдпочити вiд усiх справ.
Сприятливi днi: 14, 19;
несприятливi: 18.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
13-19 ВЕРЕСНЯ
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Значення цього тижня важко переоцiнити. Зараз ви одержуєте вiдповiдi i
дивiденди на зусилля, зробленi протягом цього року, i формуєте основи
для розвитку нових напрямiв. Це й
оптимальний час для прийняття важливих рiшень в особистому життi. Середа - найкращий день для рекламних заходiв, зустрiчей i оформлення
дiлових та особистих стосунків. У
четвер i п`ятницю у вас з`явиться
можливiсть серйознiше вникнути в
суть змiн, що вiдбуваються.
Сприятливi днi: 15, 18;
несприятливi: 13.
СКОРПIОН (24.10-22.11)
Напередоднi
важливих
змiн у дiловому й особистому життi було б непогано
пiдвести пiдсумки i розiбратися, чого
ви хочете насправдi. Романтичнi
iлюзiї поки можуть тримати вас у
станi очiкування, але це зовсiм не
те, що незабаром розвиватиметься.
Звернiть увагу на iнформацiю, отриману у вiвторок. Вона може вiдкрити
вам новi межi справи, якою ви займаєтеся, або допоможе перевести
на “новi рейки” стосунків з кимось зi
значущих осiб.
Сприятливi днi: 19;
несприятливi: 17.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вся суперечнiсть ситуацiї
цього тижня полягає в
поєднаннi нових можливостей
i старих зобов`язань. Намагайтеся
знайти баланс у вiвторок i середу.
Оточуючi будуть схильнi сприяти
просуванню ваших нових iдей i нададуть допомогу в особистих питаннях. Не соромтеся просити, якщо
вам щось потрiбно - незабаром
ваше становище дасть можливiсть
вiдповiсти добром на добро i зробити багато корисних внескiв у спiльну
справу.
Сприятливi днi: 17, 18;
несприятливi: 13.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Цей тиждень вимагатиме
концентрацiї на тiй частинi
вашої дiяльностi, вiд якої
ви чекаєте доходу в перспективi.
Можуть з`явитися проблеми, i вам
краще не слухати порад тих, хто вас
оточує, а розраховувати на власний
здоровий глузд. Рiшучi дiї у вибраному напрямi будуть виправданi у
четвер. Можливо, ви захочете переглянути свої зобов`язання i вiд чогось звiльнитися. У суботу, навпаки,
оптимальними будуть новi угоди i
початок стосунків.
Сприятливi днi: 16, 18;
несприятливi: 19.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Цей час оптимальний для
змiцнення зв`язкiв, оформлення союзiв та угод. Приступайте до
найбiльш значущих справ з вiвторка.
Поїздки i вiдрядження будуть хорошим стимулом для розвитку нового
напряму у вашiй дiяльностi. Можливi
i знайомства романтичного характеру. В четвер i п`ятницю залиште
бiльше часу для домашнiх справ.
Добре купувати предмети для прикрашання iнтер`єру - аксесуари, посуд, тканини або щось особисто для
себе.
Сприятливi днi: 16, 18;
несприятливi: 15.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Обставини складаються для вас найкращим чином, хоча ви можете бути
налаштованi на щось iнше. Середа
виявиться поворотним днем, коли
ви зважитеся на перегляд своїх стосунків або обов`язкiв. Змiни
оптимальнi, але вам доведеться
швидко розставити акценти i залишити сумнiви щодо зробленого
вибору. Тиждень пiдходить для поїздок. Вiзьмiть невелику вiдпустку або
хоч би один день проведiть так, як
вам хочеться. Це допоможе швидко
вiдновити форму.
Сприятливi днi: 14, 19;
несприятливi: 17.

ДIВА (24.08-23.09)
Напруження попереднiх
тижнiв вже позаду, i вашi плани тепер реалiзуються в сприятливих умовах. Середа - оптимальний
день для того, щоб зважитися на початок нової справи i вiдкрито заявити оточуючим про свої намiри. Чекайте сюрпризiв i готуйтеся внести
корективи в схеми стосунків, що вже
склалися. У вас є ще два тижнi, щоб
зробити якомога бiльше iз запланованого, а потiм мати можливiсть зосередитися на своєму особистому
життi i захопленнях.
Сприятливi днi: 18, 19;
несприятливi: 14.

РИБИ (20.02-20.03)
На
рiдкiсть
вдалий
перiод. Без особливого напруження
ви
досягнете
успiху в тих справах, якi запланували, i легко погодите з партнерами спiльнi iнтереси й цiлi. З середи з`являться новi обставини,
якi допоможуть вам вiдкоригувати
напрям для ще бiльшого успiху.
Фiнансові ваші справи зараз складаються сприятливо, i варто подумати про те, що хорошi часи не
можуть тривати вiчно - i зробити
вiдповiднi внески i накопичення.
Сприятливi днi: 17, 18;
несприятливi: 14.
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«ШАПІТО» ЗНОВУ В МАКАРОВІ

Всі, від малого до великого, люблять цирк. Немає такої людини, яка хоча б раз не була на подібному шоу. А історія українського цирку сягає
корінням за часів мандруючих артистів — скоморохів або гистріонів, відомих з ХІ століття. Міські
забавники-гистріони існували у всіх народів Європи: у Франції їх називали жонглерами; у Германії
— шпільманами; у Англії — менестрелями; у Італії
— мімами; у Польщі — франтами; у Росії і Україні —
скоморохами. Гистріон був одночасно гімнастом,
акробатом, жонглером, дресирувальником, танцюристом, музикантом, співцем і актором. Він умів
показувати дивні фокуси, ходив на руках, стрибав
через кільце, робив у повітрі сальто, балансував на
канаті, жонглював ножами, кулями, факелами, що
горять, ковтав шпагу — загалом, ходячий “людинаоркестр”. Тож попередниками цирку в Україні з 11
ст. були скоморохи, згодом ярмаркові балагани,
жонґлери й цигани з ведмедями, у 18 — 19 ст. театралізовані кінні каруселі й інші кінні видовища. А
вже з 19 ст. мандрівні цирки та звіринці. У кінці 19
– на початку 20 ст. з’являються стаціонарні цирки. Крім стаціонарних, до 1914 в Російській Імперії
працювало біля 100 мандрівних цирків, які обслуговували переважно села.
Пересувні цирки й сьогодні гастролюють переважно по невеликих населених пунктах. У минулі
вихідні і макарівчани мали чудову нагоду насолоджуватися виступами артистів циркового мистецтва. До Макарова приїхав цирк. На арену виходили і фокусники, і дресирувальники з тваринами
(це і звичні нам кури, свині, кози, кролики, голуби, а

також екзотичні – змії, крокодил, дикобраз та мавпочки), а ще циркачі ковтали вогонь, лягали на цвяхи, ходили по склу. Досить ефектними були покази
акробатичного мистецтва, коли молоді артистки
демонстрували спритність, силу, властиву скоріше
чоловікам. Зокрема, цікаво і захоплююче ходила по
канату дівчина. Вона вміло розгойдувалась, їздила
на колесі, демонструвала гнучкість тіла та вміння
балансувати на висоті без страховки, і все це на
тоненькому тросі. Присутніх також розважав клоун,
який запрошував взяти участь у номерах і глядачів,
як дорослих, так і дітей. Публіка від цього була у захваті.
Словом, всі хто відвідав того вечора циркову виставу, отримали чергову порцію гарного настрою.

НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

ЩАСТИТЬ ЖЕ ЛЮДЯМ

“МІС УКРАЇНИ-2010” ОДЕСИТКА КАТЕРИНА
ЗАХАРЧЕНКО

ЗАБАВА – НА
МІЛЬЙОН!

А всього за цю корону боролися 26 конкурсанток із різних міст
України. Титул Першої
віце-міс отримала Наталія Ситникова з Краматорська.
Другою
віце-міс стала дівчина
з Вінниці Юлія Стратегопуло. Корона “Міс
глядацьких
симпатій”
дісталася одеситці Ганні
Рибаковій.
Учасниці традиційно
для подібних конкурсів дефілювали у купальниках. У перервах
між виходами учасниць публіку розважали відомі артисти, зокрема, Ганна Сєдокова, Ірина Білик, Ольга Горбачова.
Вели конкурс Іван Ургант і Віра Брежнєва. Жюрі “Міс Україна2010” очолила італійська актриса Орнелла Муті. Разом з нею
найгарнішу дівчину країни вибирали: знаменита супермодель
Памела Андерсон, актриса Елізабет Херлі, актор Жан-Клод Ван
Дамм, модель Снежана Онопка та інші.

ЦЕ ЦІКАВИТЬ ВСІХ

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ
ПОТРІБНО ДЛЯ
ПОВНОГО ЩАСТЯ?

Американські вчені з Школи
суспільних і міжнародних відносин імені Вудро Вільсона при
Прінстонському
університеті
з’ясували, скільки грошей потрібно людині для щастя. Виявилось, щоб легше ставитися до
життєвих негараздів, потрібно
заробляти 75 тисяч доларів на
рік, що становить 6250 доларів
(приблизно 49375 гривень) на
місяць.
Економіст Ангус Дітон і психолог Деніел Канеман, які проводили дослідження, відзначають, що
саме ця сума є свого роду рубежем. Якщо людина отримує менше, вона складніше переживає
життєві сварки і негаразди. Втім,
не варто думати, що рівень задоволення життям росте і далі після 75 тисяч на рік. З’ясувалося,
що більше грошей, ніж ця сума,
щастя вже не додає, повідомляє
журнал Time.

Працівниця метробуду з Дніпропетровська Лариса Фрадинська у черговому розіграші лотереї “Лото-Забава”
виграла мільйон гривень, повідомляє
Перший національний телеканал.
Жінка все життя пропрацювала в
метро оператором підйомного крану,
будувала у Дніпропетровську перші
станції підземки. Виростила трьох дітей, має двох внуків. “Тепер у мене
з’явилася можливість усім допомогти.
В мене внучка вчиться в університеті буду і їй допомагати”, - сказала щаслива жінка в інтерв’ю тележурналістам
після передачі.
За інформацією оператора державних лотерей “М.С.Л.”, за 10 років
свого існування “Лото-Забава” зробила мільйонерами 77 гравців. У 2010
році мільйонерами стали вже 14 гравців.
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