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«Добро зроблене тобою, завтра ж забудуть. І все ж твори його»
– девіз кожного робочого дня працівників
управління праці та соціального захисту населення
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ - голова райдержадміністрації.
Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України на райдержадміністрації покладено дуже великі обсяги завдань щодо реалізації політики держави на місцевому рівні. Одним із найважливіших
напрямків діяльності є реалізація державної політики у соціальній сфері, адже це особлива галузь
нашої держави, своєрідний барометр соціального спокою і суспільної злагоди. Завдання, що нині
стоять перед соціальною сферою, ніколи не були легкими. Бо це передбачає, передусім, служіння
людям, захист їх прав та інтересів, що вимагає від усіх, хто причетний до їх реалізації, і високого професіоналізму, і великої відданості.
Зважаючи на дуже широкий спектр та обсяги повноважень у соціальній сфері для виконання конкретних завдань у цьому напрямку, створено спеціальний найбільший відокремлений структурний
підрозділ адміністрації – управління праці та соціального захисту населення. Саме його працівники
одні з перших зустрічаються як з радісними подіями в житті громадян району, так і з їхніми невирішеними проблемами, часто – з болем, нуждою та горем. Кожний робочий день працівників управління
вимагає відданості своїй справі, навіть тоді, коли він пройде під девізом із заповідей матері Терези :
“Добро, зроблене тобою, завтра ж забудуть. І все ж твори його!”.
Управління утримується за рахунок державного бюджету і надає соціальні послуги та допомоги за 47 основними напрямками.
Відповідно до обсягів та напрямків роботи створені 9 структурних
підрозділів: відділи з питань праці
та соціально-трудових відносин;
прийому громадян; прийняття рішень; формування виплатних документів; персоніфікованого обліку пільгових категорій населення;
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи; бухгалтерського обліку;
з питань обслуговування інвалідів;
ветеранів війни і праці; контролю
за призначенням (перерахунком)
пенсій та сектор державних соціальних інспекторів.
Очолює управління Григорій
Іванович Невмержицький, досвідчений, авторитетний та мудрий
керівник, який зміг створити трудовий колектив, що ефективно і
якісно забезпечує виконання покладених на управління завдань.
Основу трудового колективу складають досвідчені працівники, які
вже багато років працюють у галузі: перший заступник начальника
управління В.В.Сенченко, начальник відділу бухгалтерського обліку Н.А.Рогіна, начальник відділу
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.Л.Бурнашева, головний державний соціальний
інспектор О.В.Нечай, головний
спеціаліст відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та контролю за
призначенням
(перерахунком)
пенсій О.Г.Глушик. Чимало спеціалістів, які всього декілька років тому влилися в колектив, але
вже є досвідченими працівниками. Це заступник начальника
управління О.В.Кульчицька, начальник відділу з питань праці
та соціально-трудових відносин
О.М.Сальвенчук, спеціаліст І категорії цього відділу О.Г.Кузьміч та
інші. Суттєву допомогу у виконанні покладених на управління завдань згідно посадових обов’язків
надає заступник голови райдержадміністрації О.М.Гуменюк.
У нашому районі спостерігається постійна тенденція до
підвищення рівня життя його
мешканців. Зростають реальні

грошові доходи, заробітна плата,
пенсії, забезпечується поступове
наближення основних соціальних
гарантій до прожиткового мінімуму, поліпшення фінансування
соціальних програм. Завдяки
спільним зусиллям керівництва
райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту
населення, Територіальної державної інспекції праці у Київській
області відсутня заборгованість
з виплати заробітної плати у економічно активних підприємствах
району. Здійснено реальні кроки
щодо підвищення середньомісячної заробітної плати працівників
підприємств, установ та організацій району. За січень – березень
поточного року середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника району становить
4034 гривні, що на 1531 гривню
більше, ніж аналогічний показник
в цілому по області.
Поняття “соціальна допомога” в Україні виникло не так
давно - на початку 80-х років.
Це пояснюється тим, що за радянських часів такого поняття,
як бідність не існувало, відтак,
здавалося, що і допомагати не
було потреби. Існувала система соціального забезпечення, в
межах якої держава сплачувала
пенсії літнім людям та інвалідам,
обслуговувала в стаціонарних
закладах тих, хто потребував
сторонньої допомоги. Із появою вільного ринку стало очевидним, що значно більше груп
населення потребують різних
видів та форм соціальної підтримки. Та все ж вважалося, що
це тимчасове явище, і достатнім
буде створити надійну систему
соціального забезпечення, щоб
захистити населення від ризику
потрапити до верстви бідних.
Сьогодні ж однією з найгостріших проблем нашого суспільства є бідність. Соціальна
допомога – один з суттєвих механізмів сприяння подоланню
бідності, яка покликана підтримати малозабезпечені сім’ї, що
опинилися у скруті та допомогти
інтегруватися у суспільство.
Соціальний захист малозабезпечених родин, у тому числі
сімей з дітьми, управління праці
та соціального захисту населен-

ня забезпечує шляхом надання
їм допомоги, згідно із Законом
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям», залежно від наявних засобів існування. Така допомога
призначена для підтримки найнужденніших верств населення.
Вона не має фіксованого розміру, оскільки її розмір залежить від
матеріального стану кожної конкретної сім’ї. Цього року значно
збільшено гарантований мінімум
(рівень забезпечення прожиткового мінімуму) для призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
9-го квітня набув чинності Закон
України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо виплати
допомоги при народженні дитини, яким передбачено збільшення приблизно на третину розміру допомоги при народженні
дитини та подовження строків її
виплати у два рази: на першу дитину у сумі, кратній 30 розмірам
прожиткового мінімуму; на другу
дитину – у сумі, кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму; на
третю і кожну наступну – у сумі,
кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму. Управління праці
та соціального захисту населення виплату допомоги здійснює
одноразово у десятикратному
розмірі прожиткового мінімуму
при народженні дитини, решта
суми виплачується на першу
дитину протягом наступних 24
місяців, на другу дитину – 48 місяців, на третю і кожну наступну
дитину – 72 місяців.
Програма «Житлові субсидії»
запрацювала в Україні у 1995 році.
Але щоб отримати субсидію у минулі роки люди збирали чисельні
довідки, стояли в чергах. Саме
тому система надання субсидій
нерідко піддавалася критиці. Нині
Кабінет Міністрів України прийняв
постанову, якою зменшено поріг
витрат на оплату комунальних послуг, який не перевищуватиме 15%
від родинного доходу для працюючих громадян та 10% для сімей,
які складаються із пенсіонерів,
інвалідів і дітей до 18 років. Таким
чином на допомогу держави розраховують більш широкі верстви
населення. Також на виконання
цієї постанови управлінням праці

та соціального захисту населення
запровадило спрощену процедуру подання необхідних документів.
Відтепер для оформлення субсидії
необхідні лише заява на субсидію,
декларація про доходи, а працюючим – довідка про доходи.
З метою подальшого вдосконалення системи надання соціальних послуг та допомоги наразі працівники управління, поряд
з виконанням основної роботи,
готуються до завершення запровадження спільного проекту
Світового Банку реконструкції і
розвитку та Уряду України щодо
єдиної технології обслуговування
громадян. Він передбачає часткову заміну оргтехніки, реконструкцію системи енергоживлення, обладнання систем зв’язку,
локальної комп’ютерної мережі,
монтаж та встановлення зручних у
роботі меблів тощо.
Поряд з нами живуть люди
з обмеженими фізичними можливостями та особливими потребами – інваліди. Сьогодні вони
чекають від нас не звичного співчуття, а розуміння і допомоги, бо
хочуть жити повноцінно і мають
на це право. Протягом року забезпечені необхідними технічними засобами реабілітації та
протезно-ортопедичними
виробами 64 особи, три інваліди
отримали автомобілі, на чотирьох, які потребують постійної
сторонньої допомоги, оформлені

документи на влаштування до
будинків-інтернатів. За сприяння
керівництва райдержадміністрації
депутат районної ради С.Г Ханін
придбав та передав управлінню
праці та соціального захисту населення для вручення інвалідам району 12 зручних інвалідних візків.
В найкоротший час та без затримок 2734 ветеранам Великої
Вітчизняної війни виплачена одноразова грошова допомога до 9
травня на загальну суму 679 тис.
780 грн., 213 особам видані посвідчення ветеранів праці, учасників війни, членів сімей загиблого,
інвалідів з дитинства, інвалідів війни, талони на пільговий проїзд в
межах України. Для забезпечення
реалізації права значної частини
громадян району на пільги різного
виду відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення
забезпечує Єдиний Державний
облік фізичних осіб, які мають право на пільги, шляхом регулярного
поновлення даних Єдиного Державного автоматизованого реєстру цих осіб. До нього внесено
майже 35180 жителів району.
Створена система надійного
захисту людей від наслідків Чорнобильської катастрофи. Згідно
Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” пільгами в
районі користується 4956 осіб.
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З Днем будівельника

Шановні працівники будівельної галузі!
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем
будівельника!
Професія будівельника здавна була овіяна народною шаною та великою позитивною силою. Ви
активно впроваджуєте новітні технології, використовуєте найсучасніші матеріали, будівельну техніку та
устаткування, вивчаєте й застосовуєте останні досягнення світової науки і практики містобудування.
Ви обрали дуже складну, але водночас надзвичайно важливу професію, адже будівельна галузь є
одним з головних індикаторів розвитку і стабільності
економіки країни.
Ваша практична діяльність – реальний внесок в
оновлення селищ і сіл нашого краю, коли будуються
нові об’єкти, відновлюються храми, пам’ятки історії
й культури. Навіть за складних економічних умов ви
шукаєте шляхи поліпшення своєї діяльності, конкурентоздатності будівельної продукції, зростання авторитету професії будівельника.
Зичимо вам здоров’я, успіхів і натхнення, благополуччя вашим сім’ям. Нехай ваша праця приносить вам радість і достаток, а людям – затишок
зручних осель.

14 серпня – День працівників
ветеринарної медицини
Шановні працівники ветеринарної медицини району, прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята.
Ваша професія – одна з найгуманніших. В усі
часи вона мала вагому цінність у суспільстві. Адже,
підтримуючи стабільну епізоотичну ситуацію та високий рівень ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва, ви відвертаєте загрозу для життя
та здоров’я жителів Макарівщини.
Сподіваємося, що ви й надалі з високою відповідальністю та сумлінням виконуватимете поставлені
перед вами завдання, дбатимете про нові професійні здобутки, а ваші зусилля винагороджуватимуться
повагою і вдячністю громадян.
Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю. Хай усе добре, зроблене з душею і натхненням, повертається до вас сторицею!
Бажаю вам, вашим рідним і близьким міцного
здоров’я, щастя, прихильності долі, миру і процвітання, успіхів у здійсненні намічених планів!

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ, Олег Майстренко,
голова
заступник
райдержадміністрації. голови районної ради.

Шановні будівельники!
Від імені Макарівської селищної ради прийміть
найщиріші вітання з вашим професійним святом!
Будівельники - це творці, люди, які покликані приносити комфорт та щастя оточуючим. І ті, хто будує
житло, офіси, торгівельні центри, дитячі майданчики,
заслуговують на велику повагу та визнання.
Бажаю вам невичерпного здоров'я, благополуччя. Нехай професійне свято принесе вам примноження добра і щастя, відкриє можливість для розкриття
перспектив та втілення усіх задумів, а цілеспрямованість допоможе підкорити гідні вершини та буде запорукою досягнення обраної мети.
Олександр Іващенко,
селищний голова.
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Питання землі, житла, доріг...

доводилося вирішувати голові облради Олександру Качному під час прийому громадян
Голова обласної ради Олександр Качний, щоб краще знати проблеми, з
якими стикаються жителі сіл, селищ, міст Київщини, вивчити та посприяти
у їх вирішенні, часто проводить виїзні прийоми громадян. Нещодавно він
побував і у Макарові.
На зазначений час людей зібралося багато і в кожного свої запитання з надією їх позитивного вирішення
до очільника обласної влади: у когось
“вийшла накладка” на
земельний пай і ніяк не
можна розібратися: хто
має володіти цим наділом, хтось кілька років не
ладить із сусідом, бо той
прокопав канаву під його
хатою і оселя ось-ось
може завалитися, інші
клопоталися від громади
про виділення коштів на
ремонт школи, вулиць,
на поліпшення харчування малюків у дитсадку…
Кожен прийшов з надією, що Олександр Сталіноленович вивчить їхні
прохання і змусить керівників відповідних служб
належним чином виконувати свої обов’язки.
У виїзному прийомі
взяли також участь голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський,
начальник управління праці та соціального захисту населення Григорій
Невмержицький, начальник управління Держкомзему у Макарівському районі Олег Матвієнко.
– Більшість цих питань, з якими
звертаються люди до мене на виїзних прийомах, – зазначив Олександр
Сталіноленович, – можна вирішити на
місці.
Пенсіонерка з Колонщини Зінаїда
Семенова повідала: “На відстані півтора метра від її старенької хати сусід
побудував будинок, а ще ближче від її
оселі прокопав канаву для води”. Бідкається Зінаїда Григорівна, що її хата
може завалитися. Куди не зверталася
пенсіонерка, але сусід і далі пропускає
воду по цій канаві. І запитує вона: “Хто
дав дозвіл на зведення будинку і копання канави так близько від її оселі?”
Олександр Сталіноленович запросив спеціалістів з відділу містобудування, архітектури та розвитку
інфраструктури щоб виїхали на місце,
вивчили питання і доповіли йому, чому
виникло непорозуміння між двома сусідами.
Має клопіт із стічними водами після дощу Василь Ященко з Мотижина.
Вона збирається окрай дороги побіля
його подвір’я, а транспорт розбризкує
аж на стіни оселі. І сам він не раз потрапляв під такий калюжний «дощ». Куди не
звертався Василь Сидорович, але ніхто
не зарадив його клопоту. Сам інвалід не
в силі прокопати стік для води.

Це питання взяв особисто на
контроль Ярослав Вікторович. І доручив дорожній службі провести грейдерування обочини, підсипку виямок

асфальтної дороги. Коли матеріал
готувався до друку, працювала техніка на грейдеруванні обочини. Проте
вода з асфальту зійшла уже…ближче
до подвір’я Ященка. Тож у порушеному питанні Василем Ященком поки що
ставити крапку рано.
В Ясногордці колись була прекрасна база відпочинку для шахтарів з далекої Півночі. Часи мінялися, кімнати
бази відпочинку заселили нові мешканці. Та нові господарі виселяють їх.
Виселяють разом із сім’ями. Розвалюють будівлю. От і прийшли ясногородці за порадою до Олександра Сталіноленовича: де жити, що далі робити.
– Новий власник декому компенсував гроші за помешкання, – розповідає Віра Павлінова, – але за ті гроші
навіть старенької хати не купиш.
– Це питання у мене на контролі,
звертається до Віри Іванівни Ярослав Вікторович. – Я не раз виїжджав
туди. Але новий господар настоює на
своєму: він власник будівлі, а люди
не прописані там і проживають тимчасово. Ми підготуємо всю необхідну
інформацію по цій будівлі, по жителях
її і вийдемо з клопотанням до обласної ради, щоб позитивно вирішити це
наболіле як для вас, так і для нас питання.
– Ми до цієї розмови ще повернемося, це питання складне, але сім’ї не
залишаться без даху над головою, –
доповнив Олександр Сталіноленович.
– Телефонуйте, приїжджайте до мене,
разом знаходитимемо вихід з цієї заплутаної ситуації.

Проблему житла також порушила
Тетяна Куліковська з Гавронщини. Вісім років як надали їй житло, яке належить церкві, але щось добудувати
вона не має права, бо як пояснюють
їй в сільській раді – це архітектурна
пам’ятка. Сім’я збільшується, пропонують взамін жінці стару хату. Але, як
пояснює Тетяна Вікторівна, проживати в ній
не можна. А будуватись немає за що.
Ярослав Вікторович звернувся до Гавронщинського
сільського голови Олексія
Коби з проханням
позитивно вирішити
порушене Тетяною Вікторівною житлове питання.
Чимало людей прийшло до голови обласної ради щодо проблем
із земельними паями.
Фермер із Березівки
Валентин Афанасьєв
розповів, що його господарство обробляло
землю кілька років. В
2006 році він дізнається, що на його
наділи претендує інший господар.
– Це рейдерський захват, – скаржиться Валентин Федорович, – бо мою
землю виділили «своїм» людям. Вже
кілька років суджуся, але позитивного
рішення на мою користь нема.
– Ми не маємо права втручатися
в судовий процес, – наголосив Олександр Сталіноленович. – Переконаний, судову справу ви виграєте, бо ви
перший власник наділу.
– Нас також ошукали із земельними паями, – розповідає Галина
Нестерчук з Пашківки. – У них уже
треті власники. Не можемо їх знайти, щоб довідатися, хто таку аферу
вчинив. І в суд подавали, та поки що
результату ніякого. Майже тридцять
наших односельців отак нагло позбавили законного права володіти
землею.
Під час особистого прийому громадян головою обласної ради Олександром Качним також порушувалися
питання про впорядкування дороги
у Веселій Слободі, Бишеві, про виділення коштів на харчування малюків
у Королівському дитсадку, про нарахування пенсії дітям війни, про пільговий проїзд у громадському транспорті
пенсіонерам тощо.
Всі порушені питання взяті на
контроль головою обласної ради
Олександром Качним та головою
райдержадміністрації Ярославом Добрянським.

«Добро зроблене тобою, завтра ж забудуть. І все ж
твори його» – девіз кожного робочого дня працівників
управління праці та соціального захисту населення
Закінчення. Поч. на 1 стор.
Цій категорії громадян надається право на знижку плати за
користування житлом, телефоном, комунальними послугами
(водопостачання, газ, електрична, теплова енергія, виплачується
компенсація вартості палива для
осіб, які не мають центрального
опалення). В управлінні праці та
соціального захисту населення
перебувають на обліку, як одержувачі допомог, пільг та компенсацій
за державними програмами, спрямованими на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
5164 постраждалих осіб. Управління проводить виплату допомог і
компенсацій громадянам, які працюють на територіях зони посиленого радіоекологічного контролю.
За державною програмою, спрямованою на врегулювання питань
роботи на забруднених територіях, на обліку перебувають 136 підприємств, установ і організацій, у
яких працюють 5002 особи. Управ-

ління бере участь в оздоровленні
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи верств населення шляхом забезпечення
санаторно-курортними путівками
за різними напрямками оздоровлення.
З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей,
поліпшення їх державної підтримки створення сприятливих умов
для виховання дітей передбачена для них 50-відсоткова знижка
плати за користування житлом і
комунальними послугами (електропостачання, газопостачання)
та компенсація вартості твердого палива та скрапленого газу в
межах норм. Згідно Закону України ”Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, їх соціальний
захист” пільгами користується
210 осіб. Згідно Закону України
“Про соціальний захист дітей війни” пільгами користується 6510
осіб, яким надано послуг на суму

253 тис. 191 грн., Законів України
“Про охорону здоров’я”, “Основи
законодавства України про охорону здоров’я”, “Основи законодавства України про культуру”, “Про
освіту” - 658 осіб, Закону України
“Про соціальний захист багатодітних сімей ” – 322 багатодітних
сім’ї, яким надано послуг на суму
93 тис. 955 грн. З метою впорядкування перевезень громадян, що
мають право на пільговий проїзд,
1 березня введено талонну систему, що дало можливість значно
скоротити витрати державного
бюджету на ці цілі та налагодити
реальний контроль за кількістю
фактично перевезених осіб.
Не зважаючи на вкрай обмежені видатки державного бюджету
на утримання та забезпечення діяльності управління праці та соціального захисту населення, низьку
заробітну плату при зростаючих
обсягах роботи, його працівники
докладають всіх зусиль для виконання покладених на них завдань,

не рахуючись з часом та власним
добробутом, відкладаючи вирішення особистих проблем на другий план. Керівництво районної
державної адміністрації, розуміючи нагальність проблем у роботі
управління, вишукує можливості
для надання конкретної допомоги.
Останнім часом з ініціативи керівництва райдержадміністрації та за
допомоги меценатів для потреб
управління придбано два сучасних
ноутбуки.
Насамкінець хотів би наголосити,
що районна державна адміністрація і
управління праці та соціального захисту населення вживають всіх необхідних заходів щодо реалізації державної політики у соціальній сфері на
теренах району. І надалі вирішення
нагальних питань щодо соціального
захисту, забезпечення необхідних
умов роботи та проживання населення району будуть першочерговими у діяльності районної державної
адміністрації.

Петро СУХЕНКО.

ради за роботою

Зміцніємо
духовно
і фізично
10 сесія VI скликання
Мар`янівської сільської ради розглянула звернення настоятеля
св.- Михайлівського храму села
отця Андрія щодо будівництва
церкви. Він виступив представником свого товариша Ходаковського Олега Олександровича,
який бажає стати меценатом і
добудувати розпочату ще в1992
році будівлю, призначену для
приміщення храму. Будівництво
її було припинено через брак коштів. Для діючої церкви, що облаштована в приміщенні старої
школи, Олег Ходаковський вже
придбав купол. Така пропозиція
була ухвалена сесією.
Також було розглянуто звернення випускників Мар`янівської
ЗОШ , теперішніх студентів, з
проханням допомогти у створенні спортивного клубу в селі. Гроші
на ремонт ініціатори заробляють
самотужки. Сесія вирішила надати їм нічийну занедбану споруду
на території сільської ради.
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до 20-ї річниці
незалежності
України

До бюджетів усіх рівнів
надійшло коштів більше

Влада
Київщини
готує низку
фестивалів і
спортивних
змагань

Протягом січня - липня нинішнього року за податками, зборами та платежами, які
контролюються органами державної податкової служби, ДПІ у Макарівському районі до Зведеного бюджету України мобілізувала коштів на загальну суму 66163,2 тис. грн. Це на 9991,8
тис. грн., або на 17.8 % більше, ніж за відповідний період минулого року. До місцевих бюджетів надійшло 44870,2 тис. грн., що на 7551,7 тис. грн., або на 20,2% білъше надходжень, ніж
за січень - липень 2010 року. До Державного бюджету України надійшло 21293,0 тис. грн., що
на 2440,1 тис. грн., або на 12,9 % більше.

Обласна влада Київщини готує низку масштабних
заходів з нагоди 20-річчя
Незалежності України. Про
це заявив голова Київської
облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк.
“Розпочнуться святкові
заходи 20 серпня в Броварах. Буде парад учасників,
концерт, кожен район прозвітує про свої досягнення.
Окрім того, ми проведемо цілий ряд мистецьких
фестивалів та культурноспортивних заходів”, - сказав А.Присяжнюк. Серед
них він назвав міжнародний турнір із футболу для
підлітків до 15 років, в якому візьмуть участь команди
з України, Росії, Білорусії,
Болгарії, Польщі, Хорватії,
Китаю та інших країн.
“Ми розділимо учасників на групи, щоб вони жили
в різних місцях - в Ірпені,
Бородянському та Вишгородському районах. Всі,
хто приїде до нас, зможуть
побачити визначні місця та
красу нашого краю. Впевнений, вони повезуть на
свою Батьківщину найкращі враження від Київщини”,
- заявив голова ОДА.
Окрім того, за його
словами, родзинкою святкування 20-ї річниці Незалежності України стане й
мега-фестиваль “Билини
Стародавнього Києва ІХХІ ст.”, який пройде 26-28
серпня у “Парку Київська
Русь”, що в селі Копачі
Обухівського району. Наразі вже підтверджена
участь у цьому грандіозному фестивалі гостей із
10 країн світу”, - зазначив
А.Присяжнюк.
Програмою свята заплановані битви 500 богатирів, театралізовані вистави, стрільба із лука, виступ
музичного гурту “Стары
Ольса”, ярмарок майстрів
та майстер-класи, середньовічні ігри та забави, видовищне нічне дійство та
феєрверк.
Наталія
Андрусенко.

3
Один день в історії
району
12 серпня 1969 року новоутвореній вулиці в смт
Макарів присвоєно назву – ім.Комарова. (Рішення
№ 2/123 виконкому Макарівської селищної ради).
(Використано інформацію, що міститься в архівному фонді № 69).
Юлія Кравець,
начальник архівного відділу
райдержадміністрації.

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА: СПОДІВАННЯ І НАМІРИ

“КРУГЛИЙ СТІЛ” ВИСЛОВИВ ПРОПОЗИЦІЇ
ПРО РИНОК ЗЕМЛІ
Минулої п`ятниці в райдержадміністрації відбувся «круглий стіл». Вів нараду заступник
голови райдержадміністрації Сергій Євгенійович Прунцев. Запрошеними були члени робочої групи з інформування громадськості щодо реалізації земельної реформи та створення
прозорого ринку, голови Бишівської, Колонщинської, Мар’янівської, Ситняківської сільських
рад, керівники сільськогосподарських підприємств району та представники засобів масової
інформації району.
Основним питанням наради було впровадження ІІ етапу земельної реформи в Україні.
В зв’язку з тим, що на сьогоднішній день розроблено законопроект «Про ринок земель»,
в Україні стартувало і тиждень триває широке
громадське його обговорення. Мета наради –
донесення до широкого загалу того кола питань,
яке висвітлене у законопроекті, обговорення їх
і в подальшому напрацювання пропозицій на
місцях для подачі їх до облдержадміністрації
для узагальнення, і вона вже донесе всі пропозиції до розробника. Сергій Прунцев наголосив,
що питанню земельної реформи в нашій державі приділяється велика увага. Вирішення його
знаходиться на особистому контролі Президента і прем’єр-міністра, адже етапи земельної
реформи затяглись з 90-х років і до тепер і, на
жаль, неможливо їх завершити.
Законопроект «Про ринок земель» визначає
правові й економічні засади організації і функціонування ринку землі, а також порядок проведення земельних торгів. У зв’язку з тим, що в
законопроекті є таке визначення терміну як «купівля права оренди земельних ділянок», виникли
розбіжності з приводу його тлумачення. Зі слів
Сергія Прунцева, це визначення стосується виключно тих земельних ділянок, які знаходяться в
державній, комунальній власності і стосується
тих (тої категорії, визначеної законодавством),
хто має переважне право на купівлю або купівлю
права оренди земельних ділянок. Тобто мова не
йде про викуп права оренди земельних часток,
паїв. Принаймні так, на його думку, трактується
цей закон. Цей документ розширює повноваження державного органу у сфері земельних ресурсів і додатково надає повноваження та розширює

їх компетенцію в частині проведення земельних
торгів, земельних аукціонів та інших операцій
щодо продажу землі, а саме земельних ділянок
державної, комунальної власності. Кожен може
зробити власні висновки з цього приводу.

Свою думку щодо законопроекту висловив запрошений на засідання заступник начальника управління Держкомзему
Володимир Анатолійович Гребенюк.
Велику увагу Володимир
Анатолійович приділив тим
положенням, які чітко вказували на обмеження щодо
набуття у власність земель
сільськогосподарського
призначення, зокрема продажу земель для забудови
або на яких розташовані будівлі і двори сільгосппризначення (він наголосив, що
іноземні особи
(нерезиденти) не можуть набувати
у власність землі сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими
договорами), продаж земель сільгосппризначення
державної і комунальної
власності з розстроченням
платежу і таке інше.
Законопроект передбачає і переважне право придбання земельних ділянок сільгоспвиробництва
призначених для товаровиробництва, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб (ст.19 даного законопроекту).
Основні положення законопроекту «Про
ринок земель» включають такі визначення,
як суб’єкт земельного ринку і об’єкт (ст.3).
Суб’єктами є відчужувачі і набувачі земельних
ділянок. Об’єктом – власне об’єкт нерухомого
майна, що перебуває у державній чи комунальній власності
відповідно їх цільового призначення (ст.ст. 183, 184 Земельного Кодексу України).
В законопроекті є розділ,
в якому передбачено продаж
права оренди земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, що відбувається
як на конкурентних, так і неконкурентних засадах (ст.134):
категорії земель, на яких є будівлі, набуття права купівлі відбувається на неконкурентних
засадах за умови, що певна
організація є або державною
установою, або релігійною організацією, що не передбачає
проведення аукціону, громадські організації. Всі інші випадки – на конкурентних засадах. Тобто шляхом
ведення аукціону.
Так як район сільськогосподарський і більшість земель сільськогосподарського призначення, було також розглянуто такі положення

законопроекту, як обіг та продаж земель сільгосппризначення; пільги для викупу деградованих і малопродуктивних земель та залучення
таких земель в товаровиробництво; набуття
земельних ділянок банківськими установами
(в разі погашення заборгованості клієнтом – за
півроку до відчуження); консолідація земель
сільськогосподарського призначення (яка здійснюється шляхом обміну, об’єднання сумісних
земельних ділянок) та іншими способами, які
не суперечать законодавству.

Виступили директори сільськогосподарських підприємств Володимир Мережко та
Олександр Попович. Вони запропонували внести пропозиції щодо змін деяких положень на
користь власників земельних паїв, які бажають
продати свою землю зараз. Вони стурбовані тим, що ці люди отримають значно менший
прибуток, ніж ті, хто продав землю раніше. Стосовно підготовки земельних ділянок до продажу, то було б доцільніше ціну на земельні ділянки визначати на основі нормативно-грошової
оцінки, замість експертно-грошової оцінки, як
йдеться в п.1 ст. 35 тощо.
Керівник фермерського господарства із Забуяння Наталія Бах внесла пропозицію про накладання штрафу і притягнення до відповідальності
за недбале і нецільове використання земель
сільгосппризначення. Також у ході обговорення
Закону України учасники „круглого столу ” запропонували , що в п. 3 ст.15 законопроекту було б
доцільніше надати можливість фермерським господарствам розвиватися і мати більшу граничну
максимальну загальну площу земельних ділянок
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, ніж 2100 гектарів, встановлених
зазначеним пунктом.
Сергій Прунцев, як і розробники законопроекту, вважає, що надання землі в оренду
буде ефективнішим, ніж продаж, адже таке її
використання принесе більший прибуток сільгоспвиробникам і власникам землі. Земля повинна бути не товаром, а засобом товаровиробництва на користь свого господаря.
Інф. “М.в.“.

Скоро 1 вересня

Школи вже готові до навчального року
Закінчується літо і з ним підходять до завершення шкільні канікули. Всього три тижні
залишилося до нового навчального року. Батьки відвідують шкільні базари, діти дочитують задану на літо літературу, а педагоги готують нові навчальні плани. Про підготовку навчальних закладів до зустрічі з учнями дізнавалася наш кореспондент Оксана Ігнатюк.
- В більшості шкіл вже зробили поточні ремонти, – розповідає заступник
началь-ника районного відділу освіти Лариса Султанова. – Закінчують заміну санвузлів на нові у старому приміщенні Макарівского НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів – природничо-математичний
ліцей», Бишівській та Козичанській загальноосвітніх школах.

У зв’язку з Всеукраїнською акцією
«Дай руку першокласнику» у десятьох
школах району за підтримки місцевої
влади та керівництва навчальних закладів облаштували для першокласників
ігрові кімнати та кімнату для денного сну.
Так малечі буде значно легше витримувати шкільні навантаження у перший рік
навчання.

- Багато цього року першокласників
переступлять поріг школи?
- Згідно поданих батьками заяв заплановано, що за парти вперше сяде 391 дитина, з них в Макарові - 123.
- Чи отримають школярі всю необхідну
навчальну літературу?
- На даний час забезпеченість підручниками складає близько 95%. До кінця місяця
плануємо отримати ще підручники для 11го класу. Тож маємо надію, що першого вересня забезпеченість складатиме 100%.
- Яка наразі ситуація з педагогічними

кадрами, чи приходить молодь працювати в школи нашого району?
- Так, після закінчення педінститутів до нас
звертаються колишні учні наших шкіл. Цього
року ми призначили на роботу трьох молодих
спеціалістів і ще маємо 6 вакантних місць.
Вже скоро пролунає перший дзвінок,
діти сядуть за парти здобувати необхідні в подальшому житті знання. І нехай,
на цьому, часом нелегкому шляху, їм не
зустрічаються ніякі перешкоди та дрібні
негаразди в такому цікавому шкільному
житті.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
4
«Все для всіх «V & V +»
Святкові подарунки
На урочисте відкриття нового магазину «Все для всіх
для пенсіонерів
«V & V +» в центрі Андріївки зібралося багато людей, адже
не кожен день відбувається таке. Майже рік будівельники за сприяння виходця із села, приватного підприємця,
директора фермерського господарства «Вікторія Сенс»
Віктора Решетніка та за підтримки сільського голови Василя Сімороза реконструювали старий магазин промтоварів, який після розпаду Радянського Союзу не працював. З плином часу від нього залишилися лише стіни,
металевий каркас для даху, а в середині виросли дерева.
Приїжджаючи у село, Віктор Миколайович завжди із сумом дивився на ці руїни.
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На День Незалежності України 24 серпня усіх пенсіонерів Макарова очікує приємний сюрприз. Вони отримають набір продуктів
до святкового столу. Привітати таким чином старожилів селища вирішив депутат районної ради Семен Григорович Ханін. Він виділив
власні кошти на закупку подарунків та організацію їх роздачі. На
гроші депутата було придбано більше двох з половиною тисяч наборів, щоб забезпечити пенсіонерів райцентру. Ця акція проводиться
при сприянні голови Макарівської селищної ради Олександра Миколайовича Іващенка.
Благодійна акція розпочнеться 20 серпня і триватиме декілька днів,
доки усі подарунки не будуть роздані. Отримавши лист-запрошення
та пред’явивши пенсійне посвідчення, пенсіонери Макарова зможуть
отримати продуктовий набір з привітаннями від депутата. Семен Григорович потурбувався також і про безпеку заходу, враховуючи спеку
та похилий вік пенсіонерів, біля місця роздачі подарунків чергуватиме бригада медиків. Також при сприянні місцевої влади організовано
чергування наряду міліції.
Семен Григорович вважає, що День Незалежності – чудова нагода
принести літнім людям маленьку радість. Депутат також впевнений,
що треба постійно турбуватися про тих, хто потребує цього найбільше, – пенсіонерів, сиріт та інвалідів. І вже вкотре Семен Григорович
доводить на ділі свою вірність цьому принципу.
Отримати продуктові набори можна в магазині за адресою:
смт Макарів, вул. Фрунзе, 2, з 9-00 до 19-00, починаючи з 20-го
серпня, при наявності запрошення та пенсійного посвідчення.

Мистецтво, що лікує душу
Відкрила у відремонтованому приміщені нову сучасну
крамницю директор кооперативу «Електроклуб» Людмила Чернишенко. Для жителів Андріївки та гостей тут – широкий вибір товарів. Вони можуть придбати хлібобулочні
вироби, кондитерську випічку, солодощі, м’ясні та рибні
продукти, консерви, крупи, товари першої необхідності,
побутову хімію, різноманітні речі для ведення домашнього господарства…

”
Не забувши про людей із обмеженими можливостями та матерів із дитячими візочками, біля східців зробили
пандус.
З часом у відремонтованому приміщенні відкриється
аптечний кіоск, перукарня та відділ продажу одягу.
На добру справу, на плідну працю благословив
власників та продавчинь настоятель місцевого СвятоВознесенського храму отець Іван.
На всіх відвідувачів у день відкриття чекав приємний
сюрприз – пригощали чаєм, кавою з булочками, роздавали морозиво. Найбільш задоволеною була дітвора –
адже їм дісталося по дві порції морозива.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

Натрудженими руками перебирає нитки для вишивання бабуся. Скоро
зима, а отже, буде більше часу для улюбленого заняття…
Галина Олександрівна Рясенець,
так звати мою бабусю, вкладає у вишивання всю душу. Ця робота є своєрідним її самовираженням, яке іноді замінює
слова.
Колекція її вишиванок – різноманітна,
у кожної роботи є авторська назва, як приміром, ось ця – «Несе
Галя воду» чи «Дівчина
з котом», яку жартома
називає «Пугачова» – за
пишне волосся вишитої дівчини на картині.
Попри всі труднощі й
тяжке життя бабусі, усі
її картини несуть у собі
лише позитив. Домінують сучасні сюжети в
поєднанні з традиційними візерунками.
– Перші свої рушники вишивала гладдю, а
тепер для цієї складної
техніки тканина не та, –
бідкається майстриня. –
На рушниках зображала
в основному квіти. Спочатку на кальку (тонкий
папір) наносила малюнок, а потім переносила
його на майбутній рушник. Це для того, щоб
вишивка з обох боків була однаковою.
Сюжети для картин брала з журналів
«Радянська жінка» і «Крестьянка».
Найпершими такими картинами були
«Дівчина в човні» й «Голуби». Рушни-

ки обшивала власноруч сплетеним
мереживом. А полотно для них ткала
мама. Саме вона передала мені вмін-

ня плести, шити, вишивати.
Переїхавши до Мар’янівки, вишила жінка ікону Божої Матері. Це найбільша і найяскравіша її робота. І нині,
обрамована, висить в оселі й оберігає

від негараздів усю родину.
Вишиває Галина Олександрівна
переважно взимку. Тоді, згадуючи
літо, молодість, відтворює на подушках лелек, колосся, метеликів...
Для внуків вишила весільні рушники, правнукові - картину.
Я, коли ставала з чоловіком на
рушник, то спочатку й гадки не
мала, що він вишитий бабусею.
Такий весільний подарунок для
мене – найцінніший.
– Сучасна молодь зараз
мало цікавиться народним ремеслом. Комп’ютери, телевізори замінили давню традицію.
Хіба що дехто зі старих людей
іще вишиває, – вважає Галина
Олександрівна.
Однак, поспішаю її приємно здивувати: традиція
жива, навіть столична молодь її не втрачає.
– Любов до вишивання передалася мені від бабусі разом із
вишитою нею сорочкою, – розповідає моя знайома Катерина
Бойко з Києва. – Вечорами, замість перегляду телепрограм, я
вишиваю, щоб потім зроблене
своїми руками подарувати друзям. Це заняття знімає стрес, а
у друзів залишаються приємні
спогади про мене.
Катерина також розповіла, що її подруга відроджує народну традицію виготовлення
ляльок-мотанок із вишивками,
проводить майстер-класи на етнофестивалях і продає свої роботи на
ярмарках і за кордон – через Інтернет.
Галина Оніщук,
с. Мар’янівка.

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

Володимир ТАРАСЕНКО: «І ВСЕ Ж САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНУ
СИТУАЦ І Ю СЛІ Д ОЦ І НЮВАТИ Я К НА П РУЖЕНУ »
– Впродовж нинішнього року внаслідок виконання комплексу профілактичних та протиепідемічних
заходів в районі не зареєстровано захворювань на черевний тиф, лептоспіроз, менінгіт, кашлюк, кір,
паротит, дифтерію та спалахів гострих інфекційних кишкових захворювань в дитячих дошкільних закладах, школах, об’єктах громадського харчування. Проте, незважаючи на позитивні зрушення, санітарноепідемічну ситуацію слід оцінювати, як напружену, – зазначив у своєму звіті про роботу за перше півріччя року головний державний санітарний лікар Володимир Тарасенко. Чому і над чим наразі працює
ввірена йому служба в інтерв’ю газеті.
– Нині в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
знизилася інфекційна захворюваність в районі на 10%. Проте
епідситуація з туберкульозу все
ще залишається напруженою.
Зареєстровано 23 випадки туберкульозу органів дихання та
1 підшлункової залози. Питома
вага хворих з деструктивними
формами збільшилась з 35,7%
до 41,7%. Це свідчить про ще
недостатню ефективність лікування та незадовільну дос-

тупність стаціонарної протитуберкульозної допомоги, що в
значній мірі зумовлено тим, що
близько 40% хворих – соціально дезадаптований контингент
населення, які порушують режим лікування та перебування у
стаціонарі.
–Володимире Васильовичу,
торік було виявлено захворювання домашніх тварин
на сказ в житловому масиві
села Калинівка. Це наробило
чималого переполоху серед
місцевих жителів, адже дех-

то навіть постраждав і змушений був лікуватися. Якою
є ситуація нині?
– Протягом І півріччя року досліджено на сказ 7 тварин, із них
3 лисиці, 3 собаки, 1 єнот. Сказ
лабораторно не підтверджено.
Зазначене свідчить про ефективність проведеного комплексу профілактичних заходів щодо
покращення епізоотичної ситуації зі сказу, в основному щодо
вакцинації серед домашніх та
диких хижих тварин. Ми налагодили постійний взаємозв’язок з

Макарівською державною лабораторією ветеринарної медицини, управлінням ветеринарної
медицини в Макарівському районі, з мисливським товариством. Щомісяця отримуємо
інформацію щодо чисельності
хворих на сказ домашніх і диких
тварин в розрізі населених пунктів, дані щодо кількості відловлених диких та бродячих тварин,
проведення щеплень проти сказу, лептоспірозу, сибірки.
За цей час за медичною
допомогою з приводу покусів
звернулося 52 особи. Антирабічні щеплення призначено 6
особам (2- курс щеплень перервали – тварини знайшлися,
4 - щеплюються).
– Найнебезпечнішою хворобою ХХІ століття називають
СНІД. Ще років 20 тому лікарі

виявляли поодинокі випадки
інфікованих в районі. Останнім часом поширення цього захворювання не вселяє
оптимізму. Чи не так?
– На жаль, станом на 1 червня в районі зареєстровано 89
ВІЛ-інфікованих осіб, у тому числі 10 хворих на СНІД, 26 дітей,
народжених від ВІЛ-інфікованих
матерів. За 5 місяців виявлено 6
нових випадків ВІЛ-інфекцій, з
них 2 хворих на СНІД.
– Профілактика інфекційних захворювань – це щеплення. Що робиться в цьому
напрямку?
– Плани вакцинації та ревакцинації наразі виконуються не
повністю. Серед головних причин - відсутність вакцини, відмова щеплюватися та протипоказання на щеплення.
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ПОЛКОВНИК КОЛІЇВЩИНИ
12 серпня 2011 р.

(Уривок)

У спеціалізованому видавництві історичної літератури “Стікс“, головний напрямок видавничої діяльності якого — реалізація проектів, присвячених висвітленню переломних моментів української історії (директор його – відомий історик-публіцист Сергій Коваленко), готується до друку нова книжка Євгена Букета
“Іван Бондаренко — останній полковник Коліївщини”. Ця праця, науковим редактором якої є кандидат наук
Сергій Коваленко, вперше доносить до широкого загалу життєпис видатного гайдамацького ватажка, родом з села Грузького, який базується на раніше невідомих і маловідомих документах з архівів і бібліотек
Києва, Черкас, Львова, Вільнюса, Москви, Варшави. Пропонуємо до уваги читачів “Макарівських вістей”
уривок з цієї книги, наданий ексклюзивно, зі згоди видавництва, автором — нашим земляком, колегою і
другом газети Євгеном Букетом.
Історики В. Щербина та В. Сєр- (Коліївщина. — Київ, 1918). Коліївщичик стверджують, що походження на — це остання спроба відновлення
терміну “коліївщина” бере свій по- козацької республіки, зухвало зупичаток від польських слів “kolej”, “po нена російськими військами. Найбоkolej”, “kolejno”, що означає несення лючішим наслідком придушення понадвірної козацької служби при маг- встання стала ліквідація Запорозької
натських помістях — “sluzba kolejna”. Січі 1775 року, адже саме там нароТаке тлумачення, на нашу думку, дилася ідея цього визвольного руху.
більш точно відповідає як характеру, Планувалося, що повстанці звільнять
так і способу організації повстання, від поляків і євреїв Правобережжя,
ніж традиційне — від слова “колій” — організують там військо і, вступивши з ним на Лівобережжя, виженуть
забійник свиней.
Про причини, які спонукали до з території Війська Запорозького
виникнення повстання, написано російських чиновників і солдатів, а
чимало. Але чи була
Барська конфедерація, вступ на територію Речі Посполитої
російських військ, чи
жорстоке поводження магнатів зі своїми
посполитими основними
причинами
Коліївщини? Так, до
певної міри. Проте,
досліджуючи як причини, так і перебіг
повстання, не слід забувати, що майже всі
відомості про нього
ми беремо з джерел,
які належать супротивникам гайдамаків
— полякам і росіянам. Так, чи інакше,
ці джерела доносять
Юліш Коссак “Табір гайдамаків“.
до нас погляд на повстання з ворожого
гайдамакам табору. Й дуже складно потім відвоюють козацькі землі ще й
виділити серед усієї інформації, що у Османської імперії. Українські понакопичилася завдяки ідеологам, лі- встанці закликали поляків до здачі
тераторам, мемуаристам, історикам міст, заявляючи: “Все одно — Гетьз країн-окупантів України, якесь раці- манщина буде, не встоїтесь!” А в російських рапортах виразно говоритьональне зерно.
За 240-літній термін наукових і ся про те, що в здобутих місцевостях
позанаукових досліджень Коліївщи- отамани встановлювали новий екони утвердилося кілька міфів про по- номічний і соціальний лад, проголовстання. Перший — Коліївщина — це шуючи всіх українців козаками.
Польський історик і літератор
безглузда різанина євреїв, католиків
і уніатів оскаженілими гайдамаками. Францішек Равіта-Гавронський у своЦей міф вигадали поляки, але й сьо- їй “Історії рухів гайдамацьких” цитує
годні, хоч і в більш стриманих фор- мемуариста Павла Младановича: “В
мах, його активно пропагують деякі Умані, при густих гарматних постріукраїнські історики, зокрема Наталя лах і сальвах із рушниць, проголошеЯковенко. Другий — Коліївщина — но Максима Залізняка гетьманом, а
повстання “хлопів” за православну Ґонту - полковником, разом з князіввіру проти католицизму і уніатства. ськими титулами. Залізняк став княБуцімто, організатором повстання зем Смілянським”. Це ще одна польбув архімандрит Мельхіседек (Мат- ська вигадка. Насправді ж, керівник
вій Карпович) Значко-Яворський повстанців Максим Залізняк та інші
— ігумен Мотронинського монас- ватажки всюди іменували себе “полтиря. Цей міф належить російським ковниками Війська Запорозького”,
історикам ХІХ століття. Третій міф отже вони виконували лише частину
— Коліївщина — це повстання се- “плану” — в результаті стати Гетьмалянського класу проти феодальних ном мав ідейний натхненник і покрогнобителів. Класові фактори визна- витель повстанців із Січі. Висновок
чали виникнення, перебіг повстання про те, що Коліївщину вигадав хтось
та вимоги його учасників. Цей міф із керівництва Запорозької Січі, можнароджений, звісно ж, радянською ливо й сам кошовий отаман Петро
історіографією. Але слід віддати Калнишевський, ми робимо на підналежне дослідникам радянської ставі наступних відомостей.
У відомому документі, так званому
доби. Саме вони опублікували, особливо в час відзначення в 1968 році маніфесті “Селянської конфедера200-річчя повстання, посилання на ції, на ринку в Торчині (Тульчині) знаунікальні архівні документи, які ми йдений проект після ярмарку 1767 р.”
маємо змогу сьогодні неупередже- закликалося відновити збройну боротьбу доби Хмельниччини й стати на
но дослідити.
Академік НАН України Валерій захист права “успадкування власності
Смолій 1993 року висловив думку, що на землю, а також права користуваКоліївщина мала генетичний зв’язок, тися частиною лісу”. Разом з тим, ненасамперед, з подіями визвольних відомий автор цього маніфесту погозмагань українців середини та другої джувався: відпрацьовувати панщину 3
половини XVII століття і була важли- дні на тиждень з господарства; виковою віхою у багатовіковій визвольній нувати “підводну” повинність (два рази
боротьбі українського народу. Ця ж на рік ходити на відстань до 12 миль);
думка була провідною в працях істо- платити з робочого коня не більше 3
риків української діаспори, зокрема злотих; отримувати право вільного
Петра Мірчука (Коліївщина. — Нью- переходу з помістя в помістя лише за
Йорк, 1973), і української держави, умови, що будуть залишати замість
зокрема Костянтина Широцького себе іншого господаря. У Торчинській

Супліці 1767 р. висувалася і важлива
політична вимога — мати право на
представництво нижчих станів у сеймі
Речі Посполитої. Слід відзначити, що
історики І. Шпитковський та А. Гілевич
розглядали даний маніфест, як важливий документ з українського табору,
що засвідчував підготовку “гайдамаків” до “хлопської революції”.
Максим Залізняк на допиті згадував
про лист від кошового отамана із закликом “виганяти з Правобережжя конфедератів і жидів, грабувати їх”. Цей лист
йому показував у Мотронинському монастирі отаман Йосип
(Юсько) Шелест, саме
змістом цього листа
Залізняк керувався при
організації повстання.
Підтверджували слова
Залізняка, ще раніше,
троє запорозьких козаків з ватаги Микити
Швачки, які прибули
до російського командування з листом. Там
зазначалося, зокрема,
що гайдамаки “за указом і за повелінням кошового в Польщу вступили для люстрування
її від поляків і жидів”.
Петро Калнишевський,
у відповідь на це, так
рапортував про козаківучасників Коліївщини:
“В гайдамацькій ватазі
жодного справжнього
козака немає. Всі вони з наймитів, які
у запорожців при риболовлях і зимівниках працювали, без відома від праці
відривалися, для здобутків і користі до
тієї ватаги приставали і, називаючись
запорожцями, багатьох із польських
підданих до себе схиляли”. Він пропонував полковнику Чорбі усіх впійманих
гайдамаків відправляти під караулом
до Коша для покарання.
На початку великого посту в
1768 році (ще до створення Барської конфедерації) посланці Йосипа
Шелеста розгорнули широку агітацію на Січі, на Лимані, серед селян
по Правобережжю і Лівобережжю.
Вони закликали збиратися зі зброєю до Мотронинського монастиря й
ставати на захист православ’я, проти шляхти й орендарів. Між селами
Грузьке і Пашківка, сучасного Макарівського району, є урочище “Залізнякове поле”. Ось, що розповідає
про походження цієї назви нащадок
гайдамацького десятника Онопрія
Покотила, колишній член ОУН-Б,
в’язень ГУЛАГу Володимир Кіндратович Покотило: “Перед початком
повстання гайдамаки на чолі із Залізняком проводили тут, на полі серед
боліт, між Грузьким і Пашківкою, “маневри” — оглядали місцевість, готували укриття, агітували до повстання
місцеве населення”.
Отже, восени 1767 року в монастирях Придніпров’я, під виглядом
послушників, оселилась група запорозьких козаків. Очолював групу
Йосип (Юсько) Шелест. Її ядро складалося з восьми осіб. Краєзнавець
з Умані Григорій Юхимович Храбан,
який більше 30 років досліджував
Коліївщину, припускає, що до групи
Йосипа Шелеста належали, окрім
Максима Залізняка, Кіндрат Лусконіг, Микита Швачка, Андрій Журба,
Василь Бурка, Дем’ян Чернявщенко
та Іван Чалий (Бондаренко). Саме
вони починали агітувати українців до
повстання.
(Продовження у наступних
номерах).

богословський
інститут

У соціальному духовно-просвітницькому центрі «Ковчег», при храмі Преподобної Параскеви Сербської села
Лишня, завершив роботу ІХ Київський літній богословський
інститут, що діяв протягом двох минулих тижнів (про те, як
працював цей інститут з благословення Блаженнійшого
Володимира, Митрополита Київського та всієї України та
за активної співпраці науковців різних духовних і світських
вищих навчальних закладів України, інших країн світу і був
звернений до всіх, хто прагне розширити свій богословський, філософський та культурологічний світогляд, наша
газета писала в попередніх номерах).
З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви останній день роботи Інституту відвідав
Преосвященніший Іларій, Єпископ Макарівський, вікарний
архієрей Київської єпархії, керуючий Макарівським вікаріатством, Голова Комітету з біоетики та етичних питань
при Священному Синоді УПЦ. Владика очолив подячний
молебень, звернувшись зі словом до учасників Інституту,
в якому привітав всіх із звершенням важливої та вагомої
науково-богословської події та подякував організаторам і
всім, хто долучився до її проведення. Макарівський архієрей окропив всіх святою водою та вручив паперові кораблики з вкладеними в них витримками зі святоотецькими
настановами. Після цього всі присутні з радістю прослухали концерт народного гурту «Сік землі» с. Лишня під керівництвом С.О. Керусенко та О.І. Мельникович, який виконав
старовинні українські народні пісні.
Його Преосвященство взяв участь у підведенні підсумків та
обговоренні перспектив богословського Інституту, наголосив
на тому, як важливо, що він дає можливість вивчати богослов’я
у спільноті, живому спілкуванні зацікавлених людей, підкресливши важливість тематики нинішнього року. Літній інститут
сприяє ще більш поглибленій співпраці керівників, викладачів
та студентів світських та духовних навчальних закладів.
Учасники спланували подальшу співпрацю на основі створеної Вченої ради «Ковчегу». До неї увійшли Преосвященніший Іларій, Єпископ Макарівський, керуючий
Макарівським вікаріатством; Архімандрит Кирил (Білан),
Благочинний Макарівського церковного округу; ігумен Філарет (Єгоров), викладач Всеукраїнського православного
педагогічного товариства, голова комісії з благодійництва

Макарівського благочиння; протоієрей Микола Макар, доктор канонічного права, викладач Паризької духовної семінарії, керівник італо-української асоціації «Спілкування та
єднання» (Мілан, Італія); протоієрей Богдан Огульчанський,
секретар Всеукраїнського православного педагогічного товариства; В. А. Малахов, д.ф.н., професор, провідний співробітник Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди;
К.Б. Сігов, к.ф.н., директор НВО «Дух і літера»; О.І. Хома,
д.ф.н., професор, завідувач кафедри філософії Вінницького національного технічного університету; Ю.А. Вестель,
співробітник Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА та науковий редактор НВО «Дух і літера»; І.
Л. Багратіон-Мухранелі, професор Православного СвятоТихонівського університету (Росія); О.С. Філоненко, к.ф.н.,
доцент кафедри теорії культури та філософії науки філософського факультету Харківського національного університету
ім. В.М. Каразіна; В.О. Вітковський, директор Макарівського районного історико-краєзнавчого музею; Д.С. Морозова,
кандидат культурології, науковий співробітник Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА; Л.Я. Лозова,
аспірант кафедри культурології НаУКМА, а також інші керівники та провідні фахівці духовних та світських навчальних
закладів України, ближнього та далекого зарубіжжя. Головою вченої ради обрано протоієрея Миколая Макара.
Загалом, в роботі Інституту, взяли участь представники 12
країн світу. До роботи міжнародного наукового співтовариства
долучилися заступник голови райдержадміністрації О.М. Гуменюк, голова фонду «Милосердя та здоров’я» Київської обласної
державної адміністрації Г. І. Єкименкова, голова Лишнянської
сільської ради А.А. Шевчук. Свої привітання та найсердечніші
побажання успіхів та подальших здобутків надіслала заступник
голови облдержадміністрації Т.Л. Подашевська. Всі учасники
висловили надію на подальшу взаємокорисну співпрацю.
Докладну інформацію про діяльність Літнього богословського інституту розміщує Центр святого Климента
на вебсайті: www.clement.kiev.ua. Під час завершення
роботи Інституту працювала знімальна група телеканалу
«Глас», на якому готується висвітлення роботи інституту.
Тетяна Кренц.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
неділя, 14 серпня
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Няньки дикої природи”.
7.30 Свiт православ`я.
7.40 Питання з О.Березовською.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 М/с “Сандокан”.
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.55 Крок до зiрок. Євробачення.
10.35 Шеф-кухар країни.
11.40 Т/с “Велика прогулянка”.
15.05 Танцi з зiрками (Iталiя).
16.50 В гостях у Д.Гордона.
17.50 Золотий гусак.
18.20 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 “Свiт моєї любовi”. Ювiлейний
концерт М.Поплавського.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.15 Головний аргумент.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На олiмпiйський Лондон.

23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.35 Головний аргумент.
1.45 Т/с “Банкiршi”.
4.30 Д/ф “Жiнки, яких б`ють”.
5.00 М/с “Сандокан”.

1+1

7.10 М/ф “Кришталик i пiнгвiн”.
8.35 М/ф “Повернення блудного
папуги”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25,2.00 “Одружений за
власним бажанням”.
12.35 “Тиждень без жiнок”.
13.45 Мелодрама “Лавина”.
15.50, 4.00 Х/ф “Знайди мене”.
17.35 Комедiя “Бережи мене,
дощу”.
19.30,0.00 “ТСН”.
20.00 “Голос країни”.
22.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Голос країни - результати
голосування”.
23.00 “Свiтське життя”.
0.35 Х/ф “Пiраньї”. (3 к.).

* * *
Ут-1

23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
2.00 Х/ф “Пiд кам`яним небом”.
4.50 М/с “Сандокан”.

1+1

6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00 “Криве дзеркало”.
9.10 “Смакуємо”.
9.45 “Сiмейнi драми”.
10.40 “Не бреши менi”.
11.40 “Шiсть кадрiв”.
12.20 Х/ф “Бережи мене, дощу”.
14.15 Бойовик “Зворотнiй вiдлiк”.
17.45,2.35 Мелодрама “Дозвольте тебе поцiлувати”.
19.30,23.55 “ТСН”.
20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
21.00,2.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Iлюзiя безпеки. Солодке
життя”.
23.30 “Зняти все”.
0.10 Х/ф “Тигр пiдкрадається,
дракон ховається”.
4.10 Мелодрама “Лавина”.

вівторок, 16 серпня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
10.25 Мiсяць без жiнок.
11.10 В гостях у Д.Гордона.
12.05,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Крок до зiрок. Євробачення.
13.00 Хай щастить.
13.20 Темний силует.
13.35 Глибинне бурiння. Леонiд
Кравчук.
14.30 Х/ф “Страченi свiтанки”.
16.10 Euronews.
16.20,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
16.35 Х/ф “Благi намiри”.
18.20 Новини.
19.10 Т/с “Особисте життя
офiцiйних осiб”.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,1.45 Свiт спорту.
21.50,23.00 Слов`янський
базар. Концерт майстрiв
мистецтв Росiї.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.50,0.35 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.55 Х/ф “Страченi свiтанки”.
3.30 Х/ф “Благi намiри”.
4.55 М/с “Сандокан”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.40,20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
9.35,18.30 Т/с “Iсторiя зечки”.
10.35,17.40 “Сiмейнi драми”.
11.30 “Не бреши менi”.
12.30 “Iлюзiя безпеки. Солодке
життя”.
13.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.00,5.15 Т/с “Детективне
агентство “Iван-да-Мар`я”.
15.55 “Шiсть кадрiв”.
16.20 “Мiняю жiнку 2”.
19.30,23.55 “ТСН”.
21.00,2.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

середа, 17 серпня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Т/с “Роксолана”. “Дружина
Халiфа”.
10.25 Мiсяць без жiнок.
11.10 В гостях у Д.Гордона.
12.05 Дiловий свiт.
12.20 Х/ф “Два роки над
прiрвою”.
14.05 Х/ф “Партизанська iскра”.
16.10 Euronews.
16.20,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
16.35 Х/ф “Наймичка”.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.05 Аншлаг. Вибране.
19.40,21.50 Слов`янський базар.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.35 Дiловий свiт.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.

інтер

6.05 Поки всi вдома.
6.45 Х/ф “Сни”.
8.20 М/с “Вiнкс”.
9.05 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 Х/ф “Iван Васильович
змiнює професiю”.
11.55 Т/с “Холодне серце”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Х/ф “Заборона на любов”.
(2 к.).
22.15,2.40 Х/ф “Цивiльний позов”. (2 к.).
0.30 Х/ф “На мосту”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
4.30 Х/ф “Сни”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Х/ф “Смугастий рейс”.
9.10 Ласкаво просимо.
10.10 Т/с “Карамболь”.
13.10 Т/с “Дитина навпiл”.
16.00 Х/ф “Полин - трава
окаянна”.
18.00,19.30 Т/с “Глухар”.

19.00 Подiї тижня.
20.30 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.55 Т/с “Опергрупа”. (2 к.).
1.25 Х/ф “Щелепи 2”. (2 к.).
3.20 Подiї тижня.
3.50 Х/ф “Смугастий рейс”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV

5.45 Факти.
6.05 Квартирне питання.
6.50 Анекдоти по-українськи.
7.10 Наша Russia.
7.40 Х/ф “Осьминожка”.
10.30 Ти не повiриш!
11.25 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,18.55 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Х/ф “Казино “Ройаль”.
16.45 Велика рiзниця.
17.45 Наша Russia.
18.45 Факти.
19.00 Х/ф “Квант милосердя”.
21.05 Х/ф “Кандагар”. (2 к.).
23.30 Голi i смiшнi.
0.50 Х/ф “Осьминожка”.
3.05 Iнтерактив. Тижневик.
3.20 Х/ф “Останнi днi планети
Земля”.

стб

5.35 М/ф “Козаки”.
7.00 Х/ф “Мерi Поппiнс, до
побачення!”
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Наукове середовище.
“Життя без болю”.
13.15 Наукове середовище.
“Пiгулка вiд старостi”.
14.15 “Росiйськi сенсацiї. Зiрка
по кровi”. “Хвора слава”.
16.05 “Зоряне життя. Зорянi
весiлля”.
17.05 “Моя правда. Сергiй
Лазарєв. Приречений приховувати”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.10 Х/ф “Здрастуйте Вам!” (2 к.).
23.25 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
0.25 “У пошуках iстини. Любов i
смерть Василя Чапаєва”.
1.25 “У пошуках iстини. Роксолана: кривавий шлях до
трону”.
2.20 “У пошуках iстини. Марiя
Тарновська: таємниця
Чорного янгола”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 15 серпня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.20 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
10.15 Мiсяць без жiнок.
11.00 Перш за все, ми - люди.
11.25 Шеф-кухар країни.
12.30,18.40,21.35 Дiловий свiт.
12.35 Право на захист.
12.55 Армiя.
13.10 Глибинне бурiння. Вiталiй
Кличко.
14.10 Золотий гусак.
14.35 Х/ф “Пiд кам`яним небом”.
16.10 Euronews.
16.20,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
16.35,3.35 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
17.55 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.55 Т/с “Особисте життя
офiцiйних осiб”.
20.45 Сiльрада.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,1.45 Свiт спорту.
21.50 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.

3.00 “Тиждень без жiнок”.
4.00 Мелодрама “Знайди мене”.
5.30 “Ремонт +”.
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1.45 Свiт спорту.
1.55 Х/ф “Два роки над
прiрвою”.
3.30 Х/ф “Наймичка”.
4.55 М/с “Сандокан”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.40,20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
9.35 Т/с “Iсторiя зечки”.
10.35,17.40 “Сiмейнi драми”.
11.30 “Не бреши менi”.
12.30,5.10 “Iлюзiя безпеки.
Апокалiпсис - 2012. Чи справдяться пророцтва майя”.
13.25 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,4.25 Т/с “Детективне
агентство “Iван-да-Мар`я”.
16.00 “Шiсть кадрiв”.
16.20 “Мiняю жiнку 2”.
18.30 Т/с “Iсторiя зечки”.
19.30,0.00 “ТСН”.
21.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Особиста справа”.
23.30 “Зняти все”.
0.15 Трилер “Нашестя
монстрiв”. (3 к.).

інтер

5.15 Х/ф “На мосту”.
6.50 Х/ф “Державний кордон”.
“Ми наш, ми новий...”
9.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.25 Т/с “Судмедексперти”.
12.30 “Знак якостi”.
13.15 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Х/ф “Iван Васильович
змiнює професiю”.
16.45 “Чекай на мене”.
18.15 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Знахар”. (2 к.).
23.20 Д/ф “Великi українцi”.
0.00 Д/ф “Теорiя правди”.
1.00 Х/ф “Сила вiри”.
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Д/ф “Великi українцi”.
3.35 Д/ф “Теорiя правди”.
4.20 “Знак якостi”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.30 Подiї тижня.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.00 Т/с “Глухар”.
22.30 “Грошi”.
23.30 “Зняти все”.
0.10 Х/ф “Життєва сила”. (3 к.).
2.35 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
3.25 Х/ф “Тигр пiдкрадається,
дракон ховається”.

інтер

4.55 Т/с “Каменська 2”.
6.35 Х/ф “Державний кордон”.
“Мирне лiто 21-го”.
9.05 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Судмедексперти”.
12.20,4.15 “Знак якостi”.
13.05 Т/с “Спальний район”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
18.10 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Знахар”. (2 к.).
23.25 Д/ф “Великi українцi”.
0.05 Д/ф “Теорiя правди”.
1.05 Х/ф “Мiсiя порятунку”. (2 к.).
2.30 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Служба Розшуку дiтей.
3.00 Д/ф “Великi українцi”.
3.25 Д/ф “Теорiя правди”.
1.50 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.35 Х/ф “Життєва сила”. (3 к.).

інтер

4.40 Т/с “Каменська 2”.
6.20 Х/ф “Державний кордон”.
“Схiдний рубiж”.
9.05 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
10.10 Т/с “Судмедексперти”.
12.20 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
15.55 Т/с “Каменська 2”.
18.05 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Знахар”.
23.25 Д/ф “Великi українцi”.
0.05 Д/ф “Теорiя правди”.
1.05 Х/ф “Вибух з минулого”. (2 к.).
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.20 Служба Розшуку дiтей.
3.25 Д/ф “Великi українцi”.
3.50 Д/ф “Теорiя правди”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.

10.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Тiло напрокат”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.20 Х/ф “Єлiзавета: Золоте
столiття”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Полин - трава
окаянна”.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.30 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
5.55 Дiловi факти.
6.05,9.00,12.55,19.10,1.50 Спорт.
6.15 Уральськi пельменi.
7.35 Дiловi факти.
7.40 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.50 Надзвичайнi
новини.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Крадене
щастя”.
14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.40 Подiї.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
0.00 Т/с “Закоханий агент”.
1.00 Т/с “Звiр”. (2 к.).
1.50 Х/ф “Єлiзавета: Золоте
столiття”. (2 к.).
4.40 “Хай говорять”.
5.25 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.20 Факти.
5.35 М/с “Пригоди майстра кунг-фу”.
5.55 Дiловi факти.
6.05,9.00,12.55,19.10,1.55 Спорт.
6.15 Уральськi пельменi.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Пiд прицiлом.
8.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00,2.40 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Дiтям до
16-ти”.
14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
0.00 Т/с “Закоханий агент”.
1.00 Т/с “Звiр”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Факти.
5.35 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.00,6.35 Дiловi факти.
6.10,9.00,12.55,19.10,1.50 Спорт.
6.15 Уральськi пельменi.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.55 Надзвичайнi
новини.
10.05 Т/с “Ливарний”.
12.15,13.00,22.50 Т/с “Смерть
шпигунам 2”.
12.45 Факти. День.

10.05,16.35 Т/с “Ливарний”.
12.10,13.00,20.10 Т/с “Братани”.
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф “Квант милосердя”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Т/с “Смерть шпигунам 2”.
2.00 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.45 Факти.
3.15 Т/с “Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
4.00 Пiд прицiлом.
4.45 Т/с “Герої 3”.

Стб

5.20,6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.05 “Бiзнес+”.
6.55 “Чужi помилки. Смертельний дiагноз”.
7.55 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
9.55 Х/ф “Весна на Зарiчнiй
вулицi”.
11.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 “Очна ставка. Купiть дитину”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “У пошуках iстини.
Калiгула: хвороблива пристрасть iмператора”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Україна має талант! 2”.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,1.00 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.40 Т/с “Ливарний”.
12.15,13.00,22.50 Т/с “Смерть
шпигунам 2”.
12.45 Факти. День.
14.35,20.10 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
2.05 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.50 Факти.
3.20 Т/с “Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
4.05 Провокатор.
4.50 Т/с “Герої 3”.

стб

5.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.40 “Бiзнес+”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.45 “Чужi помилки. Поїздка в один
кiнець”. “Обличчя пiд маскою”.
9.45 Х/ф “Не родися красивим”.
11.50 Х/ф “Здрастуйте Вам!”
14.00 “Очна ставка. Бомбила”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “У пошуках iстини. Секрет
вiчної молодостi: елiксир
для Сталiна”.
14.35,20.10 Т/с “Братани”.
16.40 Т/с “Ливарний”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
2.00 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.40 Факти.
3.10 Т/с “Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
3.55 Пiд прицiлом.
4.40 Т/с “Герої 3”.

СТБ

5.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.35 “Бiзнес+”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.40 “Чужi помилки. Хто в
будинку господар”.
8.40 “Чужi помилки. Проклята
Попелюшка”.
9.40 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.
13.00 “Правила життя. Консервована брехня”.
14.00 “Очна ставка. Подзвонiть
мамi”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “У пошуках iстини. Наркотики третього рейху”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Зоряне життя. Зорянi
мами 2”.

Примітка: Цифрові позначки у програмах вказують на класифікацію:
2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна
дивитися дітям лише за присутності батьків;
3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам,
яким виповнився 21 рік.
3.05 “У пошуках iстини. Три
любовi “батечка” Махно”.
3.45 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.30 Т/с “Ранетки”.
6.05 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Даєш молодь.
9.00 М/с “Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”.
10.00 Х/ф “Як позбутися хлопця
за 10 днiв”.
12.15 Даєш молодь.
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.10 Новий погляд.
17.10 Т/с “Воронiни”.
17.35 Х/ф “Блондинка в законi”.
19.50 Х/ф “Прекрасний”. (2 к.).
22.00 Хочу на Фабрику!
23.55 Спортрепортер.

0.00 Х/ф “Королеви вбивства”.
(2 к.).
1.50 Руйнiвники мiфiв.
3.25 Шоу Бiла Енгвала.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.50 Х/ф “Перехоплення”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.20 “Правда життя”. Робiнгуди.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00.20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.30,19.20 Т/с “Павутиння 2”.
13.30 Т/с “Жорстокий бiзнес”.
15.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
16.45 Х/ф “Шалене золото”.
18.30,3.50 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.30,5.15
“Свiдок”.
0.25 Х/ф “Перевертень”. (3 к.).
2.55 “Речовий доказ”.
4.45 “Правда життя”.

* * *

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Очна ставка. Бомбила”.
23.20 “У пошуках iстини. Секрет
вiчної молодостi: елiксир
для Сталiна”.
0.20 “У пошуках iстини. Прокляття колекцiї Iльїна”.
1.20 “Бiзнес +”.
1.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.15 Х/ф “Застава в горах”.
3.50 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.10 Т/с “Ранетки”.
5.55,7.00 Kids` Time.
6.00 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.20 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
7.05 Т/с “Веронiка Марс”.
8.05 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Прекрасний”.
11.20,19.30 Т/с “Щасливi
разом”.
12.20 Батьки i дiти.
13.45,20.10 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.45,15.50,15.55 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.50,21.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.55 “Правила життя. Консервована брехня”. “Соки,
води, смерть”.
22.25 “Очна ставка. Подзвонiть
мамi”.
23.20 “У пошуках iстини. Наркотики
третього рейху”. “Примарнi
скарби гетьмана Полуботка”.
1.20 “Бiзнес +”.
1.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.15 Х/ф “А якщо це любов?”
3.50 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.00 Т/с “Ранетки”.
5.40,6.45 Kids` Time.
5.45 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.50 Т/с “Веронiка Марс”.
7.50,19.00 Репортер.
8.05,16.00 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Полi”.
11.15,19.30 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Батьки i дiти.
13.55,20.15 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Зiрка
в подарунок”.
21.05 “Росiйськi сенсацiї.
Чорний гумор”.
22.25 “Очна ставка. Уроки для
дорослих”.
23.20 “У пошуках iстини. Наркотики в СРСР”.
0.15 “У пошуках iстини. Формула
радянського терминатора”.
1.15 “Бiзнес +”.
1.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.10 Х/ф “Одиночне плавання”.
3.40 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.00 Т/с “Ранетки”.
5.45,6.50 Kids` Time.
5.50 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.55 Т/с “Веронiка Марс”.
7.50 Репортер.
8.05,16.00 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Пожежний пес”.
11.50,19.30 Т/с “Щасливi разом”.
12.50 Батьки i дiти.
13.55,20.15 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55,21.20 Т/с “Воронiни”.

19.10,0.25 Спортрепортер.
22.15,0.40 Новий погляд.
23.15 Очевидець.
0.35 Служба розшуку дiтей.
1.30 Х/ф “Двадцять баксiв”. (2 к.).
2.55 Т/с “Еврика 4”.

нтн

5.50 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.10 Х/ф “Не клей дурня”.
7.55,12.00 “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Перевiр
себе.
9.10,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.05 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.30 Т/с “Павутиння 2”.
13.25 Т/с “Небо у вогнi”.
15.20 Х/ф “Визволення”.
17.00 Х/ф “Один i без зброї”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,5.15 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння 2”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 Х/ф “Лiфт”. (3 к.).
2.55 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 М/с “Черепашки-нiндзя”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55,21.15 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.50 Спортрепортер.
22.20 Х/ф “Блейд 2”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Я зроблю все, що
завгодно”.
2.50 Т/с “Еврика 4”.

НТН

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.25 Х/ф “Один i без зброї”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.35,19,20 Т/с “Павутиння 2”.
13.30 Т/с “Небо у вогнi”.
15.30 Х/ф “Визволення”.
18.30 “Речовий доказ”. Убивцi
лiкарiв.
19.00,21.30,0.00,2.10,5.10 “Свiдок”.
0.20 Х/ф “Люди-тiнi”. (2 к.).
2.35 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.30 М/с “Черепашки-нiндзя”.
19.00 Репортер.
19.10,0.45 Спортрепортер.
22.20 Х/ф “Блейд: Трiйця”. (2 к.).
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Риба пристрастi”.
3.10 Т/с “Еврика 4”.

НТН

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.20 Х/ф “Ралi”.
8.00,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.15,5.15
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.35,19.20 Т/с “Павутиння 2”.
13.30 Т/с “Небо у вогнi”.
15.30 Х/ф “Визволення”, 4 с.
16.50 Х/ф “Бажаю здоров`я!”
18.30 “Правда життя”. Безкультурний вiдпочинок.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.20 “Правда життя”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.35 М/с “Черепашки-нiндзя”.

№ 37

Четвер, 18 серпня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Т/с “Роксолана”. “Дружина
Халiфа”.
10.25 Мiсяць без жiнок.
11.05 Здоров`я.
12.00,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.15 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.50 Х/ф “Бризки шампанського”.
14.25,1.55 Х/ф “Провал операцiї
“Велика ведмедиця”.
16.10 Euronews.
16.20,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
16.40 Х/ф “Олекса Довбуш”.
18.20 Новини.
19.05 Без кордонiв.
19.40,21.50 Слов`янський базар.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,1.45 Свiт спорту.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.

0.50 Кориснi поради.
3.30 Х/ф “Олекса Довбуш”.
4.55 М/с “Сандокан”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 “Грошi”.
7.05,13.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.50,20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
9.45,18.30 Т/с “Iсторiя зечки”.
10.45,17.40 “Сiмейнi драми”.
11.40 “Не бреши менi”.
12.40,5.10 “Iлюзiя безпеки. По
той бiк життя i смертi. Рай”.
15.05,4.25 Т/с “Детективне
агентство “Iван-да-Мар`я”.
16.00 “Шiсть кадрiв”.
16.20 “Мiняю жiнку 2”.
19.30,23.50 “ТСН”.
21.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.25 Футбол. Лiга Європи.
Днiпро (Днiпропетровськ) Фулхем (Лондон).
23.25 “Зняти все”.
0.05 Х/ф “Вторгнення
динозаврiв”. (3 к.).
2.15 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

П’ятниця, 19 серпня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Т/с “Роксолана”. “Дружина
Халiфа”.
10.35 Д/ф “Самотнiй
мандрiвник”.
11.20 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.00 Наша пiсня.
13.40 Околиця.
14.05 Х/ф “Де 042?”
15.25 Euronews.
15.35,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Спецпроект “Про що кiно?”
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.00 Шустер-Live.
20.10,21.30 Слов`янський
базар. Сябри збирають
друзiв.
21.00,1.25 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
22.20 Слов`янський базар. Концерт майстрiв мистецтв
України.
23.50,0.30 Пiдсумки.

0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
1.50 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
2.55 Х/ф “Де 042?”
4.15 Х/ф “Василиса Чудова”.
5.25 М/с “Сандокан”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 “Особиста справа”.
7.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.45,20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
9.40 Т/с “Iсторiя зечки”.
10.40 “Сiмейнi драми”.
11.35 “Не бреши менi”.
12.35,5.30 “Iлюзiя безпеки.
Всесвiтнiй потоп як передчуття”.
13.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.00 Т/с “Детективне агентство “Iван-да-Мар`я”.
15.55 “Шiсть кадрiв”.
16.20,3.40 “Мiняю жiнку 2”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.30 Т/с “Iсторiя зечки”.
19.30,3.00 “ТСН”.
21.00 Х/ф “Темний свiт”. (2 к.).

субота, 20 серпня
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,7.25 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
7.00 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
9.00 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
16.00 Погода.
16.05 Наша пiсня.
16.40 Феєрiя мандрiв.
17.05 В гостях у Д. Гордона.
17.55 Погода.
18.00 Зелений коридор.
18.10 Мирний атом.
18.30 Золотий гусак.
18.55 Слов`янський базар.
Концерт майстрiв мистецтв
Бiлорусi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Слов`янський базар.
Закриття.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Погода.

23.05 Ера здоров`я.
23.30 Питання з О. Березовською.
23.40 Концерт М. Поплавського
“Я - українець”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 ТелеАкадемiя.
1.55 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
2.15 Х/ф “Чекай на мене”.
3.45 Х/ф “Назар Стодоля”.
4.55 М/с “Сандокан”.
5.25 “Надвечiр`я”.
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6.10 М/ф “Смурфи”.
7.05 “Справжнi лiкарi”.
8.05 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 Х/ф “Ледi-яструб”.
12.10 Х/ф “Ера драконiв”.
13.50 “Шiсть кадрiв”.
14.45 “Голос країни”.
17.35 “Криве дзеркало”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Москва сльозам
не вiрить”.

неділя, 21 серпня
Ут-1

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

12 серпня 2011 р.

6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Няньки дикої природи”.
7.30 Свiт православ`я.
7.40 Питання з О. Березовською.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 “Смiх до коликiв у рiк
кролика”.
9.45 Крок до зiрок. Євробачення.
10.25 Шеф-кухар країни.
11.20 Погода.
11.25 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
16.00 Золотий гусак.
16.25 Погода.
16.30 В гостях у Д. Гордона.
17.20 Дiловий свiт. Тиждень.
17.50 Погода.
17.55 Мистецький телемарафон до 20-ї рiчницi
Незалежностi України. М.
Поплавський.

18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Шахтар”
(Донецьк) - “Iллiчiвець”
(Марiуполь).
19.50 В перервi - Погода.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Головний аргумент.
21.55 Фольк-music.
22.50 Погода.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Х/ф “Волга-Волга”.
3.45 Х/ф “Першокласниця”.
4.55 М/с “Сандокан”.
5.25 Околиця.

1+1

6.10 Комедiя “Лукас”.
8.15 М/ф “Таємниця третьої
планети”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Одружений за власним
бажанням”.
12.35 “Тиждень без жiнок”.
13.45 “Криве дзеркало”.

3.05 Трилер “Нашестя
монстрiв”. (3 к.).

інтер

4.50 Т/с “Каменська 2”.
6.30 Х/ф “Державний кордон”.
Фiльм 4. “Червоний пiсок”.
9.05 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Судмедексперти”.
12.20 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
15.55 Т/с “Каменська 2”.
18.05 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Знахар”. (2 к.).
23.20,3.15 Д/ф “Великi українцi”.
0.05 Д/ф “Теорiя правди”.
0.50 Х/ф “Крайнi заходи”. (2 к.).
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Служба Розшуку дiтей.
3.45 Д/ф “Теорiя правди”.
4.35 “Знак якостi”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
23.00 Трилер “Омен”.
(3 к.).
1.00 Х/ф “Вторгнення
динозаврiв”. (3 к.).
4.45 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.

інтер

5.00 Т/с “Каменська 2”.
6.40 Х/ф “Державний кордон”.
“Рiк сорок перший”.
9.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.20 Т/с “Останнiй наказ
генерала”.
12.20 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
15.55 Т/с “Каменська 2”.
18.00 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “День народження
Iнтера”.
23.00 Х/ф “Полiт порушника”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.50 Д/ф “Великий куш”.
2.35 “Знак якостi”.
3.00 Х/ф “Полiт порушника”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.

22.50 Х/ф “Темний свiт”. (2 к.).
0.45 Трилер “Омен”. (3 к.).
2.35 Х/ф “Ледi-яструб”.
4.30 “Криве дзеркало”.

інтер

4.50 Х/ф “Державний кордон”.
Фiльм 7. “Солоний вiтер”.
7.00 “Городок”.
7.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
7.40 М/с “Вiнкс”.
8.20 “Городок”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.20 Д/ф “Лариса Голубкiна. Я
тебе нiколи не забуду”.
12.25 Т/с “Замах”.
17.10 “Юрмала-2009”.
19.05 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “День народження
Iнтера”.
23.20 Х/ф “Вiдьма”.
1.20 Х/ф “Непристойна
пропозицiя”. (2 к.).
3.15 “Подробицi” - “Час”.
3.40 Д/ф “У пошуках НЛО”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.

16.40 Комедiя “Москва сльозам
не вiрить”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 “Голос країни - результати
голосування”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.50 “ТСН-Тиждень”.
0.25 Х/ф “Ера драконiв”.
2.00 “Одружений за власним
бажанням”.
3.00 “Тиждень без жiнок”.
4.00 “Ремонт +”.
4.35 Комедiя “Лукас”.

Інтер

4.40 “Поки всi вдома”.
5.20 Х/ф “Державний кордон”.
Фiльм 8. “На дальньому
прикордоннi”.
7.40 М/с “Вiнкс”.
8.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.50 “Недiля з “Кварталом”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним”.
10.35 “Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.30 Д/ф “Закохатися в людину. Iгор Нiколаєв”.
12.25 Т/с “Заручники любовi”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “На гачку”.

8.00,19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00,2.40 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Урок для
вчителя”.
14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
0.00 Т/с “Закоханий агент”.
1.50 Т/с “Звiр”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.20 Факти.
5.35 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
5.55,7.35 Дiловi факти.
6.05 Спорт.
6.15 Уральськi пельменi.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.00,12.55,19.10,1.55 Спорт.
9.05,19.15,1.00 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.40 Т/с “Ливарний”.
12.15,13.00,22.45 Т/с “Смерть
шпигунам 2”.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.00,19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Досконалi
форми”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15 Критична точка.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
22.20 Т/с “Куля-дура”.
2.00 Т/с “Вiсяки 2”.
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

12.45 Факти. День.
14.35,20.10 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
2.05 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.50 Факти.
3.20 Т/с “Герої 3”.

стб

6.15 “Бiзнес+”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05 “Чужi помилки. Беатрiче
жадає помсти”.
9.05 “Чужi помилки. Обличчя пiд
маскою”.
10.05 Х/ф “Покровськi ворота”.
13.05 “Правила життя. Соки,
води, смерть”.
14.05 “Очна ставка. Уроки для
дорослих”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “У пошуках iстини. Наркотики в СРСР”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.05 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.55 “Моя правда. Лариса
Долiна. Стiна плачу”.
19.55 Х/ф “Асс”.
22.25 “Очна ставка. Сльоза
дитини”.
10.05 Т/с “Ливарний”.
12.15,13.00 Т/с “Смерть
шпигунам 2”.
12.45 Факти. День.
14.40 Т/с “Братани”.
16.40 Т/с “Ливарний”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Братани”.
22.15 Х/ф “Кобра”. (2 к.).
1.20 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.10 Факти.
2.40 Т/с “Герої 3”.

стб

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
5.55,7.35 Дiловi факти.
6.10,9.00,12.55,19.10,1.10
Спорт.
6.15 Уральськi пельменi.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.10 Надзвичайнi
новини.

6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05 “Чужi помилки. Як вижити
нiчному метелику”.
9.05 Х/ф “Невловимi месники”.
10.45 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
12.35 Х/ф “Корона Росiйської
iмперiї, або Знову
невловимi”.
15.35 “Моя правда. Свiтлана
Крючкова: жiнка-воїн”.
16.35 “Моя правда. Сергiй
Пєнкин”.
17.35,22.00 “Вiкна-новини”.
17.45 “Моя правда. Бiдна Настя”.
18.50 “Моя правда. Свiтлана
Свiтлична: виноватаЯ”.

7.20 Х/ф “Серце Дракона”.
9.20 Т/с “Карамболь”.
11.10,13.10 Т/с “Куля-дура”.
12.10 Гола красуня.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
18.00 Т/с “Iндус”.
19.00 Подiї.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
19.25 Т/с “Iндус”.
22.15 Х/ф “Єгер”.
0.20 Т/с “Опергрупа”. (2 к.).
2.10 Х/ф “Серце Дракона”.
3.40 Подiї.
4.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
5.30 Срiбний апельсин.

14.40 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф “В iм`я короля”.
23.00 Т/с “Рюрiки”.
23.30 Х/ф “Хронiки мутантiв”.
(2 к.).
1.50 Х/ф “Нiколи не говори
“нiколи”.
4.05 Х/ф “Голова над водою”.
(2 к.).

ICTV
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23.25 “У пошуках iстини. Третiй
Рейх проти СРСР: як
створити надлюдину?”
0.25 “У пошуках iстини. Пiонеригерої: правда про мiф”.
1.20 “Бiзнес +”.
1.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.15 Х/ф “Покровськi ворота”.
4.30 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.00 Т/с “Ранетки”.
5.45,6.50 Kids` Time.
5.50 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.55 Т/с “Веронiка Марс”.
7.50 Репортер.
8.05,16.00 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Майкл”.
11.50,19.30 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Батьки i дiти.
13.55,20.15 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,1.10 Спортрепортер.
22.20 Х/ф “Сiм”. (2 к.).
19.50 “Зоряне життя. Невiдомi
дiти вiдомих батькiв”.
20.50 “Зоряне життя. Зорянi
усиновлення”.
22.25 “Зоряне життя. Зiрки-геї”.
23.50 “Зоряне життя. Перший
сексуальний досвiд зiрок”.
1.00 “Як вийти замiж з Анфiсою
Чеховою”.
2.25 “Бiзнес +”.
2.30 “Холостяк”.
4.55 “Холостяк. Як вийти
замiж”.
5.50 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45,6.50 Kids` Time.
5.50 М/с “Новi пригоди
Бетмена”.
6.05 М/с “Сiмейка Аддамс”.
6.55 Т/с “Веронiка Марс”.
7.50 Репортер.
8.05 Т/с “Друзi”.
9.05 Х/ф “Ласкаво просимо, або
Сусiдам вхiд заборонено”.
11.20 Т/с “Грань 2”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.00 Х/ф “Не можу сказати
“прощай”.
20.55 Х/ф “Вечiрня казка”.
23.05 Х/ф “Невловимi месники”.
0.45 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
2.15 Х/ф “Корона Росiйської
iмперiї, або Знову
невловимi”.
3.20 “Мобiльна скринька”.
3.35 Х/ф “Корона Росiйської
iмперiї, або Знову
невловимi”.
4.40 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.10 Погода.
4.15 Факти.
4.40 Погода.
4.45 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
5.10 Х/ф “Крiстофор Колумб”.
6.40 Козирне життя.
7.20 Х/ф “Нiколи не говори
“нiколи”.
10.15 Велика рiзниця.
11.15 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.40 Квартирне питання.
12.40 Х/ф “Зброя”.

6.10 Х/ф “Балада про доблесного лицаря Айвенго”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.50 Х/ф “Iван Бровкiн на
цiлинi”.
13.55 Х/ф “Асс”.
16.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.

4.25 Т/с “Ранетки”.
6.05 Т/с “Журнал мод”.
7.05 Репортер.
7.20 Х/ф “Яйцеголовi”.
9.00 М/с “Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”.
10.00 М/ф “Пiдводна братва”.
11.50 Х/ф “Ласкаво просимо,
або Сусiдам вхiд заборонено”.
13.30 Файна Юкрайна.
14.10 Зроби менi смiшно.
15.05 Даєш молодь.
15.45 Т/с “Татусевi дочки”.

22.50 Х/ф “Одинак”.
0.55 Х/ф “Людина, що бiжить”.
(2 к.).
2.40 “Подробицi тижня”.
3.25 Д/ф “Лариса Голубкiна. Я
тебе нiколи не забуду”.
4.15 “Формула кохання”.
ТРК «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 2:
Острiв нездiйснених надiй”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с “Карамболь”.
12.50 Х/ф “Єгер”.
15.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
18.00 Т/с “Iндус”.
19.00 Подiї тижня.
19.30 Т/с “Iндус”.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Т/с “Опергрупа”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Щелепи 3”. (2 к.).
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.30 Подiї тижня.
4.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.

11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Наша Russia.
14.00 Х/ф “В iм`я короля”.
16.40 Велика рiзниця.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Пiрати Карибського
моря 3: На краю свiту”.
22.35 Голi i смiшнi.
23.55 Х/ф “Вигляд на вбивство”.
2.25 Iнтерактив. Тижневик.
2.40 Х/ф “Хронiки мутантiв”.
(2 к.).
4.25 Т/с “Герої 3”.

14.40 “Росiйськi сенсацiї.
Чорний гумор”.
15.35 “Зоряне життя. Зорянi
мами 2”.
16.35 “Моя правда. Лариса
Долiна. Стiна плачу”.
17.40 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.05 Х/ф “Довгождана любов”.
23.10 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
0.10 “У пошуках iстини.
Примарнi скарби гетьмана
Полуботка”.
1.10 “У пошуках iстини.
Формула радянського
терминатора”.
2.05 “У пошуках iстини. Пiонеригерої: правда про мiф”.
2.50 “У пошуках iстини. Прокляття колекцiї Iльїна”.
3.30 Нiчний ефiр.

ICTV

5.25 Погода.
5.30 Факти.
5.40 Погода.
5.45 Квартирне питання.
6.35 Анекдоти по-українськи.
6.55 Т/с “Рюрiки”.
7.35 Х/ф “Вигляд на вбивство”.
10.30 Ти не повiриш!

стб

4.55 М/ф “Острiв скарбiв”.
6.45 Х/ф “Чорна стрiла”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Росiйськi сенсацiї.
Любити зiрку”.
12.50 “Росiйськi сенсацiї. Полювання на спiвакiв”.
13.45 “Росiйськi сенсацiї. Зiрка в
подарунок”.

Новий канал

4.30 Т/с “Ранетки”.
6.05 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
9.00 М/с “Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”.
10.00 Х/ф “Коти проти собак”.
11.50 Даєш молодь.
12.55 Шоуманiя.

1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Я, я i знову я”. (2 к.).
2.55 Т/с “Еврика 4”.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.20 Х/ф “Бажаю здоров`я!”
7.55 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.20
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Павутиння 2”.
13.30 Т/с “Небо у вогнi”.
15.25 Х/ф “Визволення”.
17.05 Х/ф “I ти побачиш небо”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Останнiй бiй Iвана
Пахана.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.15 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 М/с “Черепашки-нiндзя”.
19.10,0.15 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.15 Хочу на Фабрику!
23.15 Зроби менi смiшно.
0.25 Х/ф “Як я одружився на
вбивцi”.
1.50 Т/с “Еврика 4”.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.30 Х/ф “I ти побачиш небо”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.30 Т/с “Павутиння 2”.
13.30 Т/с “Iсторiя льотчика”.
15.25 Х/ф “Визволення”.
17.00 Х/ф “Усе, про що ми так
довго мрiяли”.
19.00,21.30,0.00,2.20,5.15
“Свiдок”.
19.20 Х/ф “Фарт”.
0.20 Х/ф “Пiдземелля”. (3 к.).
2.45 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.35 М/с “Черепашки-нiндзя”.
16.55 Х/ф “Новий хлопець моєї
мами”.
18.50 Х/ф “Чого хоче дiвчина?”
21.00 Х/ф “Блондинка в
законi 2”.
23.00 Х/ф “Холостяцька вечiрка.
Остання спокуса”. (3 к.).
0.55 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Френкi i Джоннi”.
(2 к.).
3.05 Т/с “Еврика 4”.

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.20 М/с “Черепашки-нiндзя”.
9.20 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”. Убивцi
лiкарiв.
12.00 Х/ф “Фарт”.
14.00 Х/ф “Фронт у тилу
ворога”.
17.00 Т/с “МУР є МУР 3”.
19.00 Т/с “Iлюзiя полювання”.
23.20 Х/ф “Здатна на все”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Онг Бак: тайський
воїн”. (2 к.).
3.15 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
5.10 “Агенти впливу”.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.05 Новий погляд.
17.05 Т/с “Воронiни”.
18.10 Х/ф “Блондинка в
законi 2”.
20.05 Х/ф “Вiйна наречених”.
(2 к.).
22.00 Хочу на Фабрику!
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Мiсто грiхiв”. (3 к.).
2.25 Т/с “Еврика 4”.

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.15 Т/с “Мiс Марпл”.
9.25 Т/с “МУР є МУР 3”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Останнiй бiй Iвана
Пахана.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.20 Т/с “Iлюзiя полювання”.
19.00 Х/ф “Чингiсхан”.
21.50 Х/ф “Онг Бак: тайський
воїн”. (2 к.).
0.00 Х/ф “Шаблезуба тварюка”.
(3 к.).
1.55 Х/ф “Здатна на все”. (2 к.).
3.40 “Речовий доказ”.
5.05 “Агенти впливу”.

”
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Володимир ТАРАСЕНКО: «І ВСЕ Ж САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНУ
СИТУАЦІЮ СЛІД ОЦІНЮВАТИ ЯК НАПРУЖЕНУ»
Закінчення. Поч. на 4 стор.
Приміром, ревакцинацію проти туберкульозу у віці 7-ми та 14-ти років не проводили, тому що в районі немає туберкуліну для
постановки реакції Манту. Для її проведення
серед дитячого населення потрібно закупити за державні кошти 12 000 доз туберкуліну,
ціна яких становить 54 тисячі гривень, але
це не передбачено бюджетом. Вакцинація проти гепатиту В-1 (до року) до річного
плану виконано на 13,4% (2 довготривалих
протипокази, 30 відмов, 78 випадків відсутності бакпрепаратів). Вакцинація проти кору,
паротиту та краснухи (у віці 1 року) до річного
плану виконано на 22,3% (10 довготривалих
протипоказів, 2 тимчасових протипоказів, 84
випадків відсутності вакцини).
– Медики стверджують, що здоров’я
людини на 90 відсотків залежить від
умов, в яких вона живе, способу харчування і води, яку п’є. Тож, певне, від
ефективної роботи відділення комунальної гігієни Вашої служби багато в чому
залежить як почуваємо себе ми, жителі
району. Над якими питаннями працює
відділення сьогодні?
– Відділення за перше півріччя провело
обстеження 212 підконтрольних об’єктів.
За матеріалами перевірок і виявлених порушень підготовлено 57 приписів. Основна
увага звернута на об’єкти водозабезпечення, лікувально-профілактичні заклади, санітарний благоустрій населенних пунктів і
природоохоронні об’єкти.
З метою покращення якості питної води у
водопровідних мережах і колодязях загального користування направлені графіки їх
промивки і дезинфекції, обстежені водопровідні мережі з лабораторним дослідженням
води. Проведений тампонаж свердловин
у Вільно, Соснівці, Андріївці, Рожеві, Плахтянці. Огороджені території зон санітарної
охорони на артезіанських свердловинах в
Липівці, Андріївці, Пашківці, Новосілках, Березівці та інші. Цього року не зареєстровано
погіршення якості питної води з артезіанських свердловин. З водопровідної мережі
досліджено 220 проб води, із них 9 проб нестандартні. Найбільший відсоток води з відхиленням від держстандарту в селах Бишів,
Грузьке, Колонщина, Наливайківка.
Слід зазначити, що майже 16 км водопроводів в районі та 22,4 км водогонів знаходяться в експлуатації більше 45 років. Щорічно на цих мережах відбувається від 40 до
60 поривів. Витоки води через пошкодження
трубопроводів складає понад 10,7% від подачі води в мережу. В районі є спеціалізована організація по ремонту та обслуговуванню водопроводів. Однак, більшість сільських
рад, з метою економії коштів, до роботи залучають випадкових працівників без відповідної підготовки, без медичних оглядів, відповідної ліцензії.

На санітарно-хімічні показники досліджено 104 проби води, з відхиленням від
норми були 53, що складає 51% (середньообласний показник - 17,5%). Це стосується
водопровідних мереж Макарова, Березівки,
Королівки, Вільного, Бишева, Маковища.
При дослідженні води шахтних колодязів
зареєстровано 42,9% води з відхиленням
від держстандарту.
–Володимире Васильовичу, Ви, мабуть, погодитеся зі мною, що сьогодні стан
здоров’я дітей непокоїть не лише батьків,
а й викликає стурбованість суспільства.
Смертність підлітків під час пробіжок на
уроках фізкультури змусила Міністерство
освіти висунути особливі вимоги до медичних оглядів школярів. Що в цьому плані
зроблено в нас?
– Медичний огляд школярів проведений
згідно наказу МОЗ України №434 та наказу
№7 по Макарівській ЦРЛ і затвердженого графіка. Була створена комісія у складі
дільничних педіатрів, терапевтів, невролога, хірурга, отоларинголога, ендокринолога, лаборанта. За результатами медичних
оглядів складені заключні акти, проведені
медико-педагогічні ради. Результати огляду доведені до відома педагогів та батьків.
Найбільший відсоток захворювань - це хвороби органів дихання і становлять 209 на
1000 дітей. Хвороби ендокринної системи,
розладу харчування та порушення обміну
речовин – становлять 97 на 1000 дітей. Провідне місце в даній патології займає дифузний зоб – 69,7%.
Третє місце - хвороби органів травлення
(89 на 1000 дітей ) .
Після проведення поглибленого огляду
взято на диспансерний облік 97 дітей, направлено на дообстеження 175 дітей. За
результатами медичного огляду діти розподілені по групах здоров’я: І - 1128 - 24,1%,
ІІ - 2198 - 47,1%, ІІІ - 1272 - 27,2%, ІV - 56
- 1,2%.
– Наскільки якість харчування дітей
в школах та дошкільних закладах відповідає нормам, чи забезпечено санітарне
та епідемічне благополуччя цих установ?
– В 23 школах харчування організоване ПП «Школярик» смт Іванків. Це школи,
які розміщені на територіях віднесених до
четвертої зони забруднення після аварії на
ЧАЕС. Харчування тут організовано грамотно, проте натуральні норми продуктів не
дотримуються через низьку вартість харчування. В інших 11 школах харчуються учні
1-4 класів та діти пільгових категорій. Натуральні норми продуктів, на жаль, не виконуються.
Питання покращення матеріальнотехнічної бази шкіл , створення належних
умов для учнів, підвищення рівня організації харчування дітей, збереження їхньо-

“Скільки ж будуть
коштувати
памперси?”
“І чи зможемо ми дозволити сімейному бюджету таку розкіш?” Ці
питання останнім часом хвилюють батьків, які мають маленьких
дітей. Якщо і раніше вони коштували недешево, близько 180 гривень, то з введенням ПДВ мають подорожчати на 20%. На офіційному сайті Кабінету Міністрів України «Урядовий портал» з’явилася
інформація про те, що прем’єр-міністр Микола Азаров під час відвідування 9-го серпня дитячого садка №550 у Києві заявив: “Вчора Уряд відмінив розпорядження, підготовлене МОЗ, про запровадження податку на додану вартість на деякі товари медичного
призначення, в тому числі памперси. Зараз доручено всім контролюючим органам перевірити, щоб продавці повернулися до тих
цін, які були”. При цьому він додав, що в Україні буде побудовано
підприємства з виробництва одноразових дитячих підгузників. За
словами прем’єр-міністра, реальна вартість памперсів у 5-6 разів
нижча від ціни, за якою вони продаються в Україні.
Поцікавилася й наша газета щодо ціни на цей товар в аптеках райцентру. 10-го серпня в макарівських комерційних аптеках нових надходжень підгузників ще не було, пояснюють це
тим, що фірми виробники не відпускають свою продукцію, поки
ситуація з оподаткуванням не проясниться. Вони розпродують
старий товар за тою ж ціною, що й раніше. А ось аптека №10
вже продає товар за новою ціною з 20% ПДВ.
Засоби інтимного захисту і (презервативи) вже підскочили
в ціні і тепер б’ють по кишені середньостатистичного українця.
Цікаво те, чи зможе молодь, яка ще навчається і не має достатніх прибутків захищати себе від небажаної вагітності чи такого небезпечного і досить розповсюдженого захворювання, як
СНІД? Якщо раніше, в середньому, упаковка презервативів коштувала близько 16 гривень, що теж досить не дешево, то нині
їх вже у всіх аптеках райцентру відпускають за новою ціною з
ПДВ, а це близько 20 гривень.
Інф. “М.в.“.

го здоров’я у минулому навчальному році
ініціювалось на 4 спільних нарадах освіти та медицини, 6 семінарах та на колегії
райдержадміністрації.
– І насамкінець, як санітарноепідеміологічна служба досягає усунення порушень, про які Ви вели мову?
– За матеріалами перевірок накладено
80 штрафів, знято з реалізації 37,7 кг продукції (12 випадків), накладено 8 фінансових
санкцій на суму 580,35 гривень, припинено
експлуатацію 9 об’єктів.
Приміром, підготовлені матеріали в прокуратуру про порушення санітарного законодавства в цеху по переробці м’яса
птиці ТОВ „АФЕ - Інвест”, до райдержадміністрації – про стан посилення заходів з
профілактики гострих кишкових захворювань та вірусного гепатиту в районі та про
дотримання санітарно-гігієнічних норм в
організації харчування в навчальних закладах освіти та охорони здоров’я району. Також ми направили приписи про порушення
в кафе „Шашличний двір”, кафе „Урожай” с.
Бишів, про результати замірів шуму на території кафе „Чеширський кіт” СПД Килипенко.
Керівникам 6-ти підприємств та керівникам
фермерських господарств направлено 12
приписів щодо незадовільного проходження медичних оглядів. На ім’я керівників 2-х
підприємств направлені подання про відсторонення від роботи осіб, які не пройшли
медичний огляд. Накладені штрафи на директорів ТОВ „Завод ГТВ „Еласт” та „Макарівська птахофабрика” – не проходження
медогляду працюючих. Винесена постанова про тимчасову заборону експлуатації виробничого цеху ТОВ „Завод ГТВ „Еласт”.
Винесено 5 постанов про заборону використання водних об’єктів для купання. Вирішено питання реконструкції каналізації і
очисних споруд в с.Бишів, Червона Слобода,
Комарівка, Плахтянка, Кодра, що дало змогу
значно покращити екологічну та санітарноепідемічну ситуацію в районі. За рахунок
коштів держбюджету, місцевих бюджетів та
коштів МРВУЖКГ проведено заміну небезпечних ділянок водопровідної мережі загальною довжиною 1,8 км в смт Макарів, 0,5 в с.
Бишів, 1,7 в с. Колонщина, 0,4 в с. Плахтянка і 1,2 км в Кодрі. Проведено тампонаж 10
недіючих артезіанських свердловин. Відремонтовано зони санітарної охорони на 5-ти
артезіанських свердловинах. Організовано
промивку і дезинфекцію всіх водопровідних
мереж і колодязів загального користування.
Ліквідовано 29 стихійних сміттєзвалищ. Приведено у відповідний санітарний стан 25 населених пунктів району.
Ці та інші дієві заходи дозволяють тримати санітарно-епідеміологічну ситуацію під
контролем.
Анна СУХЕНКО.

спорт

Літо, сонце, волейбол
Вже другий рік поспіль громадська організація «Рідне місто» збирає
аматорів пляжного волейболу на пляжі «Маска», що в с. Фасівочка, щоб
вони мали змогу випробувати свої сили в цьому цікавому та захоплюючому
виді спорту.
На турнір за
першість району
прибули змагатися 12 команд
гравців,
вболівальники
та
глядачі. Гаряче
літнє сонце не
на жарт “розпалило” учасників,
в яких азарт та
прагнення перемоги відчувалися з першої
хвилини гри. Запекла боротьба за призові місця тривала майже цілий день.
Волейболісти, не жаліючи ні рук, ні ніг, стрибали та падали на пісок, відбиваючи м’яч, і ні на мить не давали своїм супротивникам переваги. Активна
гра раз у раз заганяла спортсменів у прохолодну воду освіжитися та набратися сил для нової гри.
Під кінець турніру визначились фаворити. Вболівальники всіляко підтримували їх оплесками та вигуками «Вперед!» І нарешті призери таки визначилися. Ними стали три макарівські команди. Перше місце, кубок, медалі
та грамоти отримала команда «ВГІРФО», друге – «Шульта», третє – «Автомобілісти».
Втомлені, але задоволені, переповнені позитивними емоціями та враженнями, поверталися додому всі, хто завітав на турнір. І у організаторів,
і у гравців та гостей є надія, що і наступного року всі знову зустрінуться на
тому ж місці і зможуть знову насолодитися улюбленою грою.
Оксана Дмитрієва.

В тему

Одружень і
народжень більше
ніж розлучень
За інформацією Макарівського
РАЦСу , за останні півроку в районі
народилось 230 дітей. Шлюб взяли 112 пар. Розлучилася 21 пара.
Також за даними РАЦСу, кількість народжень і одружень, у порівнянні з минулим роком, збільшилась. А от кількість розлучень
зменшилось. Можливо й тому,
що нині, відповідно до нового законодавства, процедура розлучення проводиться лише судом.
Інф. “М.в.“.

ШЛЮБИ УКЛАДАЮТЬСЯ
НА НЕБЕСАХ,
А РОЗЛУЧЕННЯ ПРИЛЮДНО
Відразу 70 бразильських подружніх пар взяли участь у колективній церемонії розлучення.
Зі шлюбом в рамках державної
програми “Доступна юстиція”
безкоштовно порвали сім’ї з
низькими статками, повідомляє
ІТАР-ТАСС.
Провести церемонію одночасного безкоштовного розлучення
для сімей, чий прибуток не перевищує 1000 реалів (636 доларів США)
взявся суддя Жоржі Мартінс. Головна умова - розлучення має відбуватися за двосторонньою згодою
та при взаємній відмові від майнових претензій та позовів.

ЗА ЯКИХ ЧОЛОВІКІВ НЕ
ПОТРІБНО ВИХОДИТИ
ЗАМІЖ?
Американський священик Пат
Коннор провів більше 200 весіль
і впродовж 40 років спостерігав
за долями тих, кого одружував.
На основі отриманого досвіду він
зробив висновки і навіть випустив
книгу, засновану на своїх спостереженнях: “За кого не варто виходити заміж”. У ній він описує
декілька типів чоловіків, яких треба уникати. Інакше шлюб, скоріш
за все, буде приречений на невдачу.
Священик наполягає, що треба дуже ретельно вибирати людину, в яку можна закохатися. Тобто
контролювати свої емоції. Інакше
у вас можуть загорітися почуття
не до того.
Так хто вони ці чоловіки, яких
треба уникати? Це - матусині синки; ті, хто не вміє поводитися з
грошима (жаднюги та марнотрати); ті, у яких зовсім немає друзів;
чоловіки, здатні принизити і грубо
поводитися з жінкою публічно; чоловіки, які зневажливо ставляться
до обслуговуючого персоналу; ті,
у кого немає почуття гумору; безвідповідальні чоловіки; ті, хто не
виконує свої обіцянки. Втім, список можете продовжити самі.

ВІДДАТИ ВСЕ ЗА КОХАННЯ
Голова іспанського герцогського роду Альба роздала все
своє багатство синам, щоб ті дозволили їй взяти морганатичний
шлюб. Заради кохання герцогиня пожертвувала всіма статками
- 85-річній дворянці належало
більше десяти древніх замків і
величезна колекція витворів мистецтва.
Вона має право в’їжджати до
Севільського кафедрального собору верхи на коні та не схиляти
коліна перед Папою Римським,
але брати морганатичний шлюб
без дозволу родичів не має права, пояснює британська газета
The Guardian.
Обранцем герцогині Альби
став співробітник урядового департаменту соціального забезпечення Альфонсо Дієс, який молодший за неї на 24 роки. Шлюб, який
бере герцогиня Альба - не перший
і навіть не другий в її житті.
УКРІНФОРМ.
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ВСЯ СПРАВА - В АТМОСФЕРІ
Кожен будинок унікальний по-своєму. Але буває так, що в одному
відчуваєш себе добре, а в іншому абсолютно незатишно. Цей дивний
феномен розгадується просто - вся справа в атмосфері. І її можна поліпшити, якщо дотримуватись кількох простих правил.
Екологія житла залежить від
багатьох факторів, і, в першу чергу, від матеріалів. Чим більше натуральних, тим краще. І головні
позиції тут займають дерево, необпалена глина, цегла. До речі, у

металу і скла репутація не настільки бездоганна. А для оформлення інтер’єру краще підійдуть
натуральні тканини - шовк, льон,
ситець, бавовна, а не модний сьогодні синтетичний текстиль.

Дихати в будинку стане набагато легше, якщо замість пластикових контейнерів віддати перевагу
плетеним кошикам, металеві жалюзі замінити бамбуковими. Речі
з натуральних матеріалів не тільки
корисні і приємні - вони ще мають
і позитивну енергетику. Виняток мисливські трофеї: опудала, шкури і роги убитих тварин. Як би красиво ці експонати не виглядали,
на думку біоенергетиків, біополе,
яке вони випромінюють, для людини зовсім не корисне.
Майже кожна господиня розводить квіти, але не всі знають, що
домашні рослини такі ж цілющі,
як і лікарські. Дезинфікуючу дію
мають рослини, що містять фітонциди (базилік, спатіфіллум). Усім
відома герань заспокоює нервову систему, знімає головний біль і
нормалізує кровообіг.
Але є ряд речей, яких краще
уникати, якщо ви хочете, щоб ваш
будинок був затишним і комфортним. До них відносяться складні
архітектурні форми, гострі кути,
темні, холодні і дуже яскраві кольори, велика кількість дрібних
або строкатих деталей, багато
дзеркал і брак світла.
Одним словом, щоб будинок
приносив радість і здоров’я, він
має бути цілком природним, теплим і затишним.

радять фахівці

МАГАЗИННУ КУРЯТИНУ КРАЩЕ
НЕ ДАВАТИ ДІТЯМ І ЛІТНІМ ЛЮДЯМ
У такому м’ясі міститься досить багато антибіотиків, особливо вони накопичуються в стегенцях, в крильцях їх значно менше.
Такого висновку дійшли фахівці
“Укрметртестстандарту” у своєму
дослідженні продукту.

За порадою фахівців, убезпечити себе можна, зокрема, віддаючи перевагу курячим грудкам.
Це найкорисніша частина курки,
оскільки вона має мінімальну кількість капілярних судин, наповнених кров’ю. А як відомо, саме кров

є носієм всіляких речовин, у тому
числі й патогенних.
Корисно, також, перед вживанням окостів, видалити шкірку,
оскільки вона містить багато жиру,
а якщо варите бульйон, перші дві
води слід злити.

готуємо разом
ОРИГІНАЛЬНА ШАНХАЙСЬКА ЗАКУСКА
Продукти: качан капусти, 3 помідора, 2 великих
болгарських перця, 2 голівки цибулі, голівка часнику.
Сіль, перець, спеції - за смаком.
Щоб приготувати прекрасну закуску до вашого столу за рецептом національної китайської кухні,
треба дрібно нашаткувати капусту, додати в капусту
порізані помідори, болгарський перець, цибулю та
подрібнені часник і червоний гіркий перець. Посолити, поперчити і додати зелень. Усе це перемішати й
трохи обжарити на сковорідці, зменшити вогонь і
смажити до готовності.
Цю закуску можна використовувати, як окрему
страву або, як салат-гарнір до м’ясних страв, наприклад, шашлику.

ОВОЧЕВІ ОЛАДКИ – ПО-ГРЕЦЬКИ
З тих пір, як у продажу з’явилося борошно
з гороху нуту - бісан, робити їх стало набагато
простіше. І в порівнянні з іншими оладками, вони
все ж таки ближче до дієтичних, хоча смажити
все одно доводиться на олії.
До речі, сама назва “оладки” походить від
грецького “олеум”, олія, а ці добрі тим, що відсотків
на вісімдесят складаються з овочів: борошна йде зо-
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всім мало, а яйця взагалі не потрібні. Найкрасивіші
виходять з моркви, картоплі й цукіні. Для різноманітності можна додавати прянощі: коріандр, каррі або
обсмажене насіння гірчиці. Ну і цибуля, імбир або
часник ще жодній овочевій страві не завадили.
Дуже смачними і ситними виходять оладки з квасолі, часнику і зелені - їх потрібно обсмажувати на
сковорідці до хрусткої скориночки, а потім допікати в
духовці. Бобові відмінно піднімаються, якщо з’єднати
їх із звичайною молочно-дріжджовою опарою, тому
борошна потрібно зовсім трохи.
Цікавою
вийде
страва, якщо спекти
оладки зі “вчорашніми”
макаронами
або локшиною. Але
краще всього виглядають спагеті. Їх
потрібно порізати і
додати трохи тіста (з
молока, яйця й борошна), пекарського
порошку й зелені. Смажити як звичайні. Подавати з
тушеними овочами та сметаною.

СЕРПЕНЬ-ЧАРІВНИК
Ранки свіжі, дні щедрі, вечори духмяні від запаху нічної
фіалки. Нудьгувати ніколи. Настав час абрикосів, персиків,
слив і ранніх яблук, а, крім того, саме зараз час подбати і про
врожай наступного року.

•

Якщо ви підживите в перших числах серпня плодові дерева
фосфорно-калійними добривами, це допоможе деревам краще
перезимувати. А після збирання врожаю ранніх яблук і груш, через
два тижні, обов’язково підживіть дерева ще раз, оскільки зараз їм
потрібна органіка. На один квадратний метр внесіть чотири-п’ять
кілограмів перегною і близько сорока грамів амофоски.
Зверніть увагу, щоб під кронами дерев не було паростків і
бур’янів. Зараз намагайтеся не поливати плодові дерева рясно,
інакше плоди можуть почати опадати раніше встановленого строку.
У серпні потрібно подбати про кущі малини, агрусу і смородини. Щоб отримати добрий урожай у наступному році, постарайтеся зрізати всі старі гілки на смородині й агрусі і внести добрива.
Якщо ви зробите це, то наступного року плоди будуть більшими і
солодшими.
Малину в серпні також варто підживити перепрілою органікою, шар добрива може досягати семи сантиметрів. У малини
також потрібно обрізати до основи всі слабкі паростки і ті, що вже
відплодоносили. Це сприятиме кращому росту нових.
Якщо в першій декаді серпня ви скосите всі кущі полуниці, до
зими встигне з’явитися нове листя. Тільки не забувайте знищувати бур’яни, які можуть з’явитися між рядами. Можна підживити
кущі суперфосфатом
або деревною золою. У другій половині
серпня потрібно подбати про майбутній
урожай полуниці. Для
цього висадіть рівними рядами молоді
розетки. Вони встигнуть добре укорінитися до заморозків, і ви
наступного року отримаєте чудові ягоди.
Помідори,
перець і баклажани вже
починають
давати
урожай, тому продовжуйте підживлювати
їх органікою або мінеральними добривами.
Перець і баклажани потрібно рясно поливати, а урожай збирати через кожні чотири дні, не забуваючи при цьому розпушувати
грунт. Огірки краще знімати через кожні два дні. Їх потрібно рясно
поливати, інакше будуть гіркими. Тож намагайтеся робити це щодня.
Буряки, моркву і кабачки в серпні теж потрібно постійно поливати і підживлювати, на відміну від гарбузів, які цілком можуть
обійтися без добрив. Замість поливу, акуратно обріжте на гарбузах кінці батогів з квітками і дрібними зав’язями - це дасть змогу
плодам, які вже є, активно набирати вагу.
Якщо капусту поїдають слимаки, видаліть нижнє листя, а, крім
того, потрібно посипати землю, навколо рослини, золою з печі.
Крізь неї слимак не пройде - втратить слиз і загине, а капуста
буде врятована. У серпні пізня білокачанна капуста зав’язує качани, тому її можна підживити розчином органіки або мінеральних добрив. Зверніть увагу - в цей період активізуються шкідники.
Для боротьби з ними можна запилити капусту тютюновим пилом
або обприскати спеціальними препаратами.
Якщо картопляне бадилля пожовтіло, картоплю потрібно викопувати. Місце картопляному бадиллю - у вигрібній ямі, як і зараженим фітофторою овочам і фруктам. Коли яма осяде, її потрібно засипати землею, і зараза на поверхню не вийде.
Зацвів кріп - не поспішайте викидати парасольки. В них багато
вітамінів, ефірних олій і корисних мікроелементів. Узимку сушені
суцвіття нагадають про літо - їх можна додати в будь-яку їжу.
Часник-переросток їсти свіжим не можна - жорсткий. Але суха
приправа вийде дуже смачною. Пучки часнику потрібно висушити
і перемолоти.
Меліса, якій завжди знайдеться місце в городі, - прекрасна
сировина для вітамінного чаю. Її можна сушити прямо віниками.
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ЩОБ ЗАХИСТИТИСЯ ВІД КОМАРІВ ,
НАЛЯГА Й ТЕ НА ПОМІДОРИ
Отже, літо триває. Втім - це не лише час відпусток і відпочинку, але й час підвищеної активності кровососів. Про те, як убезпечити себе від цих непроханих гостей
та лікувати їх укуси, ми попросили розповісти кандидата медичних наук, доцента
кафедри терапії № 2 та дерматології й венерології Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького Олександра ТУРКЕВИЧА.
- Кращі способи захисту - це носіння
закритого одягу й використання репелентів - кремів, гелів або мазей. Також
ефективними є фумігатори. Ці речовини
поступово випаровуються під впливом
температури і відлякують комах, - підкреслив він.
- А якщо комар все-таки укусив?
- Місце укусу слід протерти нашатирним спиртом, горілкою, одеколоном
або розчином питної соди. Ефективно
знімає свербіж і почервоніння у місці
укусу вживання сучасних аптечних засобів - бальзамів “Рятувальник” або
“Захисник”, мазі “Феністил”. У разі численних укусів, особливо якщо є схиль-

ність до алергічної реакції, потрібно
прийняти антигістамінні препарати.
Але досить 250 разів протягом життя
потрапити до комарів “на хоботок”, аби
виробити імунітет і перестати звертати
увагу на них.
- А якщо позначки в 250 укусів ще
не досягнуто, то що ще можна порадити постраждалим?
- Скористайтеся домашніми засобами, що зменшують свербіння. Розчиніть
чайну ложку соди у 1/2 склянки теплої
кип’яченої води і змочуйте цим розчином слід від укусу кожну годину. Можна
застосувати народні засоби: внутрішню
поверхню пір’їнки зеленої цибулі, свіжий

листок подорожника, невеликий кусок
косметичної глини.
Якщо свербіння не проходить, спробуйте примочки з фурациліном. Розчиніть пігулку цього препарату у 1/2 склянки
теплої кип’яченої води і поставте у холодильник. Змочіть холодним розчином ватку або бинт і прикладайте до запалених
місць. Коли примочка висохне, зробіть
нову. Обробіть слід від укусу зеленкою.
Якщо неприємні відчуття непокоять більше доби або укушені місця сильно запалилися, зверніться до алерголога - можливо,
знадобляться пігулки або спеціальні мазі.
Налягайте на помідори, і тоді ваша
кров не смакуватиме комарам. Американські ентомологи виявили у томатах речовину, що відлякує кровососучих комах. На
його основі вже розроблений репелент,
який з’явиться у продажу вже наступного
року.
- Чи існують рослини, що допомо-

жуть туристам, рибалкам і грибникам
протистояти атакам комарів?
- Звісно, існують. Привал або нічліг,
влаштований під черемхою, гарантує спокійний відпочинок. Гілки черемхи в наметі
добре відлякують кровососів. Якщо, розтертим у кашу листям, натерти обличчя і
руки, комарі облітатимуть вас стороною.
Стане у пригоді й пижма. Її розтерте
листя, прикладене до місць укусів, значно
знижує неприємні відчуття. Гіркуватий запах полину також не до вподоби комарам.
До речі, можна використовувати полинову
олію.
Якщо комахи вас все ж таки покусали, скористайтеся допомогою звичайної
кульбаби. Якщо місця укусів змастити
молочним соком, свербіння значно зменшиться. Подібні властивості має і листя
чорного пасльону.
Розмовляв Ярослав ШЛАПАК

”
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Хами вже не будуть
безкарними
12 січня поточного року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін у статтю 133-1
«Кодексу про адміністративні правопорушення», суттєво
підвищується матеріальна відповідальність порушників
чинного законодавства щодо перевезень пільговиків.
Зокрема, там записано: «Безпідставна відмова від передбаченого Законом пільгового перевезення громадян тягне за собою накладання штрафу на водіїв транспортних засобів-суб’єктів підприємницької діяльності
від восьми до десяти неоподаткованих мінімумів доходів
громадян».
На підставі цього документу є можливість покінчити з
хамством водіїв транспортних засобів, що порушують закон про перевезення пільговиків. В таких випадках необхідно написати заяву про цей факт. Там потрібно вказати
дату, годину, маршрут перевезення, а також номер автобусу, прізвище водія.
Вацлав Янковський,
голова ради ветеранів.

За правопорушення
штрафують
З початку року на розгляд адміністративної комісії
надійшло 25 протоколів правопорушень. Під час розгляду яких, 23 особи були оштрафовані, дві – виправдані.
Найбільш розповсюдженим правопорушенням є
куріння тютюнових виробів у невстановлених місцях.
11 осіб, яких спіймали під час цих протиправних дій,
повністю визнали свою провину та заплатили штраф
у розмірах від 51 до 102 грн. Також 5 осіб комісія
оштрафувала у розмірі від 380 до 850 грн. за порушення правил благоустрою територій міст та населених пунктів. Три особи заплатили штраф у розмірі від
170 до 340 грн. за порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі. Понесли покарання
(штраф у розмірі – 51 грн.) порушники правил торгівлі на ринку і за розпивання пива, алкогольних та слабоалкогольних виробів на виробництві. Таку ж саму
суму було стягнуто й з жителя Макарова за завідомо
неправдивий виклик спеціальних служб. За заняття
проституцією було спіймано одну особу та оштрафовано на 136 грн.
За несвоєчасну реєстрацію народження дитини були
виправдані на підставі статті 22 КУПАП дві мешканки селища.
Всього на рахунок Макарівської селищної ради надійшло коштів у сумі 3961 грн., як штрафи за протиправні дії
допущених макарівцями.

щиросердні
поздоровлення
Адресуємо найщиріші та найтепліші привітання з
нагоди ювілейної дати – 80-річчя від Дня народження
Іщенко Ганні Андріївні з Макарова,
Зозулі Лідії Онопріївні з Борівки та
Болдирьовій Ніні Макарівні з Колонщини.
Хай щастям, веселістю повниться хата,
хай буде сім’я вся здорова й багата, наснага
і щедрість у серці хай квітнуть, поки ювілей
не настане столітній. Хай діти й онуки приносять Вам радість, дорогу до хати забуде хай
старість. Живіть у достатку, у щасті, у силі, роки проти Вас хай будуть безсилі!
З повагою президія районної
організації ветеранів України.

*****
Жіночий вокальний ансамбль „Калиновий
гай” с. Осиково щиро і сердечно вітає з Днем народження свою учасницю і спонсора, депутата Лишнянської сільської ради
Мелюхову
Людмилу Іванівну.
Від душі Вас вітаємо,
всього доброго бажаєм, як
найдовше вік прожити, в щасті, радості ходити! А ще Вам
зичимо здоров’я міцного, сонячних ранків, спокійних ночей і світанків, вічного миру,
сонця ясного, хай світлою
буде життєва дорога. Любов – від рідних, а ласка від Бога, від близьких
до сердця любимих людей! Хай здійснюються всі
Ваші заповітні мрії,бажання та добрі задуми. Хай
скрізь буде лад і в роботі, і в сім’ї. І радість на
серці, і хліб на столі!

*****
Завтра, 13 серпня, відзначає свою ювілейну дату
від Дня народження вчитель початкових класів
Депутат Світлана Онисимівна.
Тож з такої чудової нагоди колектив Макарівського НВК „ЗОШ I ст. – районна гімназія” щиро
здоровить іменинницю і зичить радісного настрою,
творчих успіхів, гарних і приязних стосунків з колегами та учнями. А ще:
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторюються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

Відремонтують будинок
культури і дитсадок

За підтримки спонсорів і сільського голови Олега Мірошкіна у Бишеві ведеться
капітальний ремонт будинку культури і дитячого садка. Роботи здійснюють підрядні
будівельні організації. Завершити ремонт будинку культури сільська рада планує до
14 жовтня.
Дитячий садок розпочне свою роботу в січні. Сільська рада планує облаштувати приміщення для відкриття ще й третьої групи дитсадка в місцевому гуртожитку, адже на черзі до дошкільного закладу стоїть багато дітей.

До відома платників податків

встановлені терміни подання
реєстраційних заяв

Державна податкова адміністрація
України надає методичні рекомендації
щодо термінів подання особою реєстраційної заяви платника ПДВ за формою
№1-ПДВ при обов’язковій реєстрації її,
як платника ПДВ, для врахування під час
проведення такої процедури.
Порядок реєстрації особи, як
платника ПДВ, регулюється статтями 180 - 183 розділу V Податкового
кодексу України та Положенням про
реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом
ДПА України від 22.12.2010 р. №978
та зареєстрованим у Мін’юсті України
29.12.2010 р. за №1400/18695.
Відповідно до п.181.1 ст.181 розділу
V Кодексу під обов’язкову реєстрацію,
як платника ПДВ, підпадає особа, в якої
загальна сума від здійснення операцій
з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом
V Кодексу, у тому числі з використанням
локальної або глобальної комп’ютерної
мережі, нарахована (сплачена) такій
особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300
тис. грн. (без урахування ПДВ).
Для здійснення такої реєстрації
особа, не пізніше 10 числа календарного місяця у якому вперше досягнуто
вищезазначеного обсягу оподаткованих операцій з постачання товарів/
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послуг, повинна подати до органу ДПС
за своїм місцезнаходженням (місцем
проживання) заяву ( пункти 183.1 та
183.2 ст. 183 розділу V Кодексу).
Таким чином положення Кодексу
не обмежують право подання заяви
одразу після досягнення обсягу оподаткованих операцій з постачання
товарів/послуг, визначеного у ст. 181
розділу V Кодексу.
Враховуючи вищезазначене, ДПА
України наголошує на можливості прийняття від особи (в якої обсяг оподаткованих операцій з постачання товарів/послуг перевищив 300 тис. грн.)
заяви одразу після досягнення такого
обсягу та при підтвердженні його відповідними документами.
Також, про наявність роз’яснювальних та консультаційних матеріалів,
норм податкового законодавства можна
дізнатися у випусках офіційного видання
ДПА України - журналі “Вісник податкової служби України”, в якому усі публікації (податкові роз’яснення, консультації
провідних фахівців тощо) з питань оподаткування юридичних та фізичних осіб є
офіційними матеріалами Державної податкової адміністрації України.
Ярослава Уніченко,
головний державний податковий
інспектор.

Члени футбольної команди “Перо“ с. Колонщина щиросердно поздоровляють президента клубу
ПЕЛЕШОК Юлію Василівну
з Днем народження. Зичимо Вам, як енергійній, чуйній людині та яскравій особистості міцного здоров’я,
великого людського щастя, добробуту , миру та злагоди в родині. Нехай у справах, які Ви започаткували,
будуть запорукою енергійність, цілеспрямованість та
бажання досягти нових висот. А також:
Для Вас - і посмішки, і квіти,
І неба сонячного й чистого блакить,
Найкращі й теплі побажання,
Що йдуть від серця нашого,
прийміть.
За душу Вашу щиру і палку,
За серце чуйне і привітне
Дай, Бог, Вам щастя й долі на віку,
Пошани від людей і довголіття!
Хай будуть ранки золоті,
Хай будуть славні перемоги,
І хай завжди у Вашому житті
Щасливі стеляться дороги.
Дирекція школи та батьківський комітет Колонщинської школи вітає сільського голову Колонщини
ПелЕшок Юлію Василівну
з Днем народження та бажає їй:
Здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.

*****
Адміністрація, профспілковий комітет та весь
колектив Макарівського райВУЖКГ щиросердечно вітають з ювілейною датою від Дня народження
працівницю підприємства
САМУСЕНКО ТЕТЯНУ ГРИГОРІВНУ
та бажають їй:
„Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей душы.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам на юбилей!”

Пожежно-рятувальна служба інформує

Люди гинуть від вогню
Минулого місяця в селах
району виникло вісім пожеж.
У більшості випадків лихо
траплялося в приватних
секторах, а саме в житлових
та господарських будівлях.
Основними причинами загорання були несправність
електромереж та необережне поводження з вогнем.
Так, через коротке замкнення електропроводів виникла
пожежа в одному з житлових
будинків в с. Соснівка. Власниця похилого віку не змогла самостійно вибратися з
будинку і, на жаль, загинула
від вогню.
Власникам житлових будинків слід пам’ятати, що короткі замикання виникають
через неправильний монтаж

або
експлуатацію
електроустановок,
старіння
або
пошкодження
ізоляції. Щоб
запобігти цьому, слід використовувати
якісні запобіжники,
вчасно
ремонтувати
системи електропостачання
будинків, не перевантажувати електропроводку одночасним підключенням до неї
потужних електроприладів.
Пам’ятайте, що від ваших
дій залежить не тільки безпека вашого майна, але й ваше
життя та здоров’я!

У випадку пожежі негайно повідомляйте про це
пожежно-рятувальну службу за номером 5-13-77 або
“101”!
Макарівський РВ ГУ МНС
України в Київській
області.

Небезпечні знахідки
Нещодавно в селі Лишня
власник земельної ділянки під
час обробітку землі знайшов
чотири артилерійські снаря-

ди Великої Вітчизняної війни.
На місце була направлена
піротехнічна група для їх знешкодження. Цього ж дня, від
мешканця с. Забуяння надій-

шло повідомлення про те, що
під час копання криниці було
знайдено протипіхотну ручну
гранату часів війни. Всього, з
початку року на
території району
зареєстровано
14 випадків виявлення різноманітних
боєприпасів.
Пам’ятайте,
якщо вам трапилось знайти
авіаційні бомби, снаряди,
міни,
гранати,
патрони,
тощо, необхідно позначити
місце знаходження вибухонебезпечного предмета,

огородити його, вивісити
прапорці червоного кольору,
якщо є можливість - виставити охорону. Про небезпечну
знахідку необхідно негайно
повідомити в управління з
надзвичайних ситуацій або
міліцію чи поряд розташовану військову частину. Особливо запам’ятайте, що ні в
якому разі не можна брати
вибухонебезпечний предмет
в руки, переносити з місця
на місце, кидати, класти у
вогонь тощо.
Володимир Харченко,
начальник ВПНПД
Макарівського
РВ ГУ МНС.
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із золотим весіллям!

Усім теплом наших сердець, від щирої душі
поздоровляємо із ювілейною славною датою –
50-річчям подружнього життя
Леоніда Васильовича та
Марію Миколаївну Ілюшенко
П’ятдесят Ви удвох крокували,
Переповнені світлих надій,
Перешкод подолали чимало
На життєвій стежині своїй.
Хай сьогодні у хаті лунають
Привітання всіх рідних й дітей.
Вам у парі й здоров’ї бажаєм
І столітній зустріть ювілей!
З любов’ю діти, онуки, правнуки.

Приватні
оголошення

м е та л о п л ас т и к о в і
вікна та двері

броньовані та міжкімнатні двері.
Заміри та доставка - безкоштовні.

наші ціни - кращі знижки.

Тел.:

097-428-72-44.

ВІКНА. ДВЕРІ. КВЕ. ТRОСАL (м. Житомир)
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. Заводське виготовлення, професійний монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відкоси
(к р е дит ). Телефон - 097-208-90-83.

Пінопласт для утеплення фасаду,
підлоги та даху - від виробника
в Макарові по вул. Дорожна, 27-А.

Тел.: 067-536-49-55; 050-356-79-12.
Соснівська сільська рада
оголошує конкурс

НАЙМУ житло в Макарові для сім’ї. Порядок
та вчасну сплату гарантуємо. Телефон –
067-304-80-29.
ПРОДАЮ ГАРАЖ біля цегельного заводу в
Макарові.Тел.: 067-195-95-20.
ПРОДАЮ СТАРУ ХАТУ із земельною ділянкою
(0.65 га) під забудову в селі Наливайківка по
вулиці Шевченка. Ціна — за домовленістю.
Телефон — 066-574-84-97.
ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ АВТОМОБІЛЬ „ШЕВРОЛЕ АВЕО”, страховка Каско — в подарунок. Виплата — від 970 грн. у місяць. Телефони: 095-734-20-00; 097-717-40-10.

на проведення робіт з капітального ремонту
дороги по вулиці Лесі Українки с. Соснівка.
П рийо м з а я в о к в і д б уд і в е л ьн их о рга н і з а ц і й
з а а д ре со ю: с. Со сн і в к а , в ул Ле н і н а , 4 0 ,
Со сн і в ськ а сі л ьськ а ра д а .
Для ремонту автодороги Київ-Чоп іноземне представництво

„Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.”

Запрошує на роботу:

Різноробочих, Водіїв грейдера,
екскаватора, бульдозера.
Орендуємо квартири, будинки.
З а інформацією звертатись за тел .:

(045) 78-6-08-24; 093-335-51-51;
093-692-24-48;

Продається тільна корова (7 місяців) в
с. Пашківка. Тел.: 097-106-03-65; 066356-76-82. Надія.

Адреса: смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 9,
3-й поверх, каб. 35, 39.

ПРОДАЮ одно-, дво-, трикімнатні квартири в
центрі Макарова. Телефон - 050-721-03-34.

камінь, щебінь, відсів.
Телефон 097-487-54-43.

ПРОДАЮ земельні ділянки під забудову в
Макарові (15 соток) та в Зуровці (25 соток).
Є державні акти та можливість підведення
електроенергії та газу. Поруч річка та ліс.
Телефон - 096-383-54-00.

Ч И С Т И М О , К О П АЄ М О КР И Н И Ц І .
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .

Автомагазин “ЕлітАвто”

Автозапчастини до іномарок в наявності та під
замовлення. Оригінальні та аналогові, смт Макарів,
вул. Б.Хмельницького, 7-а (навпроти будинку
культури). Тел. 097-988-18-10, 093-580-87-03,

095-462-68-79, 063-242-73-88, 093-467-28-88.

Гіпотеза вчених

НАВКОЛО ЗЕМЛІ
ОБЕРТАЛОСЯ ДВА МІСЯЦІ
Американські вчені вважають, що раніше Земля мала два
супутники, нинішній з’явився у результаті зіткнення нашої
планети з іншим космічним об’єктом близько 4,5 млрд років
тому. Уламки небесних тіл, що зіткнулися, зрослися, і з них
сформувався Місяць.
“Зіткнення може пояснити, чому дві сторони Місяця мають саме такий вигляд”, - зазначають учені Мартін Джутзі і
Ерік Аспог з Каліфорнійського університету, повідомляє Голос
Америки.
Вони стверджують, що їхнє дослідження, засноване на
комп’ютерному моделюванні, пояснює причину разючих відмінностей, що їх спостерігають у будові поверхні неосвітленої
сторони Місяця і сторони, якою нічне світило завжди обернено
до нашої планети. Ці відмінності могли бути обумовлені наслідками катастрофічного зіткнення другого супутника з Місяцем,
вважають М.Джутзі і Е.Аспог.
Для вивчення Місяця у вересні НАСА в рамках місії “Грааль” виведе на місячну орбіту два зонди, які замірятимуть
гравітаційні поля Місяця.

ДО 2050 РОКУ ПОЛОВИНУ
НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ
СТАНОВИТИМУТЬ АФРИКАНЦІ
Таку думку висловив професор Гарвардського університету, фахівець у сфері демографії Девід Блум.
За прогнозами Блума, в 2011 році на Землі народиться
близько 135 мільйонів людей, а кількість померлих становитиме близько 57 мільйонів. Таким чином, населення планети
збільшиться на 78 мільйонів. Згідно з даними американського
Бюро перепису населення, зараз на Землі проживає 6 млрд
930 млн осіб, повідомляє ТСН.
Співробітник Гарвардського університету вважає, що до
2050 року населення планети збільшиться на 2,3 мільярда.
Основний приріст (97%) забезпечать країни, що розвиваються, у тому числі 49% нових жителів планети народяться на африканському континенті.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на сайті Макарівської
районної ради rada-makariv.org. буде оприлюднено проект
рішення Небилицької сільської ради „Про розроблення генерального плану села Небилиця Макарівського району Київської області” (рішення Небилицької сільської ради від 26
липня 2011 року №63-VІІ-VІ).
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також в приміщенні Небилицької сільської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються за телефоном 4-28-35 протягом місяця з
дня оприлюднення проекту регуляторного акта або
за адресою: вулиця Леніна, 11, село Небилиця Макарівського району Київської області, Небилицька
сільська рада, 08024.

До уваги суб’Єктів господарювання!
«Про проведення державної атестації
та переатестації суб’єктів племінної справи
у тваринництві”
На виконання спільного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України і Національної академії аграрних наук України від 10.06.2011
№239/124 «Про проведення державної атестації та переатестації суб’єктів племінної справи у тваринництві,
що претендують на присвоєння відповідних статусів»
та наказу ГУ АПР Київської ОДА від 11.07.2011 №91
необхідно всім суб’єктам племінної справи у тваринництві Макарівського району забезпечити до 1 вересня 2011 року подання у відділ сприяння розвитку галузі
тваринництва Головного управління агропромислового
розвитку Київської облдержадміністрації наступні документи:
- заявку суб’єкта племінної справи у тваринництві
на проведення державної атестaції;
- кількісні та якісні показники продуктивності й
виробничо-господарської діяльності племінних господарств за видом та породою тварин;
- результати бальної оцінки, якщо передбачена;
- ветеринарну довідку щодо благополуччя суб’єкта
племінної справи у тваринництві;
- акт державної атестації (переатестації) суб’єкта
племінної справи;
- копію статуту підприємства у разі реорганізації
або зміни найменування господарства;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної або фізичної особи;
- лист-клопотання господарства у разі відмови його
від статусу.
Документи подаються в 3-х екземплярах.
За довідками звертатись за телефоном - 5-13-36.
Віталій Пономаренко,
начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації.
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ТЕРМІНОВО. Пропоную роботу доглядальниці
в Макарові. Телефон - 066-97-91-643.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №999842 виданий 27 березня
2008 року Управлінням земельних ресурсів у Макарівському районі за №010833000127 на підставі договору
міни земельних ділянок серії ВКС №579161/2630 від 18
березня 2008 року на ім’я АНИПЧЕНКА Петра Івановича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА №945368 виданий 16 квітня 2008
року Управлінням земельних ресурсів у Макарівському
районі за №010833000224 на підставі розпорядження
Макарівської райдержадміністрації від 4 квітня 2008 року
№1472 на ім’я АНДРУСЕНКО Наталії Павлівни, вважати недійсним.

закуповуємо
дорого брухт

чорних та кольорових
металів, а також лом
акумуляторів, свинцю,
титану.
Запрошуємо до співпраці
постачальників.

Тел.: (093) 595-24-99,
(093) 495-12-20.
Ліц. серія АВ №470094
видана МПП від 30.04.2010.
Ліц. серія АВ №470093
видана МПП від 30.04.2010.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний
акт на право власності
на земельну ділянку сірії
ЯА №945371 виданий 16
квітня 2008 року Управлінням земельних ресурсів у
Макарівському районі за
№010833000226 на підставі розпорядження Макарівської райдержадміністрації від 4 квітня 2008 року
№1472 на ім’я ГОЛОВКА
Сергія Вячеславовича,
вважати недійсним.

Заява про наміри

З метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря МП фірма
«Агротехсервіс» TOB повідомляє наступне: юридична адреса: 08004, Київська обл., Макарівський район,
с. Калинівка, вул. Київська, 43/2 , фактична адреса:
08004 Київська обл., Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, 43/2, підприємство спеціалізується
на продажі нових автомобілів, проведенні технічного
обслуговування автомобілів.
Від джерел підприємства в атмосферне повітря
надходять такі основні ЗР: речовини у вигляді твердих суспензованих частинок, вуглецю оксид, азоту діоксид, сірки діоксин, діазоту оксид, вуглецю діоксин,
метан, ртуть.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі
приймаються за телефоном 4-28-35 протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного
акта або за адресою: вул. Леніна, 11, с. Небилиця
Макарівського району Київської області, 08024.
МОСТИЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про розроблення генерального плану с.Мостище, садових
товариств “Джерело”, “Новосілківське”, “Механізатор”, “Рибчин яр”, “Сади”,“Краєвид”.
Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 173 Земельного Кодексу України, статтями 17, 18, 19 Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності”, статтею 25, пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні” сільська рада вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану с.Мостище,
садових товариств “Джерело”, “Новосілківське”, “Механізатор”,
“Рибчин яр”, “Сади”, “Краєвид”.
2. Виконавчому комітету Мостищанської сільської ради в місячний термін:
- подати пропозиції до проекту рішення про внесення змін до
бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні містобудівної
документації;
- визначити у встановленому законодавством порядку строки
розроблення генерального плану та джерела його фінансування;
- повідомити Київську обласну державну адміністрацію про розроблення генерального плану с.Мостище, садових товариств “Джерело”, “Новосілківське”, “Механізатор”, “Рибчин яр”, “Сади’, “Краєвид” щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час
розроблення генерального плану;
- повідомити через районну газету “Макарівські вісті” про початок розроблення генерального плану с.Мостище, садових товариств
“Джерело”, “Новосілківське”, “Механізатор”, “Рибчин яр”, “Сади”,
“Краєвид” та визначити порядок і строки внесення пропозицій до
нього фізичними та юридичними особами;
- забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо генерального плану с.Мостище, садових товариств “Джерело”, “Новосілківське”, “Механізатор”, “Рибчин яр”, “Сади”, “Краєвид” архітектурномістобудівними радами відповідного рівня.
3. Визначити розробником генерального плану с.Мостище, садових товариств “Джерело”, “Новосілківське”, “Механізатор”, “Рибчин яр”, “Сади”, “Краєвид” Макарівське госпрозрахункове проектновиробниче архітектурно-планувальне бюро.
4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на
секретаря сільської ради Курочкіну Г.І.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу та земельних питань.
Сільський голова
В.І.Цисаренко.
С. Мостище
29 липня 2011 року
№90-10-VІ

Адміністрація, профком та колектив Макарівського
відділу ощадного банку глибоко співчувають з приводу
передчасної смерті завідувача дільниці інкасації
Герасименка Володимира Михайловича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким.
Колектив Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює глибокі співчуття вчителю англійської мови , координатору
громадсько-активної школи Кубай Наталії Михайлівні з
приводу тяжкої втрати - передчасної смерті її батька
КУБАЯ Михайла Миколайовича.

”
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15 - 21 серпня

ОВЕН (21.03-20.04). Гармонiйний тиждень. Середина тижня
вiдкриє перед Овнами широкi можливостi для активного вiдпочинку,
спiлкування, творчостi. Їх вiдрiзнятиме врiвноваженiсть, умiння
слiдувати нормам i традицiям. Тиждень сприятливий i для роботи, i для
вiдпочинку. Ймовiрно, не буде нiяких перешкод, неприємностi обiйдуть
Овнiв стороною, наміри здійсняться. Можливо, вiдбудеться якась важлива
подiя.
Сприятливi днi: 18; несприятливi: 16.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Тиждень має подвiйну характеристику. У
першiй половинi тижня Тiльцям слiд проявляти пильнiсть: прибуток
так само вiрогiдний, як i втрати. Крiм того, можливi неприємностi
через плiтки i наклепи таємних недоброзичливцiв. Щире спiлкування можливе тiльки з близькими людьми. Ймовiрно, що стороннiй вплив призведе до негативних результатiв в дiяльностi Тiльцiв протягом всього тижня.
У другiй половинi тижня негативнi тенденцiї йдуть на спад. Посилюються
аура i здатнiсть впливати на оточуючих.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 20.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). У Близнюкiв-жiнок можливi
непорозумiння з давнiм другом. Можливо, їм захочеться змiнити
своє життя. Напружений тиждень стосовно особистих справ. Вiн
символiзує захист життєвих iдеалiв i принципiв, трансформацiю статевої
енергiї. Вiрогiдний великий скандал, можливий навiть розрив стосунків з
давнiм партнером. Тиждень сприятливий для прогулянок, контактiв, подорожей. Ймовiрно, Близнюкам вдасться зав`язати декiлька нових дiлових
знайомств, якi допоможуть їм надалi.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 17.
РАК (22.06-22.07). Критичний тиждень. Ракам доведеться
контролювати не тiльки роботу пiдлеглих, але й власнi дiї. Вiрогiдна
нестримана агресiя стосовно дiтей, тварин. Раки можуть ухвалити
безпомилкове рiшення з найважливiших питань i залишаться задоволенi
собою i своїми партнерами. Не виключено, що поява на шляху Ракiв невеликих труднощiв пiдштовхне їх до ризикованих, i навiть необачних дiй.
Друга половина тижня обiцяє вдале вирiшення проблем. Можлива подорож, результатами якої багато хто буде задоволений.
Сприятливi днi: 16, 20; несприятливi: 18.
ЛЕВ (23.07-23.08). Iснує вiрогiднiсть значних фiнансових втрат
в результатi крадiжки, пограбування або невдалого придбання.
Уникайте конфлiкту з незнайомими людьми. Вiдвага i смiливiсть
цього разу можуть послужити вам погану службу. Прийом гостей, зустрiчi
з родичами або близькими друзями можуть привести до конфлiктiв i
розбiжностей. Авторитет i репутацiя Левiв можуть пiддатися несподiваним,
навiть агресивним нападам.
Сприятливi днi: 15; несприятливi: 21.
ДIВА (24.08-23.09). Тиждень припускає активiзацiю вищих сил.
Не виключено, що перiод надовго запам`ятається вам вiдчуттям
необмеженої гармонiї. Ви зможете відмінно проявити себе на будьякому теренi. Проте прагнення братися за здiйснення глобальних проектiв
може обернутися проти вас. Тиждень примирень, душевного i емоцiйного
пiдйому. Цього тижня у багатьох Дiв виявиться внутрiшнє бачення, осяяння. I навпаки, людина може поводитися, як слiпець в побутових ситуацiях.
Сприятливi днi: 15, 19; несприятливi: 17.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Напружений тиждень, пов`язаний з
отриманням неправильної iнформацiї, образами, непорозумiннями.
Знову велика вiрогiднiсть сiмейної сварки. Тиждень має неоднозначну характеристику. Ваше становище, у всiх сферах життя, знаходиться в нестiйкому станi: удача так само вiрогiдна, як i невдача. Тривожний
перiод, пов`язаний з виникненням i загостренням захворювань, передчуттям нещастя, очiкуванням недобрих звiсток. Не можна перенавантажувати
зiр. Ви можете незаслужено образити близьку людину одним необережним словом.
Сприятливi днi: 20; несприятливi: 15.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Скорпiонiв чекають розчарування
i обмани. Багато представникiв цього знаку зiткнуться iз зрадою.
Це може посприяти нервовому зриву або депресивному стану. Зазнавши любовного краху, деякi Скорпiони особливо гостро переживатимуть самотність. Друга половина тижня сприяє просуванню в намiченому
напрямi. Талановитi Скорпiони матимуть сильний зв`язок з космосом.
Вони можуть досягти значних результатів у життi, але можуть i згубити свiй
талант, витративши його на досягнення неблагої мети.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 16.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Напружений тиждень. Вiрогiдний великий скандал або розрив стосунків з давньою приятелькою. Сварки
i взаємнi образи можуть повнiстю виключити можливiсть примирення. Критичний тиждень. Ймовiрно, негативний вплив або помилкова порада, що може призвести до фiнансових втрат, або негативно позначитися
на особистому життi. Будьте напоготовi у всьому.
Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 19.

Чи знаєте ви, що:
- За статистикою, ті автолюбителі, які не снідають вдома, частіше стають учасниками ранкових
дорожньо-транспортних пригод.
- У Франції, Болгарії та Англії вважається, що
отримати в подарунок чорного кота - це знак особливої поваги.
- Влада Індонезії заборонила пересуватися по
дорогах, якщо в автомобілі менше трьох пасажирів.
- Поки ви читаєте цей факт, державний борг
США збільшився приблизно на 400 тисяч доларів.
- Чутливість губ в 200 разів вища чутливості
пальців.
- 43% молоді всього світу, від 13 до 18 років,
носять всюди з собою навушники.
- Секундну стрілку годинника винайшов англійський лікар близько 300 років тому. Лікар винайшов
її саме для того, щоб приступити до досліджень
ритму серця.
- Вода може знизити ризик виникнення серцевого нападу, якщо людина випиває більше п’яти
склянок чистої питної води в день.
- Щодня населення Землі збільшується на 237
748 осіб, щомиті народжується мінімум 4 дитини.
- Какао-порошок, що входить до складу шоколаду, містить речовини, що перешкоджають утворенню карієсу.
- Одна крапля нафти робить непридатними для
пиття 25 літрів води.
- Земля - єдина планета, названа не в честь
бога.
- Чіткість звичайного книжкового тексту в 277
разів вища, ніж чіткість тексту на екрані кращого
комп’ютерного монітора.

РИБИ (20.02-20.03). Цей тиждень несприятливий для укладання шлюбу, переїзду, подорожей. Не все лагодитиметься вдома
i на роботi. Можливо, Риби будуть зайнятi професiйними проблемами навiть вечорами. Тиждень характеризується зловживанням владою,
злiстю, гнiвом. Риби опиняться пiд впливом негативних емоцiй, про що
потiм пожалкують.
Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 17.

Маленькі мешканці Людвинівки.
У відчинене віконце
Зазирнуло зранку сонце
І лоскоче ніжно носик,
І маленькі ніжки босі.
Сяйвом сонця все залито,
В нас гостює справжнє літо
Кольорове та яскраве,
Запашне, смішне, цікаве!
Мама літечку радіє,
Літо всіх маляток гріє,
Щоб росли вони здорові,
Наші «сонечка» чудові!
О. Роговенко.
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КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Козероги не будуть здатні до активної
дiяльностi. Погоднi умови або суспiльно-полiтична ситуацiя примусять їх сидiти вдома. Вiрогiднi нез`ясовний сум, нудьга, сонливiсть.
Багатьом Козерогам буде важко впоратися з цими станами самотужки.
Тиждень припускає зростання енергетичного потенцiалу, особистого шарму. Не виключено, що Козероги зустрiнуться з цiкавими людьми, абсолютно протилежними їм за своїм свiтоглядом i способом життя.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 18.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Несприятливий тиждень для
спiлкування, який сприятиме розриву стосунків. Люди, з якими
Водолiї познайомляться, можуть зiграти в їх життi негативну роль.
Можливо, у Водолiїв з`являться новi iдеї, якi змiнять їх iмiдж. Суперечливий
тиждень. Вплив Юпiтера ослаблений. У першiй половинi тижня вiрогiднi
дисгармонiя у спiлкуваннi, нападки i причiпки зi сторони близьких, проблеми на порожньому мiсцi. У другiй половинi тижня у Водолiїв з`явиться надiя
на краще майбутнє.
Сприятливi днi: 16; несприятливi: 15.
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