№ 40

26 серпня 2011 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

1

ГАЗЕТА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, РАЙОННОЇ РАДИ ТА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ
П’ЯТНИЦЯ,
26 серпня
2011 року
№ 40 (10684)
Газета виходить
з 10 січня 1932 року
Ціна договірна

1 вересня — день знань
Шановні учасники конференції!
Система освіти час від часу змінюється, проте є один фактор непідвладний часу –
це талант педагога, його творчий пошук, неспокій, бажання вчитися і розвиватися.
Життя прискіпливо оцінює роботу кожного з вас і виставляє свої оцінки: тут мало
любити свою професію. Треба жити очікуванням нових щоденних зустрічей з дітьми,
уміти побачити і розкрити талант кожного, хто сидить за партою. Знаємо, що зробити це у сільській школі непросто, оскільки матеріально-технічна і навчальна база
закладів освіти ще потребує значного зміцнення. Звісно, зробити нам всім потрібно
багато. Проте спільними зусиллями ми разом виконаємо все намічене.
За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік. Для багатьох учнів – перший,
для когось – випускний. І такий звичайний, але з нотками хвилювання для вчителів.
Бажаємо вам здібної і вдячної учнівської аудиторії, цікавих зустрічей, нових вражень і
нових здобутків на освітянській ниві!

Шановні учні, вчителі та батьки!

Святкувала Київщина,
Святкувала Макарівщина
20-у річницю
незалежності України
Славне, овіяне історією свято – 20річчя Незалежності України громада
Київщини урочисто відзначила у Броварах.
У неділю зранку, до цього міста на
урочистості приїздили делегації з усіх
куточків нашої області: з Обухова, Сла-

покладено десятки мільйонів життів. 24
серпня 1991 року ми здобули у мріях виплекану, віками вистраждану Незалежність, стали повноправними господарями у власному домі. А на політичній карті
світу з’явилася нова молода держава,
ім’я якій - Україна.

вутича, Білої Церкви, Макарова… Майже
сорок громад Київщини щиросердно зустрічали господарі свята – броварчани.
Причепурили, нарядили своє древнє місто. Хоча погода і намагалася прихмурити
свято хмарами і дощем, та все-таки зжалілася над землянами, дала їм досхочу
нагулятися, відпочити, наспіватися, натанцюватися, бо ж то іменини держави.
Розійшлися хмари, із-за них виглянуло
ласкаве сонце, додаючи веселого настрою і гостям, і господарям. Центральна площа міста була сповна заповнена
людьми. В день святкування 20-ліття нашої неньки-України не всиділи вдома ні
сивочолі, ні молоді. Їх та гостей зі святом
вітали очільники влади Київщини: голова
обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк та голова обласної ради
Олександр Качний.
– Двадцятирічний ювілей Незалежності Київщина зустрічає у когорті кращих регіонів країни, – звернувся до громадян Анатолій Йосипович, – двадцять
років тому сталася подія, до якої прагнуло багато поколінь українців, заради якої
на вівтар Свободи та Незалежності було

У житті людини двадцять років - це
дитинство та юність, вік виховання та
становлення, коли все ще попереду, є
грандіозні плани та невичерпна енергія для їх реалізації. Двадцять років для
країни - це просто мить. Проте, за цей
час Україну пізнали в світі як демократичну державу, де живуть надзвичайно гостинні та працьовиті люди. А сам
український народ по-справжньому
оцінив переваги демократії та вже не
уявляє своє життя без свободи слова,
зібрань та подальшої розбудови громадянського суспільства.
Дякую всім, хто своєю невтомною
працею розбудовує Україну та примножує її славу. Вірю, що завдяки вам та реалізуючи стратегічний курс Президента
України Віктора Януковича, наша держава увійде до двадцятки найуспішніших
країн світу.
Дорогі друзі! Щиро бажаю вам міцного здоров’я, щастя, родинного затишку,
миру та добробуту. Нових вам звершень
на благо Українського народу та Незалежної України! Слава Україні!

Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року – Днем знань. Школа –
це той храм знань, який виховує в учнях повагу до людської гідності, толерантність і
любов до ближнього, справедливість і солідарність – тобто ті цінності, на яких стоїть
наша європейська цивілізація.
Свято першого дзвоника – урочиста подія для першокласників, яка запам’ятається
на все життя. Ви вперше сядете за шкільні парти та увійдете до шкільної родини. Перед вами відкриваються широкі життєві дороги і великі можливості.
Шановні старшокласники! Попереду у вас – складання державної підсумкової
атестації та вибір майбутньої професії. Сміливо досягайте вершин наук, впевнено
долайте труднощі, творчо ставтеся до справи і досягайте бажаного на своєму життєвому шляху!
Щира вдячність вам, дорогі вчителі, за самовіддану працю. Саме ви, доносячи до
молодого покоління слово мудрості, формуєте майбутнє Української держави.
Нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизонти пізнання себе
і світу. Нехай вчителі сповна відчують результати своєї праці, а батьки – гордість за
своїх дітей!

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Віктор Гудзь,
голова
районної ради.

Дорогі педагоги, учні, студенти, батьки!
Знову ранок першого вересневого дня повниться мелодійними звуками шкільного
дзвоника. Знову вулиці міст і сіл розквітають від дитячого щебету, юнацьких посмішок
та чарівної хуртовини осінніх айстр. Ностальгічні погляди дорослих, душевний щем,
смуток і радість – переплелися разом. Це наш край, наша держава зустрічають День
знань - справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності.
Особливим і, безперечно, визначальним у житті перше вересня стане для милих
першачків, які, тримаючись за батьківські руки, вперше ступлять на незвіданий шлях.
Не менш важливим він буде для одинадцятикласників. З усією теплотою серця цього
дня висловлюємо слова подяки за щоденну напружену, титанічну працю вчителям, які
не тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих
громадян, справжніх патріотів своєї держави.
Юрій Забела,
депутат Київської обласної ради.

Шановні учні, педагоги й батьки!
Барвистим метеликом пролетіло літо, і перше осіннє листя закружляло над рідною землею. Це час, коли в Україну приходить справжнє свято – День знань світле,
хвилююче й урочисте.
Цієї вересневої днини свого малого школярика в дорогу по науку збирають мама
й тато, бабуся й дідусь.
Хай срібний голос Першого Дзвоника переллється в трепетну мелодію душі, незабутню впродовж життя!
Хай перший урок відкриє радість пізнання світу довкола і світу взаємин!
Хай на цьому шляху відкриттів кожен учень знайде свого вчителя, а кожен учитель
мудро й одухотворено плекає Людину!
Щасливого нового навчального року!
Валентина Савченко,
Валентина Хохлюк,
в.о. начальника відділу освіти
голова районної організації
райдержадміністрації.
профспілки працівників освіти.

Шановні педагоги, дорогі учні, студенти!
Щиро вітаю вас з Днем знань - справжнім всенародним святом мудрості, доброти
і людяності.
Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до
самостійного життя.
Бажаю усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань,
зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконаний, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті, а
сприятимуть цьому - високі стандарти української освіти, рівні можливості в її здобутті для кожної дитини.
Найщиріші слова подяки - вчителям, які щедро діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави!
Олександр Іващенко,
Макарівський селищний голова.
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Святкувала Київщина, Святкувала Макарівщина

Поч. на 1 стор.
Щороку у святкове дійство
привносяться якісь сцени, пред-

ставляють нові здобутки, що надають йому особливої урочистості, величності, незабутності. І
це є апогеєм торжества, що стає спомином про ці урочисті
заходи. І цьогоріч
кожна делегація у
свою колону вносила елементи чогось
такого незвичного,
що впадало в очі
глядачам, вирізняло саме цю громаду
серед інших.
Перед початком
параду настала хвилююча мить, коли
хлопчики й дівчатка
в українському вишиваному національному вбранні розгорнули і пронесли
центральною
площею міста стометровий Прапор України
під душевну мелодію
і щемні слова патріотичної пісні «Україна».
Дехто з присутніх підхоплював цю величальну пісню,
приклавши правицю до серця. І
бриніла сльоза на очах.
Навіювалась в пам’яті історія.
Історія боротьби за незалежність,

яка бере початок з тисячолітньої
давнини. Скільки наших предків
полягло на полі брані, тут, на землях нинішньої Київщини. Наша
земля рясно окроплена кров’ю,
про це нагадують козацькі курга-

ни, братські могили… Наші предки боронили колиску Київської
Русі – золотокуполовий Київ від

численних орд, що хотіли мечем і
вогнем поневолити наш народ.
В історичній реконструкції

ожили ці славні лицарі, князі,
воєводи: Георгій Побєдоносець,
Ярослав Мудрий, княгиня Ольга,
князь Володимир… На баских конях, з прапорами славні козаки,
з люльками, з
«оселедцями»,
закрученими за
вуха, шаблюками.
“Прибув” на
свято до краян і славний
син
України
Тарас Шевченко.
Пильним
оком кинув довкола, оглянув
як живуть його
нащадки.
Бував він не раз
у цьому місті,
пролягали його
маршрути Богуславом, Фастовом, Макаровом… Побачив,
що змін на краще сталось багато. І щиро радів за нас, що в
своїй хаті стали
господарями,
бо в своїй хаті і
правда, і воля.
І збулася його
заповітна мрія, щоб український
народ був вільним, не покріпачений чужинським ярмом.
Тріпотять на вітрі прапори територіальних громад області. Урочисту ходу розпочинають господа-

рі свята – броварчани. В перших
шеренгах славні трудівники, чия
доблесна праця на полях, фермах, заводах і фабриках
удостоєна високих державних нагород. За ними
громади інших районів. У
кожного з них своя славна трудова і героїчна віха.
Бориспільський – знаний міжнародним аеропортом, тут народився
автор слів Державного
гімну України Павло Чубинський; Миронівський
край прославився іменами Героїв Соціалістичної
Праці – їх в цьому краї
аж 17; Вишгородський –
повідав про себе у світі
проведенням нещодавно
Міжнародного чемпіонату на воді «Формула-1».
Колону
Макарівського району очолював голова райдержадміністрації
Ярослав
Добрянський разом з
представниками трудових колективів, молоддю.
«Завітав» до земляків і
пройшовся святковими
вулицями разом із макарівцями Святитель Димитрій Ростовський. (Образ цієї
історичної постаті вдало втілив
директор Центру творчості ді-

тей та юнацтва ім.
Д.Туптала Ігор Годенков). З Димитрієм
Ростовським було багато охочих сфотографуватися на пам’ять
як макарівців, так і з
інших районів. Ще однією ізюминкою нашої
колони був стокілограмовий коровай, випечений макарівськими
хлібопекарями.
Для
нього замовили і візок.
Навперебій люди фотографували наш коровай, а потім пішли до
Макарівського намету, щоб скуштувати здобу.

Після урочистого проходження колон свято продовжувалося у міському парку. На великій
сцені виступали як професійні
артисти, так і самодіяльні колективи сіл і міст нашої області.
З’їхалося багато умільців вишивки, різьблення, малярства,
гончарства… Молодий чоловік
за гончарним верстатом показував всім бажаючим секрети
виготовлення глечиків, горщиків, мисок… Вправно руки
майстра із грудки липкої глини
формують глечик.
– Сідайте, спробуйте, – запрошує глядачів. – Не святі ж
горщики ліплять. І ви зможете.
Знайшлися охочі оволодіти
цим ремеслом. Але для всього треба навики. Тільки й того
й вийшло, що руки в глину вимазали.
Кілька чарівних пісень на

співають, а й добрі господині. На
столах їхнього продуктового намету чого тільки не було: і смажене, і варене, салати, фрукти,
бутерброди… Знає їхню гостинність голова обласної ради
Олександр Качний. Припрошують його жінки скуштувати їхні
страви: і пиріжки, і вареники, і
шинки, і горілочки… І пісню разом просять заспівати… Хіба ж
тут відмовиш.
– І нашого коровая скуштуйте, – припрошують. – Не додому
ж його везти.
І почали нарізати коровай і
всіх бажаючих пригощати.
Проходив також конкурс
«Міс-Київщина-2011». Макарівщину представляла Іванна Гординська, яка увійшла у п’ятірку
красунь області.
Як для країни – 20-ліття – це
лише мить. Але в Незалежній, Со-

сцені виконав художній колектив «Ясен-цвіт» з Ясногородки.
Щиро аплодували їм глядачі. Ясногородські жінки не лише гарно

борній державі вже зросло нове
покоління, яке твердо ступило в
самостійне життя. Йому належить
розбудовувати Україну.
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Урочистості розпочалися 23 серпня о 10 годині ранку
з підняття Державного Прапора України біля
Макарівського
районного будинку культури.
В усіх святкових заходах брали
участь наші гості
з міста Воложин
(Білорусь), Попово (Болгарія), Арзамас та Зарайськ
(Росія), які були
запрошені на святкування 20-ї річниці
Незалежності України головою райдержадміністрації
Ярославом Добрянським : «Така кількість
іноземних
делегацій з різних
країн колишнього
Радянського Союзу
є підтвердженням
того, що ми міцніємо в закордонних стосунках, і вони є запорукою подальшої співпраці» - від-

мітив він.
На згадку про Макарівщину
поважним гостям були вручені
подарунки: символ Макарівського району - статуетки Димитрія
Ростовського та примірники книги «Перлина Київщини – Макарівська земля».
Святковий концерт розпочався пополудні, в приміщенні будинку культури. Перед його початком
до уваги усіх запрошених представили кінофільм-презентацію
історії Макарова та району про
те, як тяжко наш народ йшов до
незалежності, переживши війни,
геноцид, перебудову, Чорнобильську трагедію та інші негаразди і
отримавши суверенність, став на
шлях визнання, розквіту і стабільності. Після феєричного виступу

учасників концерту Герой України, народний артист України, лауреат національної премії Тараса

людина повинна відчувати відповідальність за незалежність
держави. Бо воля України – це

Шевченка Анатолій Паламаренко
вразив своїм виступом усіх глядачів. У його виконанні прозвучав вірш Т.Г.Шевченка «І
мертвим, і живим, і ненародженим…». Душевно
і з патріотизмом закликав він українців цінувати свою землю, любити
Батьківщину.
З нагоди Дня Незалежності привітав всіх
українців голова райдержадміністрації Ярослав
Добрянський: «Шановна
громадо
Макарівщини, поважні гості, дорогі
українці! Щиросердечно
вітаю вас із найбільшим
національним
святом
нашого народу – Днем

воля усіх тих, хто працює на рідній землі під жовто-блакитним
прапором, береже мир і спокій,
сповідує свободу, демократію,
справедливість. Це велике свято, адже наша держава пережила тяжкі часи становлення своєї
незалежності. І саме від кожного
з нас залежить майбутнє нашої
Батьківщини, наше і прийдешніх
поколінь. З днем незалежності,
дорогі земляки!»
Також з привітаннями виступив голова районної ради Віктор Гудзь:«Шановні макарівці,
дорогі гості! День Незалежності
–найбільше національне свято. І
ми, українці, по праву гордимося ним. Адже наш народ, як ніхто вистраждав і заслужив право
на самостійність. Ми пройшли
тяжкий і тернистий шлях
протиріч, помилок, труднощів. Але цей шлях вів
нас до національного
відродження, духовного піднесення і головне
– до незалежності. Я від
усього серця вітаю вас і
ваші родини зі святами
– Днем Незалежності та
днем Державного Прапора. Бажаю всім міцного здоров’я, натхнення,
мирного неба та щедрої
долі на многії літа».
Важливою подією в
культурному житті району стало й приурочене
до Дня Незалежності
України видання книги
про підсумки нелегкого
періоду – становлення
Незалежності, подолання кризових моментів,
які мали місце в житті
Макарова і району та історію його розвитку, «Інформаційно – іміджеве
видання «Перлина Київщини –
Макарівська земля», в якій представлено всі організації, підприємства, установи різних галузей

Незалежності України. Це той
день, коли з надзвичайною силою проявляється загальнонаціональна солідарність, і кожна
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Макарівського району, розміщено інформацію про їх діяльність і
колективи. Примірники цієї книги отримають усі організації та бібліотеки
нашого району.
На святкуванні відбулось нагородження
в понад п’ятдесятьох
номінаціях із врученням грамот, подяк,
цінних
подарунків.
Зокрема, цьогорічних
випускників, які закінчили школу з золотою
медаллю, нагородили
цінними подарунками
від голови райдержадміністрації Ярослава
Добрянського – мобільними телефонами. Наливайківського сільського голову
Радченко Марину Михайлівну нагороджено
ювілейною медаллю
Незалежності за сумлінну працю і високі здобутки;
грамотами Київської обласної
ради «За сумлінну працю та з на-

Бишівського будинку культури.
Також грамоти і цінні подарунки
– наручні годинники отримали
кращі працівники у різних галузях суспільного життя: медицина, освіта, культура, підприємництво та багато інших.
Усіх присутніх своїми піснями
вітали молоді артисти, наші земляки Павло Скляров, Максим Захарченко.
Народні пісні у виконанні
Людмили Мірошкіної,вокальних
колективів «Чебреці», «Марічки»
і танці хореографічного колективу «Ясочка» навіювали любов
до нашої Батьківщини, до всього
українського, залишали казкові
враження від величі і багатства
культури, що передали нам у
спадок наші предки. Своїм співом заворожила аудиторію талановита співачка, солістка Національного радіо Ірина Шинкарук,
завершивши концерт акапельною піснею, посіяла радість і піднесеність в стомлені повсякденними турботами душі.
Щороку на центральному
районному стадіоні проходять

годи дня Незалежності України»
нагороджено Бишівського сільського голову Олега Мірошкіна
та Макарівського селищного голову Олександра Іващенка; гра-

спортивні змагання до дня Незалежності. Цьогоріч тут відбулось велике спортивне свято
– фінальний матч на Кубок Макарівського району. Зустрічались

мотою Київської обласної ради
нагородили Заслуженого художника України Анатолія Марчука;
цінними подарунками та грамотами Київської обласної ради
нагороджено Народний аматорський хореографічний колектив
«Ясочка»Макарівського районного будинку культури, керівник
Оксана Смоленська та Народний
вокальний колектив «Марічки»

команди «Факел» (Мотижин) та
ФК«Макарів». Переконливу перемогу з рахунком 5:0 здобули
господарі поля. Вони й стали
володарями Кубка Макарівського району. Також пройшли змагання з арм-реслінгу, гирьового
спорту.
Репортаж Петра СУХЕНКА,
Галини Оніщук,
Марини ІЛЬЧЕНКО.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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Земельне законодавство має
працювати на селянина
«Головна задача – не
обезземелити
українського селянина»
Віктор Янукович.
Мораторій на відчуження
земельних ділянок товарного
сільськогосподарського
виробництва, що діє в Україні вже
більше 10 років, не розв’язує
проблем земельних правовідносин. Надії сформувати
ефективне та раціональне
землекористування сьогодні
пов’язують із Законом України
«Про ринок земель», проект
якого активно обговорюється у суспільстві. Дійсно, це є
спроба нарешті запровадити
правові та економічні засади
ринкового обігу земельних
ділянок, встановити порядок
продажу земельних ділянок та
прав на їх оренду на земельних
торгах, економіко-екологічні
та правові обмеження щодо
обігу земель сільськогосподарського призначення, оптимізувати
сільськогосподарське землекористування при
обігу земельних ділянок.
Однак головна задача, яку
поставив Президент України
Віктор Янукович в контексті
земельної реформи, а саме –
не обезземелити українського селянина – може залишитися не вирішеною, якщо
сьогодні громада, місцева
влада, сільгоспвиробники не
долучаться до формування
земельного законодавства.
Розуміючи це, Київська обласна державна адміністрація вбачає своє завдання у
згуртуванні громади навколо
роботи над Законом України
«Про ринок земель», виробленні власних пропозицій до
законопроекту.
Головним партнером у
роботі над земельним законодавством для обласної та
районних державних адміністрацій мають стати територіальні органи Державного
агентства земельних ресурсів.
Керуючись Указом Президента
від 24 грудня 2010 року «Деякі
питання організації роботи міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади», ми
повинні налагодити таку співпрацю, яка б дозволила нам
максимально ефективно працювати з місцевими громадами. Так, у населених пунктах
мають бути проведені збори
громадян щодо обговорення
та роз’яснення норм проекту
закону «Про ринок земель».
Впевнений, актуальними питаннями обговорення стануть
запровадження
обмежених
у часі, чітких та зрозумілих
процедур оформлення прав
на земельні ділянки, продаж
земельних ділянок державної власності на конкурентних
засадах, допомога громадянам та юридичним особам в
питаннях продажу та купівлі
земельних ділянок, отримання
інформації щодо їх якісних характеристик та ринкової вартості тощо.
Чи не найбільше у якісному
новому земельному законодавстві зацікавлені сільгоспвиробники, і їхня думка повинна бути почута і врахована у
роботі над законом «Про ринок
земель». Місцева влада разом
із головами сільськогосподарських підприємств має визначити, зокрема, як за допомогою норм закону забезпечити
стале землекористування. Так,
на сьогодні з-поміж більше
250 тисяч договорів оренди
паїв майже 210 тисяч укладено строком до 5 років. Зрозуміло, що таким чином сільгосппідприємства не можуть

стратегічно планувати свою
діяльність. Позиція обласної
адміністрації полягає в тому,
що мінімальний строк оренди
повинен складати 10 років. Це
дасть змогу запровадити сталість сільськогосподарського
землекористування, а крім
цього здійснити заходи щодо
охорони земель, контролювати
впровадження землевласни-

виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо
встановлення всіх громадянвласників сертифікатів та їх
спадкоємців, які не оформили
своє право власності на земельні ділянки.
Не вирішеною на сьогоднішній день залишається проблема обліку та визначення
юридичної долі земельних ді-

сільськогосподарського призначення за межами населених
пунктів. Наразі інвентаризація
практично завершена у ряді
районів області, в тому числі у
Макарівському, Васильківському, Києво-Святошинському.
Інший напрям нашої роботи, важливість якого важко
переоцінити, – нормативногрошова оцінка земель насе-

Агротехнопарк
побудує Китай
Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк у рамках
візиту до Китайської Народної Республіки зустрівся з міністром сільського
господарства КНР Ханом Чанфу. Сторони обговорили перспективи співробітництва в аграрній сфері. Того ж дня
керівник Мінагропроду відвідав китайські підприємства та провів зустрічі з
бізнес-колами КНР.
У
Пекіні
Микола
Присяжнюк
узяв участь у засіданні українськокитайської підкомісії в галузі сільського господарства. На заході передовсім
було порушено питання, пов’язане зі
створенням спільного агротехнопарку
на території нашої держави. Цей інноваційний проект об’єднує інвестиційні
проекти в галузі АПК, зокрема щодо
вирощування зернових і олійних культур, будівництва потужностей з виробництва кормів, проведення досліджень
у галузі тваринництва та рослинництва.
Окремо делегації обговорили перспективи співробітництва в галузі харчової
промисловості, ветеринарної медицини та інженерно-технічного співробітництва, повідомляє прес-служба Мінагропроду.

Майже в тричі
маємо більше
птиці
ками та землекористувачами
проектів землеустрою щодо
еколого-економічного обґрунтування сівозмін. Звичайно,
що закон «Про ринок земель»
має містити і виключний перелік підстав для розірвання
договору оренди земельної ділянки.
Не всі сільськогосподарські підприємства, які сьогодні
використовують земельні ділянки на правах оренди, матимуть можливість після відміни
мораторію викупити у громадян землю. І влада, якщо вона
зацікавлена у тому, щоб земля
і надалі оброблялася, а не була
викуплена для спекуляцій, повинна подбати про допомогу
сільгоспвиробникам в набутті
права власності на земельні
ділянки. Це може бути надання
кредитів, компенсація відсотків по кредитам, отриманих в
фінансових установах тощо.
Ніхто не може краще
спрогнозувати можливі проблемні питання введення в
дію нових норм земельного
законодавства, ніж сама влада на місцях. І вона повинна
стати основним активним співавтором закону «Про ринок
земель». Взяти, для прикладу, проблему невитребуваних
паїв, яких тільки в Київській
області є близько семи тисяч
(найбільше у Бориспільському
та Васильківському районах,
понад дві тисячі у кожному), а
також відумерлої спадщини.
Згідно чинного законодавства такі земельні ділянки не
можуть використовуватися.
Водночас у разі фактичного
використання не сплачується
ні орендна плата, ні земельний податок. Можливим вирішенням цієї проблеми могло
б стати надання права місцевим державним адміністраціям передавати такі земельні
ділянки в оренду із відкриттям
депозитних рахунків, на які
буде нараховуватися орендна
плата. Усі накопичені кошти
будуть передаватися власнику або його спадкоємцям
при зверненні. Звичайно, при
цьому має бути організована робота органів державної

лянок колишніх колективних
сільськогосподарських підприємств під господарськими
будівлями і дворами, польовими шляхами та лісосмугами.
Такі земельні ділянки в багатьох
випадках використовуються
власниками нерухомого майна та орендарями паїв без
оформлення жодних правовстановлюючих документів з
огляду на те, що ділянки були
включені до державних актів на
право колективної власності.
Однак із припиненням діяльності колективних сільськогосподарських підприємств їхній
правовий статус залишився
невизначеним. Ці ділянки також могли б надавати в оренду органи державної влади та
місцевого самоврядування.
Запровадження в державі
ринку землі вимагає від влади
наполегливої роботи, один із
головних напрямів якої – інвентаризація земель сільськогосподарського призначення.
Мета інвентаризації – це не
лише облік, а передусім недопущення безпідставного та
безсистемного виведення земельних ділянок із сільськогосподарського використання.
До нещодавнього часу Київщина користувалася даними
з інвентаризації, проведеної
ще у 1990 році без польових
обстежень та зйомок змін меж
земельних угідь. Згідно цих
даних, загальна площа земель
області становить 2 812,1 тисячі гектарів, з яких сільськогосподарських угідь 60,7% –
1 706,8 тисячі гектарів. Водночас за оперативними даними
на сьогодні сільськогосподарські землі складають 1666,7
тисячі гектарів, або 59,3% від
загальної площі області.
У березні поточного року
на виконання доручення президента України, прем’єрміністра України Київською
обласною державною адміністрацією прийнято розпорядження «Про проведення у Київській області інвентаризації
та розмежування земель державної і комунальної власності». По області розпочата робота щодо інвентаризації земель

лених пунктів. На сьогодні вона
розроблена по всіх 1184 населених пунктах Київської області. Завдяки проведеній роботі
вартість земель в середньому
зросла у 3,5 рази. Це суттєве
збільшення доходів місцевих
бюджетів, яке буде направлятися на соціальний розвиток
громад.
В контексті земельної реформи перед владою Київщини стоїть завдання не лише
подбати про захист інтересів
громадян, а й забезпечити
якісний розвиток територій.
На сьогодні очевидно, що його
не може бути вирішено без зонування земель області. Для
кожної зони, яких на сьогодні
історично склалося три – приміська, Поліська та лісостепова, мають бути запроваджені
свої «правила гри» на земельному ринку. Так, у Поліській
зоні, де важко знайти бажаючих орендувати сільськогосподарські угіддя, мають бути
введені преференції та дотації
для сільгоспвиробників. Сільськогосподарська земля приміської зони, де актуальною є
проблема зміни цільового призначення, теж має використовуватися відповідно до свого
потенціалу. Розвиток сільських
територій повинен знайти своє
відображення у проектах землеустрою, який повинна мати
кожна територія.
На сьогоднішній день майже 322 тисячі громадян Київської області набули права
власності на земельну частку.
Всі вони можуть бути потенційними продавцями своїх
паїв. Однак чи стане земельне законодавство працювати
на селянина, залежить від нас
самих. Пропоную місцевій
владі, сільгоспвиробникам,
кожному громадянину разом
вжити для цього всі можливі
важелі впливу.
Ярослав Москаленко,
перший заступник голови
Київської обласної
державної адміністрації.
Фото: Володимира Давиденка.

За даними Головного управління
статистики у Київській області станом
на 1 серпня 2011р. сільськогосподарськими підприємствами Макарівського
району зернові та зернобобові культури
(без кукурудзи) скошено й обмолочено
на площі 2085 га, що складає 49,0%.
Валовий збір зерна склав 4298,4 т, що
на 4,3% (або на 178 т) більше, ніж на
відповідну дату торік.
Порівняно з 30 липня 2010 року спостерігається збільшення урожайності,
у середньому з 1 га одержано по 20,6
ц зерна (на 23,5% більше, ніж торік), в
тому числі пшениці – 19,1 ц/га, ячменю
-24,7 ц/га, жита – 23,5ц/га, гречки – 8,4
ц/га.
У січні-липні сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
реалізовано на забій 4990 ц худоби та
птиці (у живій вазі), що в 2,7 рази більше порівняно з січнем-липнем 2010р.;
вироблено 44283 ц молока (на 6,1%
більше), 193,2 млн.шт.яєць (в 1,6 р.
більше).
Поголів’я великої рогатої худоби
становило 4685 голів (на 0,6% менше
порівняно з 1 серпня 2010р.), у тому
числі корів –1903 голови (на 1,4% менше); свиней – 750 голів (у 2,1 рази більше), овець - 529 голів (на 2,2% менше),
птиці – 1046,5 тис.голів (у 27% більше).
Обсяг вирощування худоби та птиці
зменшився на 1,5%. Середньодобові
прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшилися на 9,2%, свиней збільшилися – у 2
рази та відповідно становили 433 г та
289 г.
Реалізація продукції порівняно з
січнем-липнем минулого року збільшилася на 54,7%, у т.ч. продукції тваринництва – на 59,9%, продукції рослинництва – на 21,9%.
Середні ціни продажу аграрної продукції за всіма напрямами реалізації порівняно з відповідним періодом
2010р. зросли найбільше на зернові та
зернобобові культури (на 117,4%), на
картоплю (на 47,1%), на яйця знизились на 4,3%.
На 1серпня в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалось 3500 т зерна (на 29 т більше
проти 1 серпня 2010р.), у т.ч. 1564 т
пшениці, 1217 т жита, 241 т ячменю,
465 т кукурудзи.
За дорученням начальника ГУС —
Наталія Грищенко,
в.о. начальника відділу статистики
у Макарівському районі.
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У Макаровi триває благодiйна
акцiя для пенсiонерiв.
Забезпечити макарiвським пернсiонерам святковий настрiй на День Незалежності України вирішив депутат районної ради Семен Григорович Ханін. Він потурбувався про те, щоб старожили
селища отримали до святкового столу продуктові набори. На гроші депутата було придбано більше двох з половиною тисяч пакунків
з різноманітними продуктами. Також
Семен Григорович організував роздачу подарунків та подбав про безпеку
заходу – враховуючи спеку та похилий
вік пенсіонерів, біля місця роздачі наборів чергує бригада медиків та міліція.
Щоб уникнути зайвого ажіотажу
та скупчень, акцію розпочали за кілька днів до свята. З 20 серпня дiдусi й
бабусі отримують свої пакунки, щиро
дякуючи меценатові за турботу. Для
багатьох з них цi подарунки – добра
можливість доповнити свій святковий
стіл на День Незалежності.
Атмосфера у магазинi, де влаштовано роздачу пакунків, i справді святкова. Пенсіонери виходять з піднесеним настроєм та позитивними емоцiями. Завдяки турботi Семена Григоровича двадцята рiчниця Незалежностi запам’ятається макарiвським пенсiонерам не
тiльки круглою датою, а й пам’яттю про турботу мецената.
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НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ
Таку назву має виставка творів народного декоративного розпису і малярства Людмили Вітковської, яка відкрита в кінотеатрі «Ольвія» з нагоди
20-річчя Незалежності України. Виставка стала можливою завдяки підтримки відділу культури і туризму
райдержадміністрації, Макарівського селищного голови Олександра Іващенка,
дирекції кінотеатру «Ольвія».
В експозиції твори, написані художницею в цьому
році. Серія робіт з квітами
захоплює підібраною гамою
фарб, умінням автора передати ту мить, коли квіти
найкраще виражені як природний елемент, що завжди
полонить людську уяву. У
своїх творах Вітковська робить сни людства дійсністю,
Божий світ – світом справедливих і світлих витоків. Володіння різними техніками та матеріалами, на
яких написані твори, дають можливість побачити цікавою нашу землячку
не тільки, як майстра народного декоративного розпису, але й живописця.
Експозиція засвідчує широкий творчий потенціал, яким наділена художниця. Виставка працюватиме до останнього дня літа.
Інф. “М.в.“.

Мистецтво вічне
і живе у наших душах
Цього року виповнюється 20
років з того часу, як був започаткований мистецький проект
«Літні зустрічі в Садибі Марчука»,
приурочений 20-й річниці Незалежності України.

Впродовж 20 років у «Садибі Марчука», в мальовничому
українському селі Козичанка,
щирий, завжди радий гостям
господар, заслужений художник
України, академік Української
академії геральдики Анатолій
Марчук, збирає творчих людей,
друзів, знайомих, проводить в
рамках культурного проекту живописні пленери, симпозіуми,
літературно-мистецькі
свята,
круглі столи, поетичні вечори,
куди запрошує видатних діячів
культури України, знаних та молодих художників, скульпторів.
За цей період проект «Літні
зустрічі у «Садибі Марчука» набув всеукраїнського масштабу.
Теплими літніми днями працюють тут над новими картинами і
приїжджі знамениті митці народні художники України: Микола
Стратілат та Микола Стороженко; заслужені художники України
Микола Кочубей, Микола Білик
та Роман Чайківський; художники Микола Журавель, Володимир
Гарбуз, Василь Корчинський, і
місцева талановита молодь.
Цього річ, під патронатом
голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія
Присяжнюка, Міністерства культури України, Дирекції художніх
виставок України, Національної Спілки Художників України,

та за великої підтримки голови
райдержадміністрації Ярослава
Добрянського, голови районної
ради Віктора Гудзя, Макарівського селищного голови Олександра Іващенка, відбулось святкування 20-го ювілейного
пленеру «Літні зустрічі
в Садибі Марчука». Тут
працювали і створювали
неймовірні витвори член
НСХУ Олексій Іванюк,
заслужений
художник
України Ігор Мельничук,
живописець Андрій Чеботару, член НСХУ Галина Бодякова, графік
Олександра Сидорець,
живописець Ольга Сарахман, фотохудожник
Олександр Вадіс, заслужений художник України
Анатолій Зорко, заслужений художник України
Василь Федорук, член
НСХУ Володимир Коскін,
мистецтвознавець Володимир Петрашик, скульптор Михайло Дмитрів.
Завдяки
пленерам
завзятий господар садиби збирає першокласні
твори, які згодом передасть до Макарівської
картинної галереї, яку
пан Марчук заснував.
Такі заходи Анатолій Петрович
проводить з метою об’єднання
митців різних поколінь та творчих уподобань в їх авторських
оригінальних світобаченнях та
мистецькому осмисленні України
через природу та культуру народу, залучити місцеве населення
до культурного життя.
На подвір’ї садиби та при-

леглої до неї території відбулась
виставка скульптури, живопису
та декоративно-ужиткового мис-

тецтва «Художня Київщина». Усі
запрошені мали змогу подивитись на вишукані твори, виставлені вздовж паркану садиби. Це
пейзажі переважно на сільську
тематику, бо де ще, як не в селі,
можна відкрити стільки нового,
цікавого, захоплюючого і передати цю красу через картину.
- Я не вперше на цьому заході, і помітив, що з кожним роком
талановитих людей все більше і
більше, це говорить про те, що
наше мистецтво і наш край стають ще відомішими. Анатолія
Петровича знаю досить добре,
тому можу сказати, що ця людина
досягла багато і здатна досягти
ще більше, – говорить заступник

голови Макарівської райдержадміністрації Олександр Гуменюк.
– Хочу подякувати за ту роботу,
яку він зробив на благо нашого
краю: за ініціативи Анатолія Марчука була видана книга «Історія
українського села Козичанка»,
розроблено герби та прапори для
всіх сіл району, він спроектував
пам’ятник Димитрію Ростовському, завдяки йому ми маємо Макарівську картинну галерею. Нині
він завершує будівництво каплиці
Святого Миколая в своєму рідному селі – Козичанка. І хочу побажати щастя та здоров’я, натхнення на працю і на життя.
В супроводі духового оркестру багато людей прийшло привітати Анатолія Марчука з цим
величним святом. Ведуча святкового концерту Людмила Обухівська зачитала вітальні листи
від Верховної Ради України та від
міністра культури України Михайла Кулиняка. Представники
Національної Спілки художників
України та Подільського району
міста Києва побажали учасни-

кам пленеру творчої наснаги і
подальших успіхів у їхній благородній справі – розвитку українського мистецтва. Також свої
вітання надіслав Макарівський
селищний голова Олександр Іващенко. Музичні поздоровлення
для господаря свята прозвучали
від заслуженої артистки України
Світлани Мирводи. Приїхав також привітати Анатолія Марчука
з нагоди 20-го ювілейного пленеру герой України, народний
артист України, лауреат національної премії Тараса Шевченка
Анатолій Паламаренко.
Багато теплих і щирих слів
прозвучало в побажаннях Анатолію Петровичу з вуст його найкращих друзів та гостей: «Він
вносить великий доробок в культуру України, інвестує свою діяльність в її майбутнє, тому зичу
йому довголіття і успіху в цій патріотичній справі» - сказав поет
Олександр Кавуненко.
Творчі колективи з Макарова своїми піснями зливалися з
пташиним щебетом і підіймали
захоплені душі глядачів у Козичанські небеса. Своїм виступом
вразила і наймолодша учасниця

тримали та допомогли мені в
організації цього свята, – говорить господар садиби Анатолій
Петрович. — Дуже вдячний голові райдержадміністрації Ярославу Добрянському, людині
високої культури та інтелекту,
завдяки якому це свято стало
таким масштабним. Ярослав Вікторович зробив так багато для
проведення цього заходу. Мені
приємно і легко було з ним працювати і готуватись до свята.
Щиру подяку висловлюю також
підприємцям району Миколі
Сіньку, Олександру Гулаку, Володимиру Євтушенку, Анатолію
Добровольському, Володимиру
Робенку, Івану Онацькому, Ярославу Оліярнику, Миколі Нечаю,
Володимиру Рижуку, Анатолію
Соломенку.
Наприкінці святкування на гостей чекали кулінарно-мистецькі
дегустації від «Музею козацьких
страв»: рибацька юшка, козацький куліш, козичанський карась у
сметані, напої з цілющих трав Козичанки. І навіть природа підтримала митця в такий важливий для
нього день, подарувавши теплу
погоду, безхмарне небо, свіжу

концерту – Уляна Марчук, донечка Анатолія Петровича, їй виповнилось лише три рочки, та
дівчинка напам’ять прочитала
вірша «Реве та стогне Дніпр широкий» Тараса Шевченка
- Дякую людям, які мене під-

прохолоду річки Сивки, таку, яку
зображує художник у своїх чудових картинах.
Тож і ми побажаємо Анатолію
Марчуку невичерпного натхнення, творчої наснаги, успіхів у роботі і житті на многії літа!

”
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МИ НАВЧАЄМОСЯ НЕ ДЛЯ ШКОЛИ, А ДЛЯ ЖИТТЯ

Ось і закінчується пора шкільних канікул та відпочинку і незабаром всі ми з свіжими силами, натхненням та задумами
розпочнемо роботу у новому 2011-2012
навчальному році.
Мережу закладів освіти налічує 33 дитячі садки, 37 загальноосвітніх навчальних
закладів, центр творчості дітей і юнацтва
імені Д.Туптала, дитячо-юнацьку спортивну школу та міжшкільний навчальновиробничий комбінат.
Функціонує розвинена мережа дошкільних установ. Цього року відкрито дошкільний навчальний заклад у с. Копилів,
що дало змогу охопити суспільним дошкільним вихованням 23 дітей. Дошкільні
навчальні заклади району відвідує 1146
дітей віком від 2 до 6 років. Відбувається
процес відновлення роботи груп при діючих дошкільних установах та дошкільних
навчальних закладів у селах, де дитячі
садки не функціонували.
З метою збільшення кількості дітей, охоплених дошкільним вихованням, у новому
2011-2012 навчальному році буде відкрито
додаткові групи в діючих дитячих садках: Макарівському ДНЗ „Барвінок” – шосту групу
(логопедичну) та сьому – для дітей раннього
віку, Макарівському центрі розвитку дитини
„Пролісок” – 10-у групу (відповідно до поданих заяв батьків). У діючих сільських дошкільних навчальних закладах в основному функціонує по одній групі, відповідно потребують
ремонту вивільнені приміщення даних садків
у Людвинівцці, Забуянні, Великому Карашині, Вільному, Небелиці, що дасть змогу відкрити ще по одній віковій групі.
Формується система роботи з дітьми
дошкільного віку, які мають вади розвитку.
Групи для них є в Макарівських дитячих
садках „Пролісок”, „Теремок”, Калиновському ДНЗ „Веселка”.

Не вирішується, на жаль, питання відкриття дитячих садків у селах Грузьке,
Мар’янівка, Гавронщина. Гострим залишається питання завершення капітального ремонту дитячого садка у Бишеві.
Відділом освіти проведена велика робота зі створення навчально-виховних
об’єднань у селах, де дитячі садки не
функціонували. У районі діє 12 навчальновиховних об’єднань.
У новому навчальному році двері відчинять 37 загальноосвітніх навчальних закладів із загальною наповнюваністю 4490 учнів,
з них у місті - 1647, у сільській місцевості –
2843. Передбачаєть, що до 1-их класів прийде 391 учень, 10-их класів – 348.
У новому навчальному році буде продовжено роботу відділу освіти з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних
закладів, яка є одним із чинників забезпечення доступності та якості освіти. В 11
загальноосвітніх навчальних закладах району для учнів 1 класів буде організовано
денний сон, що створить умови для психологічної адаптації у навчальному середовищі дітей шестирічного віку.
Проект регіональної програми „Профільне навчання” спрямований на забезпечення рівного доступу до здобуття
якісної загальноосвітньої профільної та
допрофесійної підготовки учнівської молоді, реалізацію ідей неперервної освіти
протягом життя. Система профільного
навчання в районі реалізується через мережу закладів освіти нового типу (ліцеїв,
гімназій), створення шкільних округів і
загальноосвітніх навчальних закладів, де
наявні профільні класи та класи з поглибленим вивченням окремих предметів.
Продовжуватиметься робота шкільних
округів на базі Бишівської, Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Макарівсько-

молодь у розбудові
держави

В селищі Ворзель до 20-ї річниці Незалежності України Спілка
об’єднань громадян «Демократична Київщина», Громадська організація «Фундація конструктивних ініціатив «Третя сила» за участю
науковців та громадських об’єднань провели «круглий стіл» на
тему «Українська національна ідея: сутність та особливості реалізації» куратором якого був кандидат медичних наук, голова Спілки
об’єднань громадян
“Демократична Київщина» Ігор Найда.
Яскравий виступ
на зібранні голови
Громадської ради при
Макарівській
райдержадміністрації,
аспіранта
кафедри
національного управління і менеджменту
Національної академії
державного управління при Президентові
України Руслани Ткачук на тему «Зв’язок
національної безпеки
та національної ідеї: методи втілення» отримав високу оцінку науковців. Пані Руслана акцентувала увагу учасників на основних
напрямках формування системи національної безпеки на етапі
становлення і розбудови Української держави, актуальності виховної роботи серед дітей та молоді, формування національної ідеї в
сім’ї. Сучасний світ переповнений несподіванками, які звучать як
«виклики», «загрози», «небезпеки». Протистояти їм може тільки
організована сила, яку в сучасному світі прийнято іменувати системою забезпечення національної безпеки. На жаль, в Україні існує
незначна група професіоналів, які усвідомлюють національну безпеку України у всій багатоманітності цього явища. «Круглий стіл»
започаткував відкрите обговорення серед громадськості Київщини важливих теоретичних питань формування національної ідеї в
Українській державі на сучасному етапі. Ми, співвітчизники, прагнемо до того, щоб будівництво держави було свідомим і патріотичним для кожного громадянина молодої держави.

Допоможіть нужденним
Народ України святкує уже двадцяту річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків – бути господарями на своїй
найбагатшій прекрасній і чарівній українській землі. За двадцять
років було досягнуто багато звершень, але поряд з цим залишаються соціальні питання, які нам ще не під силу здолати – це забезпечення усім необхідним найбільш незахищених верств населення.
Ніхто не замінить дітям-сиротам – батьків, інвалідам – не поверне
здоров’я, одиноким людям похилого віку – родину.
Товариство Червоного Хреста, Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, громадська рада при МРДА звертаються до громади району підтримати, допомогти цим людям. Пріоритетом нашого сьогодення має стати гуманізація розвитку, забезпечення нової
якості життя людей, створення всіх необхідних умов. Протягніть руку
допомоги, підтримайте нужденних та немічних громадян нашого району, адже це під силу зробити тільки спільними зусиллями.
Бажаючим надати допомогу звертатись за телефонами:
0983757842; 0955534879.

го НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей».
Відділ освіти райдержадміністрації
буде продовжувати роботу щодо створення єдиного інформаційно-навчального
простору для розвитку та підтримки обдарованої учнівської молоді.
Учні шкіл беруть активну участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних дисциплін, фестивалях,
конкурсах різних рівнів. 63 школярі району
стали переможцями та призерами ІІІ та ІV
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових навчальних предметів, ІІ і ІІІ етапів
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України, змагань, конкурсів
обласного і Всеукраїнського рівнів. За це
досягнення вони отримуватимуть стипендії
голови районної державної адміністрації.
Великий вклад у це творчих педагогів,
які працювали з обдарованими дітьми, а
також підготували посібники та навчальні програми для використання в практиці
роботи вчителів району й області. За досягнення у освітній галузі району 45 педагогів також отримуватимуть стипендії
голови райдержадміністрації.
Практикуємо організоване підвезення
школярів та педагогів до місць навчання.
Для цоьго із районного бюджету виділено
понад 300 тис. грн.
У школах практично завершено поточні ремонти за рахунок різних джерел
фінансування. Хочеться висловити слова
щирої подяки сільським головам Пелешок Ю.В. (с. Колонщина), Семеновій Т.
М. (с. Ясногородка), Мірошкіну О.О. (с.
Бишів), Шевчуку А.А. (с. Лишня), Сухенко
О.П. (с. Мотижин), директору ДП «Червонослобідський спиртзавод» концерну
«Укрспирт» Артюхову В.Я., директору ТОВ

«Зоря» ( с. Соснівка) Поповичу О.В. та директору Плахтянського дослідного заводу
ветеринарних препаратів Гасратову А. В.
за підтримку та допомогу у підготовці місцевих закладів освіти до роботи у новому
навчальному році.
На особливому контролі відділу освіти
перебуває кадрове забезпечення загальноосвітніх шкіл. Попросилися на работу 11
молодих спеціалістів.
У галузі позашкільної освіти у новому
навчальному році буде продовжено роботу з розширення мережі гуртків і творчих
об’єднань на базі закладів освіти, збільшення кількості вихованців у гуртках на
базі сільських навчальних закладів, широкого залучення до їх роботи учнів різних
вікових та соціальних категорій, а також
допрофесійну та професійну підготовку
учнів шкіл району за спеціальністю „Оператор комп’ютерного набору” на базі
центру творчості дітей і юнацтва імені Д.
Туптала. Завдяки ліцензованим курсам
на здобуття робітничої професії школярі
зможуть отримати посвідчення оператора
комп’ютерного набору ІІІ розряду.
У міжшкільному навчально–виробничому
комбінаті діти навчатимуться за спеціальностями „водій категорії „В”, „С” та „оператор
комп’ютерного набору”. В освітній установі
обладнано навчальний кабінет з підготовки
кваліфікованих кадрів для Макарівського
підприємства «Аеротехніка» за спеціальністю „монтажник радіоелектронної апаратури
і приладів”.
У дитячо-юнацькій спортивній школі
діє три відділення за видами спорту: футбол, легка атлетика, бокс.
Валентина Савченко,
виконуюча обов’язки
начальника відділу освіти
райдержадміністрації.

виховувати
на національних ідеях

Перебуваю під враженням
“круглого столу“ у Ворзелі. Тому
ділюсь думками з громадськістю
Макарівщини, де працюю державним службовцем. У нашому районі
зареєстровано вже більше сотні
громадських організацій. Судячи
по кількості – непогано. Але відсутня якісна робота та активність
кожної організації. Сама демократія у своїй основі має широке залучення громадян до вирішення
важливих справ спільно з владними структурами. А це можливе
тільки через діяльність громадських організацій. Лише при такій
умові можна братися за втілення
тих чи інших програм в громаді, і
мати ефективність від такого залучення. Тут важливо зазначити, що
робота лише громадських організацій без взаємної координації
державних і приватних інституцій
не дасть бажаної ефективності.
Звичайно, ми повинні сьогодні,
вирішуючи ті чи інші правові, господарчі, фінансові питання, не забуваючи, що роль виховання дітей
та молоді є визначальною. Цей
напрям роботи є стратегічним для
держави.
Переконана – саме в питаннях
виховання дітей і молоді – ключ
до успішної реалізації
національної ідеї в суспільстві молодої
української держави. Спілкуючись
з молоддю, не завжди маємо задоволення від їх інтелектуальних
здібностей, поведінки, почуття
власної відповідальності за життя в соціумі. Щоб навчити її бути
активною, працьовитою, відповідальною, треба кожному з нас –
дорослих бути такими. Саме в цій
площині лежать наші малі й великі
проблеми і біди. Не хочу згущувати ситуацію, серед молодих
людей маємо багато позитиву.
Тому
сьогодні
ставимо
завдання-вимогу перед всіма
співвітчизниками:
викорінювати недоліки в собі – дорослих.
Скільки вже разів була свідком
типової макарівської картини, як
ведуть себе дорослі перед світлофором, що регулює рух авто і
пішоходів: погляд вліво, погляд
вправо – авто нема… і пішов собі
спокійно на червоне світло світлофора. Чому доросла людина ігнорує правила дорожнього руху?!
Чому не хоче задуматись над тим,
що показує ганебний приклад на-

слідування для дітей, котрі бачать
набагато більше і уважніше, ніж
ми – дорослі! Це лишень один з
багатьох типовий приклад нашого
несерйозного ставлення до життя
в соціумі. Звичайно, треба знати
історію нашого народу, його гарні
традиції, звичайно, треба володіти набутим багажем знань, бути
працьовитим. Але цього замало.
При наявності всього переліченого, важливо формувати рису
відповідальності. Відповідальна
людина ніколи не причинить зла
собі і ближньому.
В широкому спектрі формування нового українця, ми повинні орієнтувати дітей та молодь
на кращі здобутки, напрацювання нашого народу в питаннях загальної культури. Для досягнення
висококультурної нації (народу)
нам попереду роботи не на одне
покоління. Цього приховувати від
самих себе не треба. Вкрай наглядно побачити нас «зі сторони»,
це заглянути в інтернет на відгуки
на ту чи іншу подію, або факт, що
пише в коментарях, з тої чи іншої
нагоди, наш співвітчизник. Ось
вам і один із сучасних напрямків
виховання людини, якою треба
бути (виглядати) в інформаційному електронному світі. Кажуть: яка
людина у житті, така і за кермом.
Можна доповнити, такою вона є і в
інформаційному просторі.
По роду своєї професійної роботи вже кілька років поспіль пишу
статті з питань виховання дітей та
молоді, конче необхідної обізнаності з питань здорового способу
життя. В час великих можливостей
отримання інформації ми повинні
формувати здорове суспільство –
фізично, морально, духовно. Наше
невігластво за останні десятиліття
в питаннях здорового способу
життя, тепер проросло фактами
зростання відсотка рівня вражених алкоголізмом, наркоманією,
токсикоманією. Цим прикрим і
вкрай ганебним для суспільства і
держави явищам прийшов час поставити крапку, зупинити сповзання нації до деградації.
І
на
завершення
про
сквернослів’я. Чому цей мовний
бур’ян і бруд такий живучий? Тому,
що ми байдужі до себе і наших дітей. Тому, що недостатній рівень
мовної культури. Вам доводилось
чути за свого життя переконливі і

вражаючі слова без використання
брудних слів? Ті, кому вдалось за
життя чути таких людей, погодяться зі мною, ніколи не забуваються
у нашій пам’яті.
Словниковий запас молодої
людини з вищою освітою поповнився категорією «національні
інтереси», «національна ідея». Попри свою географічну, ментальну,
мовну, етнічну, конфесійну, регіональну та іншу різнобарвність –
Україна дедалі частіше виступає як
культурна цільність. Одна з причин
інтеграції українства в нових історичних умовах полягає в тому, що
її громадяни починають оперувати
національними інтересами, ставлячи питання про їх розвиток та
захист. Водночас, необхідно бути
самокритичним: прогрес у цьому
напрямі лише намітився. Важливо забезпечити його посилення та
незворотність. А якщо країна заговорила «націобезпечною мовою»,
то це означає зрілий рівень оцінки
широким загалом як реального
стану справ, так і перспектив подальшого розвитку людини, суспільства, держави в цілому.
Україні виповнилося 20 років.
Шлях був непростий – від спокійних до грозових, від оптимістичних до мінорних. На відміну від
деяких пострадянських країн, нам
вдалося створити нормативноправові та інституційні основи
національної безпеки. Ми виростили людей, які здатні наповнити сферу національної ідеї
сучасним змістом і цим створити додаткові гарантії стійкості України-держави, Українинароду, України-середовища для
комфортного життя громадян. Це
вселяє надію на те, що які б сюрпризи не підносив сучасний світ
з його несподіваними, іноді загрозливими викликами – ми зможемо знайти адекватну відповідь
та убезпечити розвиток України
на значну історичну перспективу.
Іншої країни у нас немає і не буде.
З цього й будемо виходити у наших подальших діях.
Руслана Ткачук,
голова громадської ради при
райдержадміністрації,
аспірант НАДУ при
Президентові України,
слухач магістерської
програми «Державна служба»
в НУБіП.

№ 40

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

26 серпня 2011 р.
0.15, 4.20 Т/с “Закон i порядок.
Злочинний намiр”. (2 к.).
5.10 Т/с “Тисяча i одна нiч”.

понеділок, 29 серпня
УТ-1

Профiлактика.
9.00 Пiдсумки тижня.
9.25 Х/ф “Iван Франко”.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00 Дiловий свiт.
12.15 Хочу, щоб ти була.
12.40 Право на захист.
13.00 Армiя.
13.15 Посвята Павловi Тичинi.
13.40 Вiкно до Америки.
14.10 Фестиваль “Молода
Галичина”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.30, 5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Бомж”.
17.20 Т/с “Чотири танкiсти i
собака”.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Бокс на “Донбас-Аренi”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
21.25, 1.45 Свiт спорту.
21.35 Дiловий свiт.

21.45 221. Екстрений виклик.
21.50 Футбольний код.
22.35 Сiльрада.
22.55 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.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Свiтло.
3.20 Танцi з зiрками (Iталiя).
5.00 М/с “Сандокан”.

Iнтер

Профiлактика.
14.00 Д/с “Детективи”.
14.25 “Сiмейний суд”.
15.20, 20.30 “Свати 3”.
16.20 “Чекай на мене”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Вiдплата”.
0.45 Д/ф “Секретнi територiї”.
Загибель планети. Удар з
космосу.
1.45 Х/ф “Розум i почуття”.
3.55 “Подробицi” - “Час”.
4.40 Т/с “Спальний район”.

“1+1”

Профiлактика.
14.00 “Шiсть кадрiв”.
14.20 “Ремонт +”.
15.05 “Криве дзеркало”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.15, 2.25 Х/ф “Повернення
мушкетерiв, або Скарби
кардинала Мазарiнi”.
19.30, 0.00, 2.10 “ТСН”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Дiти напрокат”.
22.15 “Iлюзiя безпеки. Косметика”.
23.15 “Tkachenko.ua”.

* * *

ТРК “Україна”

УТ-1

22.35 “Слов`янський базар”.
Пiслямова.
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.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Свiт спорту.
1.55 ТелеАкадемiя.
3.00 Свiтло.
3.30 Танцi з зiрками (Iталiя).
5.20 М/с “Сандокан”.

“1+1”

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55, 7.10, 8.05, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 23.55
“ТСН”.
9.55, 17.35 “Сiмейнi драми”.
10.50,18.30 Т/с “Не бреши менi 2”.
11.50 Т/с “Iсторiя зечки”.
12.50 “Iлюзiя безпеки. Косметика”.
13.55, 5.15 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.25, 2.50 Т/с “Детективне
агентство “Iван-да-Мар`я”.
16.20 “Мiняю жiнку”.
17.00 “ТСН. Особливе”.

середа, 31 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00, 21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
10.15 “Твiй день”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.45, 21.35 Дiловий свiт.
12.25 Наша пiсня.
13.15 Х/ф “Як Вас тепер називати?”
15.15 Euronews.
15.30, 5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
19.00 Про головне.
19.40 На добранiч, дiти.
20.00 Слов`янський базар. “З
ювiлеєм, Фестивалю!”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25, 1.45 Свiт спорту.
21.45 221. Екстрений виклик.
21.50 Досвiд.
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.
1.55 ТелеАкадемiя.
3.00 Свiтло.
3.25 Танцi з зiрками (Iталiя).
День 4.
5.20 М/с “Сандокан”.

“1+1”

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55, 7.10, 8.05, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.55 “ТСН”.
9.55, 17.35 “Сiмейнi драми”.
10.50,18.30 Т/с “Не бреши менi 2”.
11.50 Т/с “Iсторiя зечки”.
12.50, 3.35 “Iлюзiя безпеки.
Таблетка вiд старостi. Мiфи
та реальнiсть”.
13.45, 5.10 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.10, 2.50 Т/с “Детективне
агентство “Iван-да-Мар`я”.
16.05 “Мiняю жiнку”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Вiд пацанки до панянки 2”.
22.25 “Особиста справа”.

четвер, 1 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00, 21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
10.20 “Твiй день”.
10.50 Книга.ua.
11.10 Здоров`я.
12.00, 15.00,18.00 Новини.
12.10, 21.25 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Крок до зiрок. Євробачення.
13.40 Х/ф “Репортаж з лiнiї вогню”.
15.15 Euronews.
15.30, 5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
17.45 Дiловий свiт.
18.25 Хокей. Вiдкритий Кубок
Донбасу. “Донбас” (Донецьк) - “Динамо” (Мiнськ).
19.00 В перервi - На добранiч,
дiти.
19.50 В перервi - Свiт спорту.
20.45, 21.40 День знань. Посвята у студенти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.35 221. Екстрений виклик.

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.
1.45 Свiт спорту.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Свiтло.
3.20 Танцi з зiрками (Iталiя).
4.55 М/с “Сандокан”.

“1+1”

ICTV

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25, 2.30 Факти.
5.35 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.20, 7.35 Дiловi факти.
6.35, 9.25, 12.55, 19.10, 1.35
Спорт.
6.40 Свiтанок.
7.40 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30, 19.15, 0.45 Надзвичайнi
новини.
10.35, 20.10 Т/с “Братани”.
12.35 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Стоп-10.
14.05 Х/ф “Грозовi ворота”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Механiк”. (2 к.).

1.50 Т/с “В чорному списку 2”.
3.00 Х/ф “Поворот не туди 2:
Безвихiдь”. (2 к.).

СТБ

6.10, 2.45 “Бiзнес +”.
6.15 Д/ф.
6.45, 18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
7.40 “Зоряне життя. Перше
кохання зiрок”.
8.40 Х/ф “Вокзал для двох”.
11.40 “Битва екстрасенсiв”.
13.50, 0.10 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Зоряне життя. Зорянi
власницi”.
20.10, 22.40 “Феномен”.
23.10 “Моя правда. Урi Геллер.
Звичайне диво”.
2.50 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Еврика”.
5.30, 6.40 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
5.55 М/с “Сiмейка Аддамс”.
6.45 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.15,7.40 “Пiдйом”.
7.30, 9.00, 19.00, 0.35 Репортер.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

вівторок, 30 серпня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
10.15 “Твiй день”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.45 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
12.55 Кордон держави.
13.15 Х/ф “Бомж”.
15.15 Euronews.
15.30, 5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Чотири танкiсти i
собака”.
19.00 Про головне.
19.40 На добранiч, дiти.
20.00 Слов`янський базар. “З
ювiлеєм, Фестивалю!”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Дiловий свiт.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.45 Д/ф “Один день, який
сколихнув Норвегiю”.

Профiлактика.
10.00, 19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
12.35 “Хай говорять. Доля Денi:
все вирiшено?”
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35, 2.15 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00, 19.00, 3.30 Подiї.

17.15, 3.50 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
22.25 Х/ф “Вiдчайдушний”. (2 к.).
0.30 Х/ф “Медальйон”.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 Т/с “Iндус”.

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 23.50,
3.35 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.55, 17.35 “Сiмейнi драми”.
10.50, 18.30 Т/с “Не бреши
менi 2”.
11.50 Т/с “Iсторiя зечки”.
12.50, 3.50 “Iлюзiя безпеки. Дiти
з пробiрки”.
13.45, 5.25 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05, 2.50 Т/с “Детективне
агентство “Iван-да-Мар`я”.

17.15 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.25 “Грошi”.
23.25 “Зняти все”.
0.10, 3.35 Т/с “Закон i порядок”.
(2 к.).
2.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

Iнтер

5.30, 15.55 Т/с “Каменська 3”.
7.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим
ранком.
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
18.00 Новини.
9.10, 20.30 Т/с “Свати 3”.
11.20 Д/с “Детективи”.
12.15, 3.45 “Знак якостi”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з
Леонiдом Каневським”.
14.00 “Сiмейний суд”.
15.00 “Судовi справи”.
18.10 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Вiдплата”.
0.45 Д/ф “Жадiбнiсть”. Краса.
1.45 Х/ф “Ордер на смерть”.
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.40 Служба Розшуку дiтей.
4.40 Т/с “Спальний район”.
23.25 “Зняти все”.
0.10, 4.20 Т/с “Закон i порядок”.
(2 к.).
2.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

Iнтер

5.30, 15.55 Т/с “Каменська 3”.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим
ранком.
9.10, 20.30 Т/с “Свати 3”.
11.20 Д/с “Детективи”.
12.15, 3.55 “Знак якостi”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з
Леонiдом Каневським”.
14.00 “Сiмейний суд”.
15.00 “Судовi справи”.
18.10 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Т/с “Вiдплата”.
0.50 Д/ф “Шоу-бiзнес. Живi мiшенi”.
1.45 Х/ф “Листiвки з краю
безоднi”. (2 к.).
3.20 “Подробицi” - “Час”.
3.50 Служба Розшуку дiтей.
4.40 Т/с “Спальний район”.

ТРК “Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.40, 17.00, 19.00, 3.40 Подiї.

16.00 “Мiняю жiнку”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Чотири весiлля”.
22.25 Т/с “Теорiя брехнi 3”. (2 к.).
23.20 “Зняти все”.
0.05, 4.35 Т/с “Закон i порядок”.
(2 к.).
2.00 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

Iнтер

5.30, 15.55 Т/с “Каменська 3”.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим
ранком.
9.10, 20.30 Т/с “Свати 3”.
11.20 Д/с “Детективи”.
12.15, 4.10 “Знак якостi”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з
Леонiдом Каневським”.
14.00 “Сiмейний суд”.
15.00 “Судовi справи”.
18.10 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
23.40 Т/с “Вiдплата”.
0.50 Д/ф “Декiлька рокiв з життя
Табакова”.
1.55 Х/ф “Вбивство в Бiлому домi”.

ТРК “Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00, 18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.00, 19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
13.00 “Хай говорять. Трагедiя
на Волзi”.
14.00, 22.25 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 “Лицар дорiг”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Вiдчайдушний”. (2 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.20, 2.55 Факти.
5.35, 6.40 Свiтанок.
6.20 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,2.05 Спорт.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30, 19.15, 1.10 Надзвичайнi
новини.
7.00, 18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.00, 19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
13.00 “Хай говорять. Олександр
Барикiн: на згадку про
мене”.
14.00, 22.25 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 4.00 Критична точка.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
0.00 Т/с “Лицар дорiг” (2 к.).
1.00 Х/ф “Встигнути до
опiвночi”.
3.10 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.40 “Хай говорять”.
5.25 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25, 2.50 Факти.
5.40, 6.40 Свiтанок.
6.20, 6.45 Дiловi факти.
6.35, 9.20, 12.55, 19.10, 1.55
Спорт.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30, 19.15, 1.00 Надзвичайнi
новини.
10.35 Т/с “Ливарний”.
3.35 “Подробицi” - “Час”.
4.05 Служба Розшуку дiтей.
4.40 Т/с “Спальний район”.

ТРК “Україна”

6.10 Срiбний апельсин.
6.40, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.00, 18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.00, 19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
13.00 “Хай говорять. Iсторiя
кримської красунi”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
22.25 Т/с “Слiд”.
0.00 Т/с “Лицар дорiг” (2 к.).
1.00 Х/ф “Поспiшиш, людей
насмiшиш”.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.20, 2.45 Факти.
5.35, 6.40 Свiтанок.
6.20, 7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.55 Спорт.

10.35 Х/ф “Загiн “Дельта” 2:
Колумбiйський зв`язковий”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Провокатор.
14.15, 20.10 Т/с “Братани”.
16.35 Т/с “Ливарний”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Старикам тут не
мiсце”. (2 к.).
2.15 Т/с “В чорному списку 2”.
3.25 Х/ф “Зруйнованi замки”. (2 к.).

СТБ

6.15, 1.25 “Бiзнес +”.
6.20, 18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
7.05, 17.00 “Давай одружимося”.
8.05 “Зоряне життя. Зорянi
власницi”.
9.05 Х/ф “Час щастя”.
11.20 “Феномен”.
13.55 “Моя правда. Урi Геллер.
Звичайне диво”.
14.55, 23.25 Т/с “Адвокат”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.10 “Зоряне життя. Найгучнiшi
весiлля 2011”.
20.10 “Фермер шукає дружину”.
22.40 “Дорога, ми вбиваємо
дiтей”.
12.35, 13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Пiд прицiлом.
14.15, 20.10 Т/с “Братани”.
16.35 Т/с “Ливарний”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Загiн “Дельта” 2:
Колумбiйський зв`язковий”.
2.05 Т/с “В чорному списку 2”.
3.20 Х/ф “Старикам тут не
мiсце”. (2 к.).

СТБ

6.20, 2.30 “Бiзнес +”.
6.25 Д/ф.
6.50, 18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
7.50, 17.00 “Давай одружимося”.
8.50 “Зоряне життя. Найгучнiшi
весiлля 2011”.
9.50 Х/ф “Життя одне”.
12.00 “Фермер шукає дружину”.
13.50 “Дорога, ми вбиваємо
дiтей”.
14.55, 0.50 Т/с “Адвокат”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Зоряне життя. Бiднi
родичi”.
20.10, 22.40 “МайстерШеф”.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30, 19.15, 1.00 Надзвичайнi
новини.
10.35, 16.35 Т/с “Ливарний”.
12.35, 13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Стоп-10.
14.15, 20.10 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Вiйна з примусу”. (2 к.).
2.05 Т/с “В чорному списку 2”.
3.20 Х/ф “Унiверситетський
блюз”. (2 к.).

СТБ

6.25, 1.50 “Бiзнес +”.
6.30 Д/ф.
6.55, 18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
7.55, 17.00 “Давай одружимося”.
8.55 “Зоряне життя. Бiднi родичi”.
9.55 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
11.55 Х/ф “Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона”.
15.00, 23.50 Т/с “Адвокат”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.10 “Зоряне життя. Знiвеченi
пластикою”.
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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.
9.10 Х/ф “День Радiо”.
11.50 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша мама!
14.50, 15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.40 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки 6”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15, 0.50 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
21.40 Аферисти.
22.40, 1.05 Новий погляд.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.55 Х/ф “Я мрiяла про Африку”.
3.40 Зона ночi. Культура.
3.45 Невгомонний Пантелеймон.
4.15, 4.45 Зона ночi.
4.20 Зима надiї.

НТН

8.15 Х/ф “Вантаж 300”.
9.30 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.10 Т/с “Закон i порядок”.
11.00, 20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.30 Х/ф “Коли запiзнюються
до ЗАГСу”.
14.00 “Правда життя”. Елiксири
життя.
14.40 Х/ф “Переступити межу”.
18.30, 3.50 “Агенти впливу”.
19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 5.40
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння 3”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 Х/ф “Полювання на динозавра”. (2 к.).
2.40 “Речовий доказ”.
3.25 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.50 “Правда життя”.

* * *

6.00 “Легенди карного розшуку”.
7.00 Х/ф “Золота баба”.

1.30 Х/ф “Життя одне”.
3.15 Нiчний ефiр.

Новий канал

Вiвторок, 30 серпня
4.50 Т/с “Еврика”.
5.30, 6.40 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
5.55 М/с “Сiмейка Аддамс”.
6.45, 7.15, 7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.30, 9.00, 19.00, 0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Джо проти вулкана”.
11.20, 22.45 Т/с “Щасливi
разом”.
12.55 Батьки i дiти.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50, 15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.45 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки 6”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15, 0.55 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
21.40 Хто проти блондинок?
1.05 Х/ф “Я, я i знову я”. (2 к.).
2.40 Зона ночi. Культура.
2.45 Так нiхто не любив.
3.10, 3.50, 4.45 Зона ночi.
2.35 Х/ф “Вони билися за
Батькiвщину”.
3.55 Нiчний ефiр.

Новий канал

3.15 Пристрастi навколо
символiки.
3.30 Таїнства Києво-печерської
Лаври.
3.55 Cекрети Чорнобильської
катастрофи.
4.10 Зiрки на обрiї.

НТН

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.30 Х/ф “Iлга-Iволга”.
7.50, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.25 “Друга смуга”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15,
5.40 “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 3”.
13.35 Т/с “Next 2”.
15.30 Х/ф “Козацька бувальщина”.
17.05 Х/ф “Призначаєшся
внучкою”.
18.30 “Речовий доказ”. Зниклi
безвiсти.
0.20 Х/ф “Лiсовий воїн”.
2.45 “Правда життя”.
3.40 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.05 “Агенти впливу”.
3.30 Тася.
3.40 Суперники.
3.55, 4.45 Зона ночi.
4.00 Українцi. Вiра.

НТН

4.50 Т/с “Еврика”.
5.30, 6.40 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
5.55 М/с “Сiмейка Аддамс”.
6.45, 7.15, 7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.30, 9.00, 19.00, 0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Лiцензiя на весiлля”.
11.15, 22.40 Т/с “Щасливi
разом”.
12.55 Знову разом.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50, 15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.45 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки 6”.
17.55, 20.30 Т/с “Воронiни”.
19.15, 1.00 Спортрепортер.
19.35 Мiж нами, сватами.
21.35 Зроби менi смiшно.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Божевiльнi з Алабами”. (2 к.).
3.25, 3.50 Зона ночi. Культура.

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.35, 17.00 Х/ф “Призначаєшся
внучкою”.
7.50, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.25 “Друга смуга”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15,
5.40 “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”.
12.40, 19.20 Т/с “Павутиння 3”.
13.35 Т/с “Next 2”.
15.35 Х/ф “Велике золото
мiстера Грiнвуда”.
18.30 “Правда життя”. Кiнець
свiту.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Полiттерор”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.20 М/с “Черепашки-нiндзя”.
3.40 “Правда життя”.
4.35 “Агенти впливу”.

20.10, 22.40 “Зваженi i щасливi”.
1.40 “Вiкна-спорт”.
1.55 Х/ф “Вони билися за
Батькiвщину”.
3.10 Нiчний ефiр.

2.55 Майстер музи.
3.10 Перетворення.
3.30, 4.25, 4.40 Зона ночi.
3.35 Українцi. Надiя.
4.30 Радiацiя. Лiнiя захисту.

Новий канал

4.50 Т/с “Еврика”.
5.30, 6.40 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
5.55 М/с “Сiмейка Аддамс”.
6.45, 7.15, 7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.30, 9.00, 19.00, 0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Iдеальний самець”.
11.15, 22.45 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Мiж нами, сватами.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50, 15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.50 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки 6”.
17.55, 20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15, 1.05 Спортрепортер.
19.35 Двоє на однiй кухнi.
21.40 Мрiї збуваються.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Х/ф “Сансет Парк”.
2.50, 3.25 Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.35 Х/ф “Призначаєшся внучкою”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.25 “Друга смуга”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20,
5.35 “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”.
12.30,19.20 Т/с “Павутиння 3”.
13.30 Т/с “Next 2”.
15.30 Х/ф “Маестро злодiй”.
17.00 Х/ф “Тенета рекета”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Таємниця загибелi
Хрущова.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.35 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.00 “Правда життя”.

”
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Мабуть, уже всі автолюбителі чули, що законотворці вирішили
всерйоз полегшити їм життя. І дійсно, нещодавно на світ з ‘явився Закон України від 05.07.11 р. № 3565-УІ (далі — Закон № 3565), яким було
внесено зміни до цілої низки законів, що в тій чи іншій мірі стосуються
водіїв. Більшість норм цього Закону запрацювали з 13.08.11 р. Безумовно, багато з ідей, які озвучувалися в ЗМІ, справді реалізовано.
Однак така вже в нас робота — допомагати бухгалтерам бачити життя
глибше за інших. Тим паче, що чимало бухгалтерів керує автомобілем,
майже на всіх підприємствах є штат водіїв, і вони потребуватимуть, як
завжди, авторитетної бухгалтерської думки. Скажемо відверто: не всі
зміни настільки приємні, як декларуються, багато чого не враховано,
багато чого опущено. Але давайте про все по черзі.

Підстави керувати
чужим авто
Тим, хто керуватиме не своєю
машиною, більше не потрібні ані довіреності, ані тимчасові реєстраційні
талони з ДАІ. Такий приємний для
більшості водіїв сюрприз сховався
серед змін до купи законів і випливає
ось із чого:
По-перше. У п. 21 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про міліцію” від 20.12.90
р. № 565-ХІІ у співробітників міліції
забрали право перевіряти у водіїв
документи на право користування й
керування транспортними засобами
(далі — ТЗ) та дорожні листи. Тепер
вони можуть цікавитися тільки наявністю у водія посвідчення та техпаспорта (реєстраційного документа на
ТЗ).
По-друге. Аналогічні зміни внесли й до ст. 16 Закону України “Про
дорожній рух” від
30.06.93 р. № 3353ХІІ. І водій більше
не повинен передавати інспектору
ДАІ “інші документи,
що підтверджують
право на керування
транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні)
листи і документи на вантаж”. Серед обов’язків водіїв залишилося
пред’являти тільки посвідчення водія і реєстраційний документ на ТЗ
(плюс, як правило, поліс автоцивілки
та в деяких випадках ліцензійну картку на авто).
По-третє. Зі ст. 126 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) прибрали покарання за те, що водій
не показав інспектору ДАІ “інших
документів, що підтверджують
право користування чи розпорядження транспортним засобом, а
у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого
дорожнього (маршрутного) листа”.
Серед документів, на які може послатися інспектор ДАІ, вимагаючи довіреність чи тимчасовий реєстраційний талон, залишилися
хіба що Правила дорожнього руху,
затверджені постановою КМУ від
10.10.01 р. № 1306. Але це — підзаконний акт, і він не повинен суперечити законам.
Із цього ми робимо висновок:
аби сісти за кермо чужої машини,
достатньо мати посвідчення водія
та свідоцтво про реєстрацію цього
авто. Багато кого таке нововведення порадує. Але є в ньому й мінуси.
Зменшення кількості обов’язкових
документів у водіїв може зіграти на
руку шахраям. Адже ті, навіть не підроблюючи, а просто так, навмання,
склавши та підписавши договір позички, можуть легко й безпідставно
заволодіти чужим ТЗ. Якщо ж підпис
буде підроблено, то власник потім
взагалі буде позбавлений можливості
довести, що автомобілем заволоділи
без його волі.
Попередження.
У жодному разі не залишайте в
автомобілі документи, а особливо —
свідоцтво про реєстрацію.
Тому ми не радимо водіям шаленіти від можливості керувати чужими автбмобілями без будь-якого
оформлення. Бо важко спрогнозувати й реакцію співробітників ДАІ
на такого водія. У гіршому випадку
можна отримати неприємності щодо
звинувачень у крадіжці авто. Аби
уникнути непорозумінь на дорозі,
ми рекомендуємо тим нашим читачам, хто збирається сісти за кермо
чужої машини, усе-таки озброїтися
довіреністю на право управління —
вона дозволить зняти питання щодо
правомірності використання авто.

Довіреність та оренда
авто — без нотаріуса
Фактично з 13.08.11 р. (коли почав працювати Закон № 3565) без
послуг нотаріуса можна обійтися
при:
— виписці довіреності на право
користування автомобілем;
— укладанні договору оренди
авто з фізособою.
Зрозуміло, у Законі № 3565
прямо цієї новини ви не знайдете.
“Сюрприз” заховано в змінах, непомітно внесених до ч. 4 ст. 828 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ).
До неї вписали кілька слів, після чого
вона набула такого вигляду (жирним
ми виділили зміни):
“Договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), в
якому хоча б однією стороною є фі-

безпеки дорожнього руху їх існування навряд чи було важливим, однак
для обліку роботи транспорту, нарахування зарплати водіям, визначення витрат пального й для подібних
цілей вони були потрібні бухгалтерам! Фактично бухгалтери позбулися корисного первинного документа.
Але повідомляємо: за потреби такий
документ на кожному підприємстві
може бути впроваджено наказом про
облікову політику — іще й будь-якої
зручної форми, у т.ч. самостійно розробленої.
Безумовний мінус цих змін і те,
що, з одного боку, ДАІшники продовжують контролювати проходження
водіями щозмінного медичного огляду (ст. 128 КпАП), однак, з іншого боку,
альтернативного документа, за яким
це можна зробити, законодавці не
запропонували. На практиці до внесення ясності водіям, найімовірніше,
щодня видаватимуть довідки довільної форми, засвідчені підприємством
та медпрацівником. Або продовжать
видавати дорожні листи.

Документи на вантаж.
ДАІшнику не показуємо
Із ч. 2 ст. 16 Закону про дорожній рух прибрали й обов’язок водіїв
передавати для перевірки документи на вантаж. До того ж сказати,
що такі документи підприємствам
не потрібні,
у нас не повернеться
язик.
Адже
товарнотранспортні
документи необхідні для бухгалтерського, та й податкового обліку.
Утім зрозуміло, що інспекторам ДАІ
цих документів уже не показуватимуть. Навіть якщо ті дуже наполегливо проситимуть.

ЛІТНЯ “РЕВОЛЮЦІЯ”
НА ДОРОЗІ
зична особа, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному
посвідченню”.
А оскільки, за ч. 1 ст. 245 ЦКХ довіреність учиняється в такій самій
формі, що й правочин, то скасування
обов’язкового нотаріального посвідчення договорів оренди авто означає, що не можна не посвідчувати й
довіреності. Сподіваємося, ДАІшники спокійно реагуватимуть на “саморобні” довіреності. Утім, якщо ви
хочете достовірно убезпечити себе
від будь-яких претензій інспектора,
все ж зверніться до нотаріуса. Адже
нотаріального посвідчення договору
чи тієї самої довіреності може зажадати будь-яка зі сторін договору (ч. 4
ст. 209 ЦКУ).
Гарантовано не обійтися без послуг нотаріуса тим водіям, хто оформлюватиме так звану “генеральну”
довіреність на авто, яка передбачає
можливість передовірення. Тут нотаріального посвідчення недвозначно
вимагає ч. 2 ст. 245 ЦКУ

Дорожні (маршрутні)
листи. Без них можна,
але не варто
Новина про скасування дорожніх
листів доволі швидко облетіла ЗМІ.
Тільки от ми не радимо бухгалтерам
поспішати з висновками. Зміни в законодавстві загалом такі:
1. Зі ст. 1 Закону України “Про
автомобільний
транспорт”
від
05.04.01р. № 2344-ІИ забрали визначення “дорожній лист”. Згадку про
такі листи взагалі прибрали з тексту
цього Закону.
2. Ст. 126 КпАП більше не дає змоги покарати водія, який не пред’явив
інспектору дорожнього листа.
3. Зі ст. 128 КпАП прибрали вказівку на те, що відмітка про медогляд
має бути в дорожньому листі. Утім
штраф за відсутність медогляду залишився. Як і питання, де тепер мають робити запис про такий щозмінний огляд.
4. В абз. 1 п. 21 ч. 1 ст. 11 Закону про міліцію міліціонерів позбавили права перевіряти у водіїв дорожні листи. Це саме зробили й у
ч. 2 ст. 16 Закону про дорожній рух,
виключивши зі списку обов’язків
водіїв необхідність давати дорожні
листи працівникам міліції для перевірки.
Усе це дозволяє стверджувати,
що дорожні листи відійшли в минуле.
Безперечно, доцільність скасування
дорожніх листів доволі сумнівна. Для

Чи потрібно передавати посвідчення водія в
руки ДАІшнику?
Новина про те, що водії можуть
тільки демонструвати наявність водійських прав, а не передавати їх до
рук ДАІшникам, моментально облетіла всю Україну. Зміни, внесені
до законодавства, у цілому дійсно
дають підстави так вважати: у ч. 2 ст.
16 Закону про дорожній рух просто
відредагували норму, за якою водій
був зобов’язаний “мати при собі та
на вимогу працівників міліції передавати для перевірки посвідчення,
реєстраційні та інші документи, що
підтверджують право на керування
транспортним засобом “. Зараз у цій
нормі прописано: “пред’являти для
перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб”.
Під ці зміни відредагували й ст. 126
КпАП, яка тепер установлює адмінштраф (від 425 грн до 850 грн) саме
за відсутність або непред’явлення
для перевірки посвідчення водія відповідної категорії. Цікаво й те, що
“пред’являти” нібито треба й інші документи:
— реєстраційний документ на
транспортний засіб;
— ліцензійну картку на транспортний засіб (якщо така потрібна);
— поліс (договір) обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (страховий
сертифікат “Зелена картка”).
Можна тільки уявити радість тих,
хто любить посперечатися з ДАІшниками. Але ми б не поспішали передчасно радіти.
Безумовно, у практичній роботі
ДАІ все-таки спробує скоригувати
трактування цього правила. Зрештою, міліція шукатиме в законодавстві зачіпки, які дозволять їй
змусити водіїв передати ці документи в руки.
Тому ми не радимо доводити
спілкування з працівниками ДАІ до
скандалів.
Сергій СТРОЇЧ,
консультант газети
“Все про бухгалтерський облік”.
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НАВЧІТЬ ДІТЕЙ
БЕЗПЕКИ
Не забувайте, відправляючи дітей на вулицю чи залишаючи їх самих удома, нагадати їм про елементарні заходи безпеки, щоб уберегтися від злочину і самим
не вчинити чогось протиправного. Отож розкажіть їм не
тільки про те, як правильно переходити вулицю, а й як поводитися, коли до них чіплятимуться неповнолітні вимагачі, грабіжники чи хулігани.
Не давайте дітям великі суми грошей, золоті речі.
Придбайте для дитини нагрудний гаманець, куди вона
могла б класти кишенькові гроші. Поясніть їй, що може
статися, якщо їй захочеться всім розповідати про те, що
є у вашій квартирі, а також показувати ключі від домівки
товаришам чи незнайомим людям. Привчіть дитину не
вихвалятися грішми і цінними речами перед іншими дітьми в школі чи на вулиці.
Дітей важко відучити від звички відчиняти двері відразу після дзвінка, навіть не заглянувши у вічко і не запитавши, хто за дверима. Не полінуйтеся кілька разів провести
інструктаж та проконтролюйте, як дитина засвоїла урок
елементарної безпеки. Не показуйте дітям місця, де ви
зберігаєте гроші та інші цінності. Але покладіть у відоме
дітям місце невелику суму, недорогі ювелірні вироби. Це
знадобиться, коли злодії вимагатимуть від дитини вказати місце зберігання грошей. Певна частина грабіжників,
особливо неповнолітніх, цим може вдовольнитися. Подібна хитрість вбереже дитину від фізичного насильства.
Завжди цікавтеся, з ким дружить ваша дитина, де проводить вільний час, особливо вечорами. Ви обов’язково
повинні бачити, чи ваша дитина приносить додому якісь
цінні речі. Поцікавтеся, звідки вони. Міліція не може взяти
на себе функцію виховання дітей, вона втручається тільки тоді, коли дитина на порозі до злочину або вже скоїла
його. Злочинність серед підлітків і дітей легше попередити, ніж розкривати скоєні злочини.
Нині почастішали випадки, коли неповнолітні вимагають у своїх ровесників гроші. Коли ваша дитина боїться
виходити з дому чи безпричинно прогулює уроки, - це
вже сигнал для тривоги. Обережно з’ясуйте причину, і
коли підтвердиться, що у вашої дитини щось вимагають,
погрожують їй, обов’язково звертайтеся до працівників
міліції.
Щоб уберегти дитину від статевих злочинів, з раннього віку починайте поступово пояснювати їй про сексуальні стосунки. Із запитань дитини з’ясовується, що їй
треба пояснювати спочатку про вагітність, народження, і
вже набагато пізніше - про статеве дозрівання, про те, як
себе поводити в тій чи іншій ситуації. Знайте, що інакше
дитині сексуальні знання дасть вулиця.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ
ДІТЯМ СЛІД:
•
завжди говорити, куди йдуть;
•
вчасно приходити додому (у визначений батьками час) і ніколи не затримуватися на вулиці самим;
•
уміти за зовнішністю відрізнити тих людей, у яких
можуть бути погані наміри, нікуди не йти з незнайомцями
без дозволу батьків;
•
не сідати в чужу машину, навіть для того, щоб показати дорогу;
•
не приймати подарунків без дозволу батьків;
•
коли хтось має намір взяти вас силою, голосно
кричіть і, якщо є можливість, утікайте;
•
розповідайте батькам навіть про те, у чому соромно зізнатися.
Ви повинні знати, що в більшості випадків статеві
злочини щодо дітей скоюють не чужі особи, а ті, хто добре знає дитину. Коли ваша дитина стала жертвою такого злочину, обов’язково викликайте міліцію, не роблячи
сенсації з того, що сталося, і обов’язково заспокойте дитину.
Леся Оборська,
Інспектор по РН та ГФ Макарівського РВ
ГУМВС України в Київській області
лейтенант міліції .

з а п и т у ва л и - в і д п о в і д а є м о
Районний суд розглянув цивільну справу за моїм
позовом щодо стягнення заборгованості по аліментах і виніс заочне рішення. Однак відповідач написав
заяву про те, що не може бути присутнім на засіданнях суду, і попросив розглядати справу і приймати
рішення без його присутності. Під час засідання я
погодилася на винесення звичайного рішення. Як
тепер виправити заочне рішення на звичайне?
У статті 244 Цивільного кодексу України записано, що
суд може винести заочне рішення лише в тому випадку,
якщо відповідач не з’явився на засідання суду і при цьому не подавав ніякої заяви з проханням приймати рішення без його присутності. У вашому випадку - така заява
була, тому ви маєте повне право вимагати виправити помилку.
Для цього необхідно знову звернутися до районного
суду і написати відповідну заяву. Опишіть ситуацію, що
склалася, і направте посилання на вищезазначену статтю. Термін розгляду вашої заяви - 10 днів. Протягом цього часу з вами зв’яжуться і призначать дату і час спеціального судового засідання, на якому і внесуть необхідні
виправлення.

№ 40

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
9
У хорошого господаря
ЩОБ НЕ РОЗПЛАЧУВАТИСЯ
нічого не пропадає
Залишки зелених
МОЗОЛЯМИ І ПЛОСКОСТОПІСТЮ
26 серпня 2011 р.

помідорів

Купуючи взуття, прикиньте, скільки часу діти проводять у школі. Навіть наймолодші, з урахуванням групи подовженого дня - не менше ніж
6 годин. Про старших і говорити не варто - у них нерідко виходить більше за цілий робочий день дорослої людини. Отже до взуття для школярів
вимоги мають бути особливі, щоб не розплачуватися їм потім мозолями,
натоптишами і плоскостопістю.
В ідеалі - це якісні туфлі або черевики фірм, що спеціалізуються на виробництві саме дитячого та підліткового взуття, де під час виготовлення
враховано все: і необхідні для дитячої
ноги натуральні матеріали, і кліматичні
умови, і особливості будови стопи різних вікових категорій.
Взуття з натуральної шкіри досить
міцне і водночас дає можливість ногам "дихати", зі штучних матеріалів часто непроникне для повітря. Тому
нога в таких черевиках не тільки пітніє, але й мокне. А опрілості на ступні
та між пальцями - прекрасне середовище для розвитку грибкових захворювань.
Але за шкіряну пару в дорогому
магазині доведеться викласти суму,
що дорівнює місячному бюджету середньостатистичної української сім'ї.
Тому, якщо купівля "натуральних" виробів дуже обтяжлива для сімейного
бюджету, для повсякденного носіння

школярам підійдуть і "штучні". Тільки
купуючи їх, обов'язково зверніть увагу
на те, щоб підкладка і устілка були з
натуральних, а не штучних матеріалів.
Інакше таке взуття не можна вважати
гігієнічним.
Не підходить для щоденного носіння і спортивне взуття: в дуже улюблених хлопчаками кедів і кросівок, навіть
зшитих з натуральної шкіри, підошва
завжди штучна. Якщо в них до того ж
відсутні і рельєфні устілки (супинатори), то школяр, крім пітливості ніг,
наживе ще і плоскостопість. А це не
тільки деформація стопи, але і болі в
гомілках, попереку та навіть головні
болі. Запущені ж випадки плоскостопості вимагають згодом носіння спеціального ортопедичного взуття, а іноді і
хірургічного втручання.
Підошва - не менш важливий критерій при підборі взуття. Вона не має
бути абсолютно плоскою. Коли п'ятка
дитини хоч би на 1,5-2 см піднята ка-

блуком, вага тіла розподіляється по
всій стопі рівномірно, а це забезпечує
правильне положення кісток хребта,
нормальну роботу м'язів зв’язкового
апарату. При плоскій же підошві навантаження на скелет нерівномірне,
що може негативно вплинути не тільки на ходу та поставу, але й позначитися на положенні внутрішніх органів.
Купуючи взуття для школи, перевірте і якість задників. Якщо від натиснення рукою залишаються вм'ятини, то
це брак або товар дуже низької якості.
Не полінуйтеся промацати обновку по
всьому периметру стику підошви та
верху. Якщо знайдете хоч невеликий
"зазор" між ними – це означає, що це
взуття може розлетітися вже в перший
місяць носіння.

НАВЧІТЬСЯ БУТИ В ЗЛАГОДІ
З КОЛЕГАМИ ПО РОБОТІ
Зробіть усе, щоб завжди користуватися
підтримкою співробітників, тільки в такому
разі у вас буде більше шансів потрапити до
числа довгожителів, попереджають учені з
Ізраїлю. Доброзичлива атмосфера на роботі
і добрі стосунки із співробітниками позитивно впливають на здоров'я. Ми проводимо
більшу частину свого часу на роботі, а для
друзів у нас залишається лише уїкенд. Робота має бути місцем, де люди отримують
необхідну їм емоційну підтримку, підкреслюють експерти з університету Тель-Авіва.
Під час дослідження було проаналізовано медичні картки 820 людей, які працювали
близько 8,8 години на день упродовж двох
десятиліть. Дослідники врахували такі чинники ризику передчасної смерті, як паління,
ожиріння, депресія, психічні, поведінкові і фізіологічні особливості. Учасників експерименту, зайнятих у різних галузях, включаючи фінанси, охорону здоров'я і виробництво,
просили заповнити анкети з питаннями про обстановку на роботі. В результаті виявилось, що серед тих, хто скаржився на низький рівень соціальної підтримки на роботі,
за 20 років дослідження померло у 2,4 рази більше осіб. Окрім того, на думку вчених,
стосунки на роботі є найсильнішим індикатором майбутнього здоров'я.
Нормальна, гармонійна обстановка - запорука здоров'я співробітників, вважають
дослідники.

ЗОЛОТЕ, НАЛИВНЕ...
ЗАЛІЗНЕ

І це все про яблуко. Проте мало хто знає, що латинська його назва перекладається як “зло”. У стародавні часи воно втілювало спокусу, падіння людини.
У середні віки символізувало заборонений плід. У слов’янському фольклорі, як
відомо, фігурували вже молодильні яблука. Але причому тут “залізні”, запитаєте ви. Та тому, що саме в яблуках міститься так багато заліза, що ними можна
вилікуватися від анемії.
Чим ще вони корисні? Можливо, наші ють есенцію для безалкогольних напоїв, з
предки були праві, наділяючи їх чудодій- вичавків отримують оцет, а насіння виконими і лікувальними властивостями? Да- ристовують для приготування харчової олії.
Настав час дозрівання яблук, не провайте з'ясовувати разом.
Яблука, стверджують фахівці, - справ- пустіть його. Кожний може дозволити
жня комора корисних речовин. Вони собі по два яблука на день, щоб не лише
містять яблучну, лимонну, винну кисло- насолодитися смачними фруктами, але й
ту, дубильні речовини, вітаміни, мікро- зміцнити своє здоров'я. Одним словом,
елементи, пектинові речовини. У насінні якщо у вашому саду досі немає яблуні, то
яблук дуже багато йоду. Якщо з'їдати 5-6 цю прикру помилку необхідно терміново
яблучних кісточок, то це цілком відпові- виправити!
Щоб насолоджуватися своїми яблучдатиме добовій потребі в йоді. Крім того,
вчені впевнені, що вживання двох яблук на ками якомога довше, рекомендуємо сордень знижує рівень холестерину на 16 від- ти тривалого зберігання. Серед них ресотків. А їх шкірка містить велику кількість кордсменами вважаються "Симиренко",
антиоксиданту. Кверцетин разом з вітамі- "Голден", "Джонатан", "Глостер" (їхні плонами С запобігає шкідливій дії на організм ди зберігаються до травня), довго не псувільних радикалів і знижує ризик серцевих ються яблука таких сортів, як "Антоновка",
"Вагнер", "Гала", "Радогость", "Чемпіон" й
захворювань і навіть захворювань на рак.
Окрім цього, яблучка чудовим чином інші. Вони запашніі, смачні, корисні, тому
діють на імунітет, допомагаючи підтриму- вирощуйте, запасайте їх і хрумкайте собі
вати рівень цукру і добре впливають на на здоров'я!
Для зберігання можна обернути фрукпрацездатність легенів.
Зрозуміло, це по-справжньому унікаль- ти у два шари паперу, укласти в ящики
ний продукт, який, до речі, найкраще вжи- плодоніжками донизу і зберігати в сухому
вати в натуральному вигляді. Хоча й після прохолодному приміщенні при темперависокої температурної обробки більшість турі близько 0°С. Або ж, як радять фахівпоживних речовин зберігаються в печених ці, - тримати яблука під чистою деревною
яблуках і компотах, варенні, джемах, мар- тирсою, деревною стружкою або добре
меладі, пастилі. З яблучного соку виробля- висушеним піском.

Помідори зараз дозрівають, але самий дріб’язок,
напевно, не дозріє або, що ще гірше, вкриється чорними плямами фітофтори. Щоб цього не було, зваріть з помідорного дріб’язку варення.
Наберіть, наприклад, 80 штук, видаліть з них
шпилькою насіння, намагаючись не вигрібати
м’якоть і зберегти плоди у цілості. Поваріть у трьохчотирьох водах по 3 хвилини, після чого обполосніть
їх до трьох разів, щоб видалити помідорний запах.
Приготуйте цукровий сироп з 1 кг піску та 1 склянки
води. Коли охолоне, покладіть у нього підготовлені
помідори і дайте закипіти на сильному вогні. (Тільки
закипіти!). Зніміть з вогню, дайте відстоятися. Варення буде приємнішим, якщо у нього перед закінченням варива додамо на смак лимонну кислоту.
Варення заготовляється багато і різного, а це, як
оригінальне, піде для пригощання в особливих випадках.

Перерослі огірки
Свіжі перерослі огірки очистіть, натріть на крупній терці, посоліть, зіллїть надлишок соку і змішайте
з розім’ятим сиром, сметаною, кільцями ріпчастої
цибулі і посипте меленим перцем. Готувати розпочніть за півгодини до їжі. Подаючи на стіл, посипте
зеленню.
Якщо до такого салату додати варену картоплю, вийде непогана основна страва на сніданок або вечерю.

АМБРОЗІЯ ЙДЕ В НАСТУП
Всім гарний серпень, за винятком одного маленького нюансу - саме у цей
час у розпалі цвітіння небезпечних для алергіків рослин, які викликають задуху і загальний хворобливий стан. І головний бич - це амброзія. У період
цвітіння (а в Україні амброзія квітне з середини липня до осінніх заморозків),
спостерігається масове захворювання населення, відоме під назвою “осіння
сінна лихоманка” або “амброзійний поліноз”. Як провести самодіагностику,
якого раціону харчування слід дотримуватися та які саме препарати застосовувати у такому разі? На всі ці запитання відповідає Юлія Петрівна КОСОВАН, провідний лікар-алерголог клініки “Алерголог” у Києві.
- Як виявляє себе алергія на амброзію?
- У людини, схильної до алергії на цю
рослину, набрякають слизові оболонки
верхніх дихальних шляхів та очей, болить
голова, з'являється задишка, погіршується зір, можуть виявлятися напади бронхіальної астми. Поліноз зустрічається в
усіх вікових групах, але зазвичай перші
симптоми починають непокоїти вже у дитячому або юнацькому віці. Сільське населення хворіє на алергію рідше, ніж міське,
оскільки у місті концентрується більша
кількість вихлопних газів, які, з'єднуючись
із пилком, утворюють високоалергенні
комплекси.
- Що робити, аби уникнути цих неприємностей?
- Для попередження
полінозу необхідно дотримуватись
наступних
рекомендацій. У період
цвітіння слід уникати прогулянок у місцях, де буяє
амброзія. Пилок цієї рослини, дійсно, викликає напади лугового дерматиту
і сінної лихоманки, які є
симптомами легкої алергії, проте суттєво незручної у побуті. Постійний
кашель, чхання, нежить та
очі, що сльозяться, - супутники алергіків під час
цвітіння амброзії. Крім
того, з'являється свербіння, набряклість - усе
разом це згубно впливає
на нервову систему, з'являється дратівливість - у цьому стані небезпечно навіть
водити авто.
- Чи важливо дотримуватися особливої дієти у цей період?
- Правильна дієта (гіпоалергенна)
повинна максимально зменшити ризик
проявів алергічної реакції і допомогти
уникнути "придбання" нових джерел небезпеки. Адже алергія тим і підступна, що
може "вискочити" практично у будь-який
момент. Людям, які страждають на алергію (полінозом, або іншими її видами) слід
обмежити, а то й геть відмовитися: від
часнику, хріну, гострих приправ і різких
прянощів, маринадів, копченини. А також
- кави, какао, меду, шоколаду. Цитрусових
та винограду. Також не варто споживати
багаточисельні напівфабрикати, а також
чіпси, солодку газовану воду, адже всі

вони містять дуже багато штучних добавок, котрі самі по собі можуть спровокувати розвиток алергії.
До раціону алергіка мають входити: свіжі фрукти й овочі. Ще варто
запам'ятати,що здоровий для алергіка
колір - зелений. Зелені яблука, зелена капуста, зелені огірки, зеленина - петрушка
та кріп - це не лише безпечно, але й дуже
корисно для організму в цілому.
Молочні продукти мають бути натуральними - молоко, кефір, сир. Уникайте
йогуртів із синтетичними добавками. З
каш корисні - вівсяна і гречана, картоплю слід споживати лише у відвареному
вигляді. Якщо вживати макаронні вироби
- то лише з пшениці твердих сортів. Втамовувати спрагу найбезпечніше простою

водою, також краще вживати не цитрусові
соки, а яблучний, морси і домашні компоти.
- Чи існують ефективні лікарські препарати проти алергії?
- На жаль, навіть встановивши
рослину-алерген, ми інколи не можемо
вжити необхідних заходів для усунення
алергічної реакції. Відпустка має своє чітке завершення - а період цвітіння ні. Крім
того, є низка рослин, які порошать довше за два тижні. Адже алергія може бути
й не на один вид рослин - що у більшості
випадків і трапляється. А щоб вона не зіпсувала нам життя, існують сучасні препарати, що усувають симптоми алергії. Чим
сучасніший препарат, тим він ефективніше діє і тим безпечнішим є для людського
організму.
Розмовляв Ярослав ШЛАПАК

”
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Щиро вітаємо!

Майстренко Людмилу Олегівну –
начальника відділу департаменту Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України з
присвоєнням почесного звання „Заслужений юрист України”.
Колеги, друзі.

ІЗ СВЯТОМ!

Копилівська сільська рада вітає жителів сіл
Копилів та Северинівки з 20-ю річницею Дня
Незалежності України! У цей святковий день
бажаємо натхнення, гармонії, чистоти в помислах, благородства у вчинках, правди, щирих
та надійних друзів і однодумців. Міцного вам
здоров’я, миру, злагоди та віри у кращу долю
своїх дітей, онуків і правнуків, щоб ваші найзаповітніші мрії втілилися в життя!

Оголошення

До Макарівського районного центру соціальної підтримки дітей та сімей «Промінь надії» на постійне місце
роботи запрошуються:
Практичний психолог.
Освіта - вища зі ступенем бакалавра або магістра за
кваліфікацією «практичний психолог»;
• Досвід роботи: 1 рік за спеціальністю;
• Досвід роботи із вразливими сім’ями та дітьми,
з дітьми, які мають поведінкові та емоційні проблеми
(буде перевагою);
• Користувач ПК.
Завідувач господарством.
Освіта вища або середня-спеціальна;
• Досвід роботи з адміністрування (буде перевагою);
• Користувач ПК.
Кухар (2 особи).
• Освіта у сфері громадського харчування;
• Досвід роботи в закладах громадського харчування, особливо дитячих;
• Знання основ санітарно-гігієнічних вимог до організації громадського харчування;
• Знання основ здорового та дієтичного харчування
дітей різного віку;
Черговий адміністратор.
• Високий рівень комунікаційних навичок;
• Користувач ПК;
• Знання основ діловодства (буде перевагою).
Прибиральник службових приміщень.
• Готовність працювати за гнучким графіком .
Бухгалтер.
• Освіта вища;
• Володіння програмою 1С Бухгалтерія.
Фахівець соціальної роботи (3 особи) для роботи в селах району (с. Бишів, с. Мар’янівка,
с. Забуяння)
• Освіта вища (педагогічна, практичний психолог,
соціальний працівник);
• Проживання в с. Бишів, с. Мар’янівка, с. Забуяння;
• Досвід роботи із вразливими сім’ями та дітьми
(буде перевагою);
• Користувач ПК.
Телефон для довідок:
(096)134-97- 27 (з 9:00 до 18:00 понеділок —
п’ятниця)

На радість автомобілістам

КОЛЕСА НЕ ТРЕБА БУДЕ
ПІДКАЧУВАТИ

Шинний гігант Goodyear має намір створити систему,
що не має аналогів і не вимагає ніякої додаткової апаратури: усе необхідне вбудовується в саму шину.
Шини, в яких підтримується оптимальний тиск, не лише
економлять близько 3% пального, але і знижують кількість
шкідливих викидів, підвищують безпеку водіння і покращують характеристики автомобіля. Врешті-решт, вони менше
зношуються. Саме ці міркування спонукали Міністерство
енергетики США виділити півторамільйонний грант на розробку шин, які б самостійно стежили за тиском усередині
себе і при необхідності підкачували б повітря.

Майте на увазі

ТРУДОГОЛІЗМ ЗДАТНИЙ
ВИКЛИКАТИ АЛКОГОЛІЗМ

Такого висновку дійшла доктор Ширі Гібб із найстарішого у Новій Зеландії університету Отаго.
Дослідниця провела опитування більше тисячі осіб віком від 25 до 30 років. З’ясувалося, що ті з них, хто стали
трудоголіками, випивають набагато частіше за своїх однолітків, які працюють менше. За даними доктора Гібб,
критичним порогом є 50 робочих годин на тиждень.
Ті, хто працює стільки або більше, втричі частіше
страждають від проблем з алкоголем порівняно з непрацюючими і в півтора раза частіше, ніж ті, хто працює від 30
до 49 годин. При цьому якихось статевих відмінностей дослідники не виявили - ризик зростав і у жінок, і у чоловіків.
Пояснення причин такої поведінки логічне: напруження
після вимотуючого робочого дня таке, що для людини стає
звичаєм розслаблятися пивом або чимось міцнішим.
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щиросердні
поздоровлення

Президія районної організації ветеранів України сердечно вітає із славною датою – 90-річчям від Дня
народження
ШЕВЧУК Віру Андріївну з Лишні
та з 80-річчям від Дня народження
ЗАЇКУ Катерину Павлівну з Макарова,
ТОКАР Олександру Іванівну з Юрова,
ДЗЮБУ Тетяну Василівну з Небелиці,
КАРПЕНКО Віру Іванівну із Забуяння,
ПЕТРЕНКО Долю Романівну з Пашківки та
ДОВГАНЬ Марію Артемівну з Наливайківки.
Шановні ювіляри! Нехай життя дарує Вам добре
здоров’я, достаток, мир та злагоду, любов та тепло
рідних. Щоб на життєвій ниві ще довго світило сонце,
хай завжди для щастя і радості будуть серце і душа відкриті. Усіх земних благ Вам!

*****

Колектив споживчого товариства „Гром-Харч”
щиро вітає з ювілейною датою 70-річчям від Дня народження
Петренко Олену Григорівну
Бажаємо щастя, достатку, уваги, тепла,
Щоб кожна година Вам радість несла.
Хай й рідні – всі ласку дарують,
А люди повагою всі Вас шанують.
Хай завжди в Вас буде здоров’я і сила,
А доля довіку хай буде щаслива!

*****

Від щирого серця вітаємо нашу дорогу ювілярку
Петренко Олену Григорівну
та бажаємо їй:
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує літній веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай Вам доля шле добро і щастья,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Друзі та колеги.

*****

Дирекція, профком та трудовий колектив Макарівського НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. — природничоматематичний ліцей” щиро вітають з ювілеєм - 55річчям від Дня народження
Карбовського Григорія Анатолійовича
та від щирого серця бажає:
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

*****

Вітаємо найдорожчу для нас людину –
ПЕТРЕНКО Олену Григорівну з Макарова.
У день, коли Вам – 70!
Ми Вас рідненька раді привітати.
У ці погожі, гарні дні,
Бо Ви для нас дружина, і бабуся, й мати.
Хай обминають Вас тривоги.
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.
Щоб Ви ще в онуків весілля гуляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь час,
Щоб довго здоров’я міцне іще мали,
Ми молимо Бога за Вас!
З повагою чоловік, сини, невістки, онуки.

*****

Дирекція, профком та трудовий колектив Маковищанського НВО адресує найтепліші привітання з
нагоди євілейної дати – 55-річчям від Дня народження
вчителя фізкультури та трудового навчання
Рудого Василя Володимировича
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

*****

Від щирого сердця та від всієї душі поздоровляємо із золотою датою від Дня народження дорогого синочка
Вороб’я Володимира Михайловича
Бажаєм любові, тепла, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад: в роботі й сім’ї
І радість на серці, і хліб на столі!
Люблячі батьки.
Наші сонячні та найтепліші вітання з нагоди ювілею
від Дня народження адресуємо
Вороб’ю Володимиру Михайловичу
Хай в день цей серпневий Тобі сонце сяє,
Хай небо сміється тобі голубе,
Хай щастя трояндами долю встеляє,
Хай промені сонця цілують Тебе!
Життя нехай буде багатим і світлим,
Любистком і м’ятою роки цвітуть,
Земніх Тобі радощів, щастя довіку,
Нехай Тебе люблять, шанують і ждуть!
Хрещеники Ігор, Вікторія, куми Шевчуки, Пастушки.

Дирекція та весь колектив центру розвитку дитини „Пролісок” вітає з ювілеєм вихователя
Семененко Тетяну Миколаївну
Та бажає їй:
Хай заходить радість в хату,
Хай добра несе багато,
Хай у Вас ніколи сліз не буде,
Хай щастить завжди і всюди!
Зичим здоров’я, наснаги та сили,
Щоб біди ніякі Вас не смутили,
Хай доля достаток та щастя дає,
Зозуля у лузі сто літ накує!

*****

Наші сонячні та найсердечніші вітання з нагоди
ювілею від Дня народження адресуємо рідній, дорогій для нас людині – сину, чоловіку, батьку та дідусю
Хавченку
Михайлу Володимировичу
і від душі бажаємо доброго здоров’я, достатку, тепла, добра та любові.
Наш милий тато, добрий чоловік,
Дідусь рідненький, найдорожчий в світі.
Хай буде довгий твій безхмарний вік,
Ясним і щедрим, наче сонце літнє.
Стелися, доле, через все життя лиш
Для добра, для доброї людини,
На довгий вік, на многії літа
На шану від людей й тепло родини.
З любов’ю теща, дружина,
діти та онуки.

*****

Дорогого внучка, племінника і хрещеника
Олександра Миколайовича
Самійленка
Вітаємо з Днем народження, яке він відсвяткував
24 серпня 2011 року
А ще дорогого зятя і кума
Самійленка
Миколу Олександровича
з 30-ти річним ювілеєм, який він святкуватиме сьогодні.
Нехай у домі щастя буде
І сил прилив, немов потоки рік.
Нехай життя цвіте, і поважають люди,
І довгим, як століття, буде вік.
Нехай добро щоденно прибуває,
Як струмінь чистої джерельної води.
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди.
Будьте здорові і щасливі.
З повагою бабуся-теща
Світлана Казимирівна, куми Ігор
і Володя зі своїми сім’ями.

*****

Нехай цей святковий день теплом зігріває, сонцем
посміхається, радість подарує люблячому чоловіку, дорогому батьку, свекру, тестю, дідусю
Шаменку Михайлу Миколайовичу
з нагоди прекрасної дати – 55-річчя від Дня народження
Ми любим Тебе і щиро
бажаєм
Найкращі вітання в цей
день посилаєм,
Низенько вклоняємось
й просимо долю,
Щоб щастя послала
й здоров’я доволі.
Спасибі Тобі, що живеш
ти на світі,
За добре серце, за очі
привітні,
За руки твої золоті і невтомні,
За душу чутливу, що завжди
пригорне.
Живи Ти сто років, рідненький, на світі,
І будемо всі ми за тебе радіти!
З любов’ю дружина, дочка,
зять, син, невістка
та онучки Яна і Настя.

*****

Від усієї душі та щирого серця поздоровляємо дорогого зятя, кума
Шаменка Михайла Миколайовича
В цей день бажаємо добра,
Щасливою хай буде доля,
Хай мир, достаток, благодать
До Твого стеляться порога.
Нехай здоровя й сили
прибувають,
Нехай до седця старість
не спішить,
Щасливий ти, бо люди
поважають,
Багатий, бо добро в душі дзвенить.
Хай Бог Тебе благословляє
Та многих літ Тобі він посилає.
Хай сонце теплим променем обійме,
І все, що зле Твій дім обійде!
З найщирішими побажаннями
теща, тесть, сімї Снігирів
та Садолінських.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

Редакція газети
„Макарівські вісті”

„Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.”

Адреса: Макарів, вул. Пушкіна, 3.
Телефон 5-13-44.

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

з д а є в оренду приміщення
п і д о фіси та під склади і
в иробн ичі цілі.

Р е д а к ц і я га з е т и
„Макарівські вісті”
запрошує на роботу

п р и б и рал ь н и ц ю
( п е н с і о н е ра - і н в ал і д а ) .
звертатись за телефоном: 5-13-44.

ЧИСТИМО, КОПАЄМО КРИНИЦІ.
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .

Запрошуємо на виставку
8 жовтня 2011 року о 10-й годині

у селі Колонщина на території
загальноосвітньої школи відбудеться
ВИСТАВКА голубів,
декоративних і домашніх птахів.

Запрошуємо всіх любителів разом з улюбленцями
взяти участь у виставці.
Зареєструватись для участі у виставці ви можете за телефоном 095-421-20-27, або в день
проведення виставки з 8-ї години ранку.
Відвідувачі побачать різні породи голубів та домашніх птахів, а також зможуть одержати інформацію
з утримання та розведення різних порід голубів та домашніх птахів. При необхідності ви зможете придбати
потрібні вам породи голубів та домашніх птахів.

Чекаємо всіх бажаючих на святі птахів!

Запрошує на роботу:

Різноробочих, Водіїв грейдера,
екскаватора, бульдозера.
Орендуємо квартири, будинки.
З а інформацією звертатись за тел .:
Адреса: смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 9,
3-й поверх, каб. 35, 39.

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.

камінь, щебінь, відсів.
Телефон 097-487-54-43.
Пам’ятники з чорного граніту.
художні роботи. Установка.
Телефони: (04130) 5-10-83; 050-942-73-87.
м. Коростишів.

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

Комплекс „Найт-Сіті”
запрошує на работу:

кухарів; офіціантів; прибиральниць.
с. Фасівочка, вул. Кірова, 55
Тел.:097-454-65-55; 063-584-65-55.

Цегла біла б/в (блочок) 140*120*245 3000 шт.
Ціна: 2.25 грн. за шт.

оголошення

Цегла червона б/в 4000 шт. Ціна: 0.8 грн. за шт.
Тел.: 096-521-63-48; 063-33-46-070.

Продаю „Шевроле Лачетті” 2011 року випуску. Можлива оплата частинами від 1300
грн. на місяць. тел.: 063-262-04-35.
НАЙМУ квартиру або будинок у Макарові для
двох осіб на тривалий термін. Вчасну оплату
гарантую. Тел.: 098-309-56-65
Продаю тільну корову (5 міс.). с. Фасова.
Тел.: 096-527-35-37.
Продаю 4 тонни вугілля. Ціна договірна.
с. Фасова. Тел.: 096-527-35-37.
ПРОДАЮ ГАРАЖ по вулиці Калініна, 30/31,
в Макарові (біля цегельного заводу), новий,
розміром 6 х10 м, 2-поверховий. Підведено
елекроенергію. Тел.: 099-00-240-33, 063815-79-11. Валерій.

Мар’янівська сільська рада шостого скликання
Макарівського району Київської області
Рішення

Про розроблення генерального плану села Мар’янівка
Відповідно до ст..17,18, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
ст..25, п.42 частини першої ст..26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада
вирішила:
1. надати дозвіл на розроблення генерального плану
села Мар’янівка.
2. виконавчому комітету Мар’янівської 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 розробником генерального плану Макарівське госпрозрахункове проектновиробниче архітектурно –
планувальне бюро Макарівського району.
Повідомити Київську обласну державну адміністрацію
про розроблення генерального плану села Мар’янівка,
щодо визначення державних інтересів для їх урахування
під час розроблення генерального плану.
Повідомити через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану села
Мар’янівка та визначити порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами.
Забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо генерального плану села Мар’янівка архітектурно – містобудівними радами відповідного рівня.
3. контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну комісію Мар’янівської сільської ради з питань законності, правопорядку та земельних відносин.

Сільський голова
с. Мар’янівка
27 липня 2011 року
№78 – 09 – VI скликання.

Для ремонту автодороги Київ-Чоп іноземне представництво

Продаю

Приватні

Н. М. Савенок.

11

КУПЛЮ дорого корів,
коней та молодняк ВРХ.
Телефони: 067-173-92-92,
098-921-12-31.

Мар’янівська сільська рада
оголошує конкурс
на визначення виконавця з вивезення
твердих побутових відходів.

Заяви приймаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення за адресою: 08051, с.
Мар’янівка, вул. Леніна, 1. Мар’янівська сільська
рада. Телефон. 3-32-47 та 3-32-41

Вільнянська сільська рада
оголошує конкурс
на визначення виконавця з вивезення
твердих побутових відходів.

Заяви приймаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення за адресою: 08055,
с. Вільне, вул. Іліча, 45. Вільнянська сільська
рада.

поверніть
за винагороду!
18 серпня був загублений паспорт.
Серія СН №655939 виданий Миронівським РВГУ МВС України в Київський
області 22 жовтня 1997 року. Просимо повернути за винагороду. Звертатися у Липівську сільську раду.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ІІ-КВ №024145, виданий
10 червня 2002 року Колонщинською сільською радою
Макарівського району за №3495 на підставі рішення Колонщинської сільської ради від 22 лютого 2002 року за №5
на ім’я Маляр Лесі Олегівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯБ №281982, виданий 6
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №482 на підставі рішення Копилівської сільської ради від 6 жовтня 2004 року
№131_15-ХХІV на ім’я Матющенко Оксани Іванівни,
вважати недійсним.

Підприємство, розташоване
в с. Копилів

запрошує на роботу
Робітника з комплексного
обслуговування будівель
та споруд.

Обов’язки: підтримка порядку
на об’єкті, благоустрій, дрібний
ремонт і т.д.
Забезпечуємо доставку
з смт Макарів

Заробітна плата
від 2500грн.
Звертатись за тел.:

(067) 824-51-07;

Адреса: с. Копилів, вул.Леніна 4-Б.
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.

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.

Вічна пам’ять

27 серпня 2011 р. минає 5 років,
як обірвалося життя 27-річного
Олексія Українця
(8.07.1979 — 27.08.2006р.)
Синочок рідненький, як швидко плине час. Свідомість ніяк не
сприймає, а серце відмовляється
вірити, що тебе немає з нами. Неправда, що час лікує, душа не вірить у втрату цю. Пішов, ні слова
нам на прощання не сказав. Як
хочеться почути твій голос... Той
день, коли ти пішов у Вічність, є найстрашнішим днем для
батьків. Нехай наші сльози не турбують тебе, твого вічного сну. Земля тобі хай буде пухом і Вічне Царство в небесах. Ти був, ти є, ти будеш для нас жити, поки ми живі.
Всі, хто знав нашого синочка, пом’яніть його добрим словом.
Вічно сумуючі мама, тато, брат Юра з сім’єю.
Районна організація профспілки працівників освіти та
колектив районного відділу освіти райдержадміністрації висловлюють щирі співчуття бухгалтеру Ганженко
Наталії Олександрівні з приводу смерті матері.

Копилівська сільська рада та депутатський корпус
висловлюють щирі співчуття сім’ї Остапчуків з приводу втрати - передчасної смерті чоловіка та батька
Остапчука Леонтія Федоровича.
Свати Микола та Надія Сепанухи висловлюють глибокі
співчуття Остринській М.С. та невістці Лесі з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка та батька
ПЕТРИЧЕНКА Анатолія Корнійовича.
Президія районної ради ветеранів України висловлюють свої щирі жаль і співчуття члену президії Петру
Григоровичу Кириленку з приводу передчасної смерті
його сестри
Раїси Григорівни.
Висловлюємо також свої співчуття рідним і близьким
померлої. Хай земля буде їй пухом.

”
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Гороскоп

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

«Унылая пора!
Очей очарованье!»

29 серпня - 4 вересня

ОВЕН (21.03-20.04). Вплив Меркурiя ослаблений. Можливе
падiння авторитету Овнiв, ослаблення їх впливу на людей i хiд подiй.
Життєвий потенцiал Овнiв пiдвищується. Посилюються енергiйнiсть,
сексуальнiсть, дар передбачення. Зiрки сприяють творчiй роботi. Обставини можуть поставити Овнiв перед складним вибором.
Сприятливi днi: 1, 4; несприятливi: 2.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Робота може зажадати вiд Тiльцiв великих зусиль, нестандартного погляду на звичнi обов`язки, неординарних i оригiнальних рiшень виникаючих проблем. Iснує вiрогiднiсть
травми або хвороби Тiльцiв, яка вимагатиме тривалого лiкування. Можливо, їм доведеться вiдстоювати свою честь, захищати гiднiсть, доводити
свою значущiсть в справах. Для найобразливiших представникiв цього
знаку цi дiї здадуться принизливими.
Сприятливi днi: 3; несприятливi: 31.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Новi захоплення Близнюкiв можуть призвести до втоми, образи або розчарування. Вибiр мiж новими пропозицiями i старими закрiпленими позицiями буде складним.
Вiрогiднi непорозумiння, що виникли iз-за необачних обiцянок. Можливо,
що подiї i обставини цього тижня зажадають вiд вас великих зусиль. Перiод
випробувань ще не скiнчився.
Сприятливi днi: 29, 2; несприятливi: 1.
РАК (22.06-22.07). Всi справи, початi на цьому тижнi, успiшно
розвиватимуться. Але збiльшенi амбiцiї Ракiв, їх зарозумiлiсть i
вiдчуженiсть принесуть багато неприємностей. Вiрогiднi заздрiсть,
iнтриги з боку суперникiв i конкурентiв. Тиждень сприятливий для серйозних дiлових переговорiв, пiдписання важливих договорiв, поїздок на користь бiзнесу. Здоров`я i працездатнiсть Ракiв знаходитимуться на висотi,
не дивлячись на те, що навантаження значно збiльшиться.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 4.
ЛЕВ (23.07-23.08). На вас чекає тиждень розчарувань i краху
надiй. Час не зовсiм сприятливий для комерцiйної дiяльностi. Не виключено, що виникнуть розчарування, пов`язанi з друзями або далекими родичами, тому вам не варто повнiстю покладатися на них. Тиждень
може бути важким, принести розчарування. Iснує вiрогiднiсть зради, травми або хвороби, яка зажадає тривалого лiкування. Уникайте каламутної
води i темноти.
Сприятливi днi: 3, 4; несприятливi: 2.
ДIВА (24.08-23.09). Тиждень характеризується трансформацiєю
статевої енергiї в творчу. Сприятливе розташування зiрок забезпечить удачу в будь-яких справах. Дiви-жiнки здатнi запаморочити голову будь-кому.
Не виключено, що почнеться перiод, пов`язаний з духовним зростанням, визначенням прiоритетiв i умiнням правильно направляти енергiю.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 1.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Несприятливий тиждень. Не виключено, що вашi дiї прийдуть в суперечнiсть iз загальноприйнятими
нормами. Через необережнi вислови або зайву категоричнiсть ви не
знайдете розумiння з близькими людьми. Багатьох чекає вдалий тиждень,
що несе взаєморозумiння в сiмейних i професiйних стосунках. Ви втомилися вiд одноманiтностi i монотонностi життя i зробите все можливе для
його оновлення. У сексуальнiй сферi вас чекають приємнi враження.
Сприятливi днi: 30, 31; несприятливi: 3.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Вiрогiднi отруєння, травми, захворювання i важкi втрати. У Скорпiонiв, якi пiдтримують зв`язок з космосом,
буде пiдвищена вразливiсть, iнтуїцiя, загальна чутливiсть психiки, що
при важких тенденцiях тижня призведе до нервових захворювань. Велика вiрогiднiсть травматизму. Будьте обережнi в дорозi. Довiрливi i вiдкритi
Скорпiони можуть опинитися в тенетах егоїстичних i хитрих людей.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 31.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Вiрогiдний конфлiкт з оточуючими
або начальством може перешкодити ухваленню вiрного рiшення.
Передбачливiсть i обдуманi плани мають великi шанси на успiх.
Якщо ви на цьому тижнi захворiєте, то хвороба може бути довгою i важкою, можливi ускладнення. Життєвий потенцiал на низькому рiвнi. Несприятливе розташування зiрок може викликати невластиву вам жорсткiсть у
спiлкуваннi. Вас чекають помилки в поведiнцi або прорахунки в роботi.
Можливi рiзкi i раптовi перепади настрою.
Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 30.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Тиждень припускає заняття колективною працею, об`єднання людей. Завдяки своїй працездатностi Козероги зможуть здiйснити максимум замисленого за короткий час.
Космiчнi впливи направлять їх на шлях оновлення, переосмислення минулого досвiду, створення груп i коалiцiй. Прекрасний час для спiлкування
з протилежною статтю. Вiрогiднiсть гармонiйних стосунків дуже велика.
Можливi зустрiчi з давнiми симпатiями. Якщо тривалий час був вiдсутнiй
контакт з ними, то зараз саме час налагодити зв`язки.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 2.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Можливi неприємнi подiї. До
Водолiїв можуть несподiвано звернутися iз пропозицiєю, що не
обiцяє в майбутньому нiчого хорошого. Можливi обмани i зрада
людей, якi завжди вселяли Водолiям довiру. Критичний тиждень. Помилки i потурання власним слабкостям, лестощi недоброзичливцiв можуть
спричинити фiнансовi втрати. Навiть легке нездужання викличе серйознi
наслiдки. Сон може бути вiщим, слiд чекати його здійснення в недалекому майбутньому.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 1.
РИБИ (20.02-20.03). Тиждень припускає самотнiсть. Можливо, що внаслiдок коливання настрою ви не зможете контактувати з людьми, вiд яких ви залежите. Цього тижня можуть виникнути
серйознi проблеми iз здоров`ям, варто звернутися до фахiвця. Не вiд Риб
залежатиме - розлучаться вони з близькою людиною чи нi.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 1.
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Так неперевершено лаконічно і влучно написав про пору
року, на порозі якої ми нині перебуваємо, великий російський
поет Олександр Пушкін. Осінь з
неодмінними її атрибутами – похолоданнями і приморозками,
важкими сірими хмарами, тривалими нудними дощами чи то
й снігом – як правило, вселяє в
душу легкий смуток. Адже яскраве веселе дзвінке літо вже позаду, а нового розквіту природи
чекати ще ой як довго…
Та кожна пора року дарує нам
і свої чудові неповторні дні. Восени вони звичайно настають під
час чарівної пори бабиного літа,
що приходить до нас першої половини осені, коли
сонце ще відчутно гріє, а
світловий день не занадто
короткий. Неодмінні його
ознаки, крім одягненої у
жовтогарячі кольори природи, – сухі теплі сонячні
дні, коли «у нерухомому
тихому повітрі пливуть довгі сиві тонкі нитки – павутинки, ніби жіноче «бабине
волосся». Звідси й назва
– бабине літо. Пройдеш
тихим гаєм – лице лоскоче срібляста павутина, що
пристала» (Ізмаїл Уразов).
В такий час здається, що повернулось справжнє літо… Пригадуються рядки Володимира Сосюри:
Літо бабине, бабине літо…
Серце чує осінні путі…
Хтось заплутав зажурені віти
В павутиння нитки золоті.
Насправді однозначного тлумачення походження фразеологізму «бабине літо» не існує.
Виник він у сиву давнину, і чим
переважно керувались наші пращури, даючи таку назву цій чудовій порі, достеменно не відомо.
Є, наприклад, пояснення астрономічне: в цей час на нічному небі
після тривалої перерви вже можна спостерігати примітне зоряне
скупчення Плеяди, одна з прадавніх слов`янських назв якого
– Баби (широкому загалу більш
відома його поетична українська
назва Стожари, що часто лунає
у піснях). Є пояснення погодне:
о цій порі на осінньому сонечку
ще можуть погрітись бабусі, радіючи останньому, перед довгою
зимою, теплу. Твердять також,
що літо восени повертається так,
як до літніх жінок – друга молодість.
Та найбільш переконливим
мені видається тлумачення господарське. У час бабиного літа
закінчувалось збирання врожаю,

і на полях можна було побачити
багато жінок. Особливо – вдів,
які, зрозуміло, закінчували польові роботи останніми, і яким,
як вважали наші пращури, сам
Бог посилав сухі теплі осінні дні
для полегшення їхньої долі, даючи можливість встигнути зібрати
все вирощене дуже тяжкою працею до настання тривалої негоди. Сирітських же родин, де не
було господаря, в українських
селах ніколи не бракувало. Постійні війни, що супроводжували
історію нашого народу, змушували чоловіків йти до війська, і небагатьом щастило повернутись з
нелегких походів.

Як засвідчують багаторічні
спостереження, класичне бабине літо, як правило, триває протягом тижня, з 14 по 21 вересня
(або з 1 по 8 вересня за старим
стилем, яким в Україні послуговувались до лютого 1918 року).
Обидві ці дати вельми визначні у
календарі. 14 вересня (за нинішнім календарем) ще з далеких
дохристиянських часів наші пращури святкували день Семена –
прихід осені (його християнський
відповідник – Симеона Стовпника). З прийняттям же християнства у Київській Русі і аж до 1700
року саме цього дня зустрічали
новий рік.
Для мене 14 вересня – це
день пам`яті одного з моїх прадідів, Мільохіна Семена Никаноровича, який все своє довге життя
прожив у селі Королівка. Там же
знаходиться і його могилка. Залишившись ще у ранньому дитинстві сиротою, прадід Семен
разом зі своєю дружиною Євдокією, теж сиротою, виростив
п`ятьох дітей. Не до всіх їх доля
була прихильною. Найстарший
син, Корній, ще парубком був
призваний до війська у зв`язку
з початком Першої світової війни, звідки так і не повернувся…
Прадіда я не пам`ятаю, адже народився вже після його смерті,

та глибока вдячність і повага до
нього, як і до всіх родичів різних
поколінь, незгасимі у моєму серці.
21 вересня – Різдво Пресвятої
Богородиці, або Друга Пречиста – найбільше вересневе свято,
дуже пошановане у християн.
Бабине літо протягом осені
може повертатись не один раз.
Тому, крім класичного, вирізняють також «молоде» та «старе»
бабине літо. Вважається, що
перше триває біля двох тижнів
– у період від 28 серпня (Успіння Пресвятої Богородиці, або
Першої Пречисти) по 11 вересня
(Усікновення). «Старе» бабине
літо – це вже, як правило,
дійсно останнє тепло: триває воно близько тижня - з
30 вересня (дня Віри, Надії,
Любові та матері їхньої Софії) і до 9 жовтня, тобто до
Іоанна Богослова. З останнім днем пов`язане, зокрема, добре відоме селянам
прислів`я: «Хто не посіяв до
Івана Богослова, той не варт
доброго слова!»
Тепер відомо, що період
бабиного літа – це сезонна кліматична особливість,
характерна для середніх
широт Північної півкулі нашої планети. Завдячувати його
приходу ми маємо могутньому
азорському антициклону – величезній стійкій області високого атмосферного тиску, що, починаючи з другої половини літа,
набирає силу над субтропіками
Атлантичного океану. Центр антициклону звичайно знаходиться
в районі Азорських островів, але
свій вплив він поширює далеко на схід, аж до Уральських гір,
даруючи неосяжним просторам
Європи, крім її північної частини,
теплі сонячні дні.
У наших краях деякі рослини
часто сприймають осіннє потепління як сигнал до розвитку. На
них можуть з`явитися молоді листочки, пуп`янки, а то й квітки. Зокрема, нерідко починають цвісти
каштани. Павутиння ж, що літає в
повітрі, плетуть молоді павучкибокоходи: у цю пору за допомогою нього і вітру вони єдиний раз
у житті вирушають у мандрівку,
щоб оселитись на новому місці.
До слова, кажуть, що павутиння
це має цілющі властивості: якщо
його прикласти до рани, кровотеча зупиниться, і рана швидко
загоїться. За народною ж прикметою, велика кількість осіннього павутиння віщує сніжну зиму.
Володимир Безуглий,
м. Київ.

судоку
Заповніть всі клітинки так, щоб у кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці клітинок, виділених жирними лініями, були числа від 1 до 9. При цьому кожне з цих чисел може бути присутнім у
кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці тільки один раз.
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